
1 Presentation!av!problemområde!
I det inledande avsnittet ges en redogörelse för bakgrund till problemdiskussion 
vilken ligger till grund för framtagningen av uppsatsens syfte och frågeställningar, 
vilka utmynnar till uppsatsens avgränsningar.  
 
Ur ett kommunikativt såväl som ur ett samhälleligt perspektiv har dagens 
konsumentmarknader fått ökad fokus på varumärken och hur dessa konstrueras. 
Att idag etablera ett nytt varumärke, eller uppehålla sin tidigare status, är en 
utmaning för företaget. Dagens samhällsintresse är riktat mot företags 
ansvarstagande, etik, miljö och lågkonjunktur. Företag bör enligt många ta ansvar 
för sitt handlande och produktionsloppet bör kunna representeras av företaget och 
dess värderingar. Företagets trovärdighet blir viktigare i turbulenta tider, som idag 
då lågkonjunktur råder1.  
 

1.1!Syfte!och!frågeställningar!
Syftet med denna studie är att diskutera de etiskt och miljömässigt präglade 
kärnvärdena vid skapandet av såväl nya som etablerade varumärken (inom ett 
företag). En diskussion leds kring det etiskt försvarbara varumärket i samband med 
den rådande lågkonjunkturen (2008-2009). 
  
- Hur uppfattas de etiska kärnvärdernas relativa vikt i varumärket idag, i framtiden 
och i förhållande till konjunkturläget? 
- Vilka komponenter finns som synliggör etiska kärnvärden? 
- Vilket socialt ansvarstagande iakttas i förhållande till varumärkesstrategi och 
konkurrensbildning? 
 
Frågeställningarna belyses genom tidigare forskning och teori, ett caseföretag The 
Body Shop samt med hjälp av intervjuer med varumärkesexperter. 

 

1.2!Avgränsningar!
Områdena varumärke och etik, socialt ansvar och lågkonjunktur är breda och 
omfattande, därav krävs avgränsningar vilka har för syfte att inringa ett intressant 
område. Ämnet kommer att studeras ur märkesinnehavarens perspektiv och det 
betonas att uppsatsens syfte inte är att redogöra för hur företag praktiskt går tillväga 
för att skapa ett etiskt försvarbart varumärke i aspekten av tillämpbara specifika 
strategier, utan snarare att belysa frågeställningarna. Syftet är inte heller att utföra 
specifika fall- eller retorikanalyser i form av reklam eller annan marknadsföring. 
 

                                                 
1 Ansvarig utgivare Sjöberg, M (2008) “Varumärkets tredje våg”. Sveriges Informationsförening. 
http://www.sverigesinformationsforening.se/aktuellt--press/nyheter/2008/varumarkets-tredje-
vag.aspx (20081115) 
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För att kunna relatera ovanstående frågeställningar har ett exempelföretag valts 
ut för diskussion, Då uppsatsen ämnar studera företag som tar socialt ansvar 
gjordes ett selektivt urval, där kraven var att företaget skulle vara en aktiv 
förespråkare av socialt ansvarstagande samt gärna ha en global verksamhet. 
Företaget som valdes var The Body Shop. Avseendet är vidare att The Body Shop 
inte utgör ett huvudtema för uppsatsen, utan medverkar enbart under avsnitt 5, 6 
och 7 som ett exempel i praktiken. 
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2!Bakgrund!

Följande avsnitt ger relevant information om nyckelbegrepp, varumärke, etiskt 
varumärke, företags ansvarstagande under lågkonjunktur, CSR, och avreglering, 
vilka är grundläggande för förståelsen av frågeställningarna. 

 

2.1!Definitioner!av!begrepp!
Nedan definieras begrepp som innehar relevans för förståelse av uppsatsen. Dessa 
begrepp tillämpas kontinuerligt då de utgör nyckelord inom ramen för 
diskussionen. 
 
Avreglering: Regeländringar som syftar till att öka förutsättningarna för nya företag 
att etablera sig eller att öka konkurrensen mellan företag. En avreglering kan 
innebära att regler tas bort men att nya tillkommer2. 
 
Brand Equity, varumärkeskapital: Består av en uppsättning fördelar och 
förpliktelser som kopplas till ett varumärke och medför ett värde till en produkt 
eller tjänst3. 
 
Corporate Social Responsibility, CSR: Ett koncept där företag integrerar sociala och 
miljömässiga aspekter i sin verksamhet och i sina affärskontakter på frivillig väg4. 
 
Immateriella värden: Är tillgångar som inte utgör fysiska objekt och kan omfatta 
värden genom kommunikation, information, samarbete etc. externt samt internt5. 
 
Intellektuellt kapital: Är ett samlingsbegrepp för alla icke-finansiella tillgångar som 
inte syns i den traditionella balansräkningen, men som samtidigt är avgörande för 
ett företags framgång. Begreppet innefattar värdet av den kunskap och skicklighet 
som en verksamhet ger sina intressenter6. 
 
Intressenter: Intressent är den som har (legitima) intressen i ett företag. Grunden 
för att bli betraktad som intressent till ett företag är nu att man både påverkas av 
företagets åtgärder och själv kan påverka dem. Vanligen avses ekonomisk påverkan 
och ekonomiska konsekvenser. Exempel på intressenter är, förutom ägarna, de 
anställda, fordringsägare, kunder, leverantörer, långivare samt stat och kommun. På 

                                                 
2 Nationalencyklopedin (2008) ”Avreglering” http://www.ne.se/artikel/121421 (20081221) 
3 Melin 1997, s. 33-34 
4 The European Commission (1995-2008) “Samhällsansvar för små och stora företag”. 
http://ec.europa.eu/enterprise/csr/campaign/index_sv.htm (20081112) 
5 Melin 1997, s. 8 
6 Kreaprenör (2008) “Nu är det hjärnverk och hjärnkraft som gäller” 
http://www.kreaprenor.se/main.asp?g=14&r=29 (20081221) 
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senare tid har därutöver ifrågasatts om inte också miljön borde uppfattas som en 
intressent7. 
 
Lågkonjunktur: Ekonomisk situation som präglas av arbetslöshet, låg ekonomisk 
aktivitet och låg inflation8. 
 
Storytelling: Är ett internationellt begrepp som innebär att företag har en berättelse 
(berättarkapital) som kan användas för att utveckla verksamheten och nå bättre 
effektivitet. Kan användas för att skapa marknadskännedom och bygga upp ett 
varumärke.  
 
Trustmark: Samband mellan tillväxt och tillit för ett etiskt varumärke9. 
 
Varumärke: På engelska görs en skillnad mellan Brand och Trademark, vilket på 
svenska bara översätts till ett ord, varumärke. Trademark är engelskans ord för 
varumärke i form av en logotyp, ett namn eller en symbol. Med Trademark menas 
kundens möjlighet till att särskilja produkten framför andra produkter genom att 
enbart se till ytan. Efter att ha registrerat sitt varumärke har man ensamrätt på 
märket, och vårdas det kan det utvecklas till en tillgång på obestämd tid10. 
Definitionen av Brand är något mer komplicerad än den föregående. Brand ger 
uttryck till varumärkets andra innebörd, nämligen det som finns i kundens 
medvetande, med andra ord uppfattningen om Trademark. Ett varumärke är en typ 
av immateriell egendom11.  
 

2.2!Varumärke!
I 1 § i Varumärkeslagen finns en definition av begreppet varumärke. Kort återgett 
innehåller lagen två grundläggande krav för vad som får kategoriseras som ett 
varumärke; för att kunna betraktas som ett objekt måste det kunna återges grafiskt 
samt kunna särskilja en produkt från andra produkter12. Lagen kan anses ge 
tämligen frikostigt tolkningsutrymme, vilket kan skapa en problematik ur ett rent 
juridiskt perspektiv13. Den juridiska rättigheten till ett varumärke är en 
förutsättning för framgångsrik märkesuppbyggnad14.  
 

                                                 
7 Nationalencyklopedin (2008) “Intressenter” http://www.ne.se/artikel/212742/212742 (20081201) 
8 Nationalencyklopedin (2008) ”Lågkonjunktur” http://www.ne.se/artikel/1125314 (20081221) 
9 UID Futuremap (2008) “Vem skapar din framtid?” http://www.uidfuturemap.se/index.html 
(20081221) 
10 Nationalencyklopedin (2008) “Trade Mark” http://www.ne.se/artikel/1185248 (20081220) 
11 Nationencyklopedin (2008) “Varumärke” http://www.ne.se/artikel/1185369 (20081221) 
12 Gregow, T (1861) Sverige Rikes Lag § 1 Varumärkeslagen 1960:644, Stockholm: Nordstedts Juridik 
AB, 2008 B56 
13 Melin, F (1997) Varumärket som strategiskt konkurrensmedel, Lunds universitet: 
Företagsekonomiska institutionen Lunds University Press, 1997:18-19 
14 Melin 1997, s. 36 
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Ingen har hittills med säkerhet kunnat fastslå varför märkning har uppstått, men en 
tänkbar förklaring kan vara att märkning tillfredställer ett grundläggande behov 
hos oss människor av att visa olika föremåls tillhörighet15.  
 

2.3!Etiskt!varumärke 

Vid traditionell marknadsföring är det centralt att producera produkter och tjänster 
som möter kundernas behov, för att sedan kommunicera fördelarna med produkten 
på ett övertygande vis. Vid marknadsföring av immateriella mervärden, i form av 
sociala och etiska löften, bör budskapet kommunicera att kunden, genom sitt val av 
produkt, bidrar till att stödja samhället. Konsumentens behov av kvalitet, 
funktionalitet och pris bör tillfredsställas samtidigt som kundens emotionella 
önskan ska tillgodoses, i form av exempelvis ett löfte om en produktionsprocess 
med minimal inverkan på miljön. En medvetenhet om att konsumentens 
konsumtion kan bidra till miljöförstörelse har successivt eskalerat. De senaste 
årtiondena har fler företag sett fördelar med att sälja produkter som signalerar ett 
etiskt mervärde16. 
 
Ett företag som betraktas som etiskt försvarbart bör ta avstånd från följande17: 
Exploatering av djur, så som djurförsök, pälsproduktion, pälsförsäljning eller 
fabriksuppfödning av djur. Involvering i vapenindustri, miljöförstöring genom bruk 
av farliga kemikalier eller skövling av regnskog, genmanipulering, bruk av nukleär 
energi, hantering radioaktivt avfall och uran. Förtryck av mänskliga rättigheter 
genom inblandning i barnarbete eller arbetsplats med undermålig hälso- eller 
säkerhetsstandard18.  
 

2.4!Företagens!ansvarstagande!och!
lågkonjunktur!
”Nya miljölagar, konsumentkrav på grönare produkter eller konkurrenter som inser 
de konkurrenskraftiga fördelarna med att förbättra sin miljöprestanda; allt detta 
tvingar företagen att konfronteras med den gröna utmaningen”19. Några företag har 
antagit denna utmaning motvilligt, andra utifrån moraliska och etiska skäl. En 
majoritet av företag har anammat denna utveckling då konsumenter i allt högre 
grad vill köpa tillförlitliga gröna produkter från gröna företag20.  
 

                                                 
15 Melin 1997, s. 10 
16 Peattie, 1998, s. 65 
17 Detta enligt The Ethical Company Organisation, en organisation med säte i Storbritannien, vilken 
har för intresse att mäta företags etiska åtagande och aktiviteter utifrån aspekter som 
energikonsumtion och miljörapportering, för att tillhandahålla information till allmänheten och 
konsumenter.  
18 http://www.ethical-company-organisation.org/2008---Ethical-Accreditation-Information---
Application-Form.pdf 2009-01-13 
19 Peattie, K (1995) Grön Marknadsföring. Lund: Studentlitteratur, 1998:7 
20 Peattie 1998, s. 7 
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Bakgrunden till den rådande finanskrisen är en omfattande expansion av utlåning 
över hela världen som skett under det senaste decenniet. Centralbanker, framför 
allt den amerikanska, har ansvarat för utlåningen genom att hålla styrräntorna låga 
i efterdyningarna av den förra lågkonjunkturen, IT- och telekomkraschen i början 
av 2000-talet21. Ett vanligt förekommande fenomen är att minska på företagets 
marknadsföringsbudget under lågkonjunktur, men att helt radera sin 
marknadsföring innebär också förlorad position på marknaden när lågkonjunkturen 
vänder22. 

Samband mellan ekonomiska skiftningar och ökat miljöintresse har definierats. 
Efter var högkonjunktur ökar samhällets miljöengagemang då miljöeffekter är som 
mest påfallande och materialistiska värderingar är som starkast. Under följande 
lågkonjunkturer, så som den rådande, blir industriella systems fördelar ifrågasatta 
då natur, hälsa och traditionella värden blir lidande23. 
 
Under slutet av 80- och början av 90-talet blev miljöfrågan central och värderingar 
angående miljö ifrågasattes. Samhället insåg effekter och konsekvenser av många års 
miljöförsummelse - förtunning av ozonskiktet och klimatförändringar, 
växthuseffekten och ökad skövling av regnskog, vilket ledde till konsumenters 
fokus på miljön24. Miljöintresset under 90-talet var avsevärt omfattande och 
inbegrep underliggande globala problem. Under 70-talet pågick en liknande 
miljövåg vilken leddes av en intellektuell elit som med hjälp av framtida scenarion 
målade upp näringslivet som den skyldiga. Däremot stöddes vågen under 90-talet 
utav allmänheten och konsumenterna med befintliga bevis på nuvarande 
miljöförstöring. Näringslivet var en del av lösningen och hållbar utveckling var 
önskvärt med fokus på jämställda förhållanden mellan näringsliv, samhälle och 
miljö. Den samtida ekonomiska nedgång under denna period anses ha eskalerat 
miljöintresset avsevärt25. Samtidigt uppgav Wall Street att varumärket var så gott 
som ett utdöende fenomen. Under dessa perioder av miljöintresse och ekonomiska 
nedgångar framarbetades därmed en ny form av marknadsförning, en 
samhällsinriktad och ekologiskt miljöanpassad marknadsföring för att tilltala den 
”medvetna” konsumenten26. Konsumenter var fortfarande materialister men de 
urskuldade sig genom en medvetenhet som rättfärdigade deras inköp27. ”Intresset 
för etik och andra icke-materiella värden ökade, vilket gjorde det för företagen 

                                                 
21 Ekonomifakta(2008) ”Vad är finanskrisen?” 
http://www.ekonomifakta.se/sv/Om_Ekonomifakta/Nyheter/Vad-ar-finanskrisen/ (20081221) 
22 JMW kommunikation (2008) ”JMW frukostseminarium – kommunikation i lågkonjunktur” 
http://www.jmw.se/2008/10/30/jmw-frukostseminarium-kommunikation-i-
lagkonjunktur/#comments (20081215) 
23 McCormick 1989 se Peattie 1998, s. 17-18 
24 Carson & Moulden undersökning 1991 se Peattie 1998, s. 21 
25 Peattie 1998, s. 23 -24 
26 Peattie 1998, s. 25 
27 Appelberg Publishing (2008) ”Eko och etik status i framtidens kommunikation” 
http://www.appelberg.com/index.php/kronikor/139-qeko-och-etik-status-i-framtidens-
kommunikationq.html (20081203) 
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nödvändigt att presentera sig som ansvarstagande för att på så vis försvara sina 
verksamheter inför politiker och allmänhet … genom att anta ’en moraliserande 
diskurs’ försöker organisationer motivera sin existens genom att ansluta sig till 
sociala normer och värderingar med det huvudsakliga syftet att uppnå konsensus 
och arbetsro”28. Många företag driver idag sitt miljöarbete enligt de internationella 
standardiserade principerna för miljöledning; ISO 1400129.  
 

2.5!CSR 
Det finns många olika drivkrafter bakom framväxten av CSR, varav den största 
faktorn kan vara den generella värderingsförskjutningen. Att identifiera och 
tydliggöra de värderingar som finns är en viktig del i ett strukturerat CSR-arbete30. 
Arbetet med CSR uppmärksammar samhälle och näringsliv att se farorna i 
miljöförstöring, social utslagning och alltför stora skillnader mellan människor och 
samhällen på olika platser i världen. Materiella värden så som pengar, fast och lös 
egendom har alltid varit viktiga, men de immateriella värdena har idag en stark och 
tydlig framväxt. 
 
Det finns områden inom näringslivet som har utvecklat olika mätmetoder som 
senare kombineras med CSR. Intellektuellt kapital är ett exempel på ett sådant 
område – att ta kunskap, ge det ett värde och behandla det som en tillgång som kan 
omvandlas till ett strukturkapital för företaget31. Intellektuellt kapital innefattar 
människors kunskap, kompetens och skickligheter, organisationens image på 
marknaden samt relationer med kunder, partners, leverantörer och andra externa 
intressenter. Samtliga faktorer bör uppmärksammas som konkurrensfördelar men 
som varken mäts eller rapporteras i den traditionella redovisningsrapporten32.  
 

2.6!Avreglering!
Avregleringar har lett till att företag fått större frihet och öppnare marknader. Dock 
innebär frihet även ansvar, och för de företag som inte klarar balansen uppstår 
risker. Men motsatsen kan ge möjligheter. Globalisering, avreglering och förbättrad 
kommunikation och det som följer skapar möjligheter att öka värdet både för 

                                                 
28 Christensen & Heney 2000 se Larsson, L-Å (2001) PR på Svenska, Lund: Studentlitteratur AB, 
2006:71 
29 ISO 14001 är en internationellt accepterad standard som fungerar som hjälpmedel för att utveckla 
ett effektivt system för ledning och styrning av miljöfrågor i ett företag eller en organisation. 
Standarden är fastställ av ISO (International Standard Organization) och har antagits både som 
Europastandard (EN) och Svensk Standard (SS). ISO 14001 är en kravspecifikation, som specificerar 
de krav, som miljöledningssystemet måste uppfylla. Standarden talar dock enbart om vilka kraven är. 
Hur kraven ska uppfyllas avgör företaget eller organisationen utifrån sin egen verksamhet. 
(http://www.naturvardsverket.se/sv/Nedre-meny/Fragor-och-svar/Miljoledningssystem/Vad-ar-ISO-
14001/) (20081220) 
30 Löhman, O & Steinholtz, D (2003) Det ansvarsfulla företaget. Stockholm: Ekerlid, 2003:179 
31 Roos & Fernström & Pike (2006) Den värdeskapande organisationen. Lund: Studentlitteratur AB, 
2006:8 
32 Roos et al. 2006, s. 9 
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företaget samt dess intressenter. Intressenter är de som påverkar företaget eller kan 
påverkas av företagets aktiviteter, vilket idag innefattar många grupper i världen33. 
Immateriella värden och fungerande relationer med dem som företaget är beroende 
av kan visa sig vara avgörande34.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
33 Löhman & Steinholtz 2003, s. 40 
34 Löhman & Steinholtz 2003, s. 31 
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3 Teoretisk!bakgrund!
I detta avsnitt presenteras teori om etik och värderingar, varumärkesstrategier så 
som profil och image, identifikation och positionering. 
 
För att kunna ta ställning till denna studies teoretiska relevans är utgångspunkten 
den befintliga teorins status och dess förmåga att förklara intressanta aspekter 
utifrån varumärket som begrepp. Detta avsnitt har skrivits utifrån befintliga teorier 
kring varumärket, vilka består av lämplig litteratur för att erhålla en kunskapsgrund 
till undersökningen och författarnas empiriska material.  
 
Teoriutvecklingen inom varumärkesområdet har varit tämligen begränsad men 
kunskapsutvecklingen har alltmer stimulerats av det paradigmskifte som initierades 
under tidigt 1990-tal. Detta har inneburit att synen på varumärken har förändrats 
från att ha uppfattas som taktiska hjälpmedel till att betraktas som strategiska 
tillgångar35.  
 
Det är ett känt faktum att värdet av välkända varumärken under senare år har blivit 
uppmärksammade. De flesta företag är idag medvetna om den fundamentala 
betydelsen av att försöka utveckla långsiktigt uthålliga konkurrensfördelar, vilket 
kräver nytänkande36. 
 

3.1!Etik!och!värderingar!!
Etik och moral är två begrepp som ofta används berörande värderingar och 
handlingar. Brytting beskriver etik som ”att ta ansvar för det gemensamma bästa” och 
visar på insikten i en viss fråga37. Moral är insatsen och därmed direkt kopplad till en 
specifik handling. Människans etiska förhållningssätt och moraliska insatser bottnar i 
personliga värderingar och föreställningar om vad som är gott och ont, bra eller dåligt. 
Detta innebär en problematik då värderingar och perspektiv är olika - det som är 
etiskt försvarbart för en individ, behöver inte vara det för en annan. Att ta ansvar och 
etiska ställningstaganden kan vara svårt, då effekten av en viss handling inte går att 
förutspå. Etik kan ses som ideal för moraliskt handlande genom principer som 
rättvisa, ärlighet och förtroende, vilka kan grundas på värderingar, kultur, religion 
och lagstiftning. Därmed kan den etiska referensramen förändras då lagstiftningen 
och förändringar i sociala värderingar sker. Men om den etiska standarden är 
förändringsbar, varför tillämpar då samhället etik? Vidare måste företag vara 
medvetna om att begreppen etik och vinst inte bör utesluta varandra, vare sig i teorin 
eller praktiken38. 

                                                 
35 Melin 1997, s. 59-60 
36 Melin 1997, s. 56 
37 Brytting, T (2005) Företagsetik, Malmö: Liber AB, 2005: 192 
38 Brytting 2005, s. 192 
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3.2!Varumärkesstrategi!
Varumärkesstrategi innebär att skapa ett mervärde för kunden, och därmed en 
förståelse för vad denne efterfrågar. Förutsättningen är att inse hur varumärket kan 
bidra till att skapa konkurrensfördelar, vilket på sikt kan ge upphov till ett 
strategiskt konkurrensmedel39. 
 
Differentiering är därmed en grundsten för att skapa en stark varumärkesstrategi, 
vilket innefattar att definiera varumärkets kärnvärden. Dessutom krävs både 
enhetlighet och utveckling. Enhetligheten är viktig då ett företag som kontinuerligt 
förändrar sin varumärkesidentitet kan skapa förvirring eller avståndstagande hos 
konsumenterna. Dock krävs en viss förändring, ett varumärke får inte stagnera, då 
omvärlden och marknaden ständigt förändras förutsätts varumärket utvecklas i 
samma takt.40. Varje strategi har för- respektive nackdelar, vilket gör att de lämpar 
sig mer eller mindre väl beroende på i vilket sammanhang de är tänkta att 
figurera41. 
 

3.2.1!Profil!och!image!
”Profil, image och varumärke är begrepp som är kopplade till imaginära 
och immateriella värden, det vill säga sådant som inte är möjligt att direkt 
ta på … Dessa tillför något utanför det substantiella hos en produkt eller 
organisation, ett värde som kunden är beredd att betala extra för”42. 
 
Image definieras som den uppfattning olika grupper har av ett företag, medan profil 
är den bild företaget önskar att andra har. En profil är skapad för att uppnå vissa 
syften och göra ett visst intryck på omgivningen. Profilen är ett kännetecken med 
syfte att särskilja och identifiera företagets produkter. Med profilen ämnar företaget 
att förmedla emotionella värden som av konsumenten upplevs som attraktiva och 
kan leda till köp43.  
 
Relationen mellan image och identitet är påtaglig. Identiteten är ett resultat av 
interaktioner mellan dem som finns inom företaget och intressenter, samt de inom 
företagets uppfattning av intressenternas uppfattningar. Den image som förmedlas 
till omgivningen absorberas åter av företaget och används för att bekräfta, eller 
förändra, dess identitet44.                                                                                                                                         
 

 

                                                 
39 Melin 1997, s. 58 
40 Treffner, J & Gajland, D (2001) Varumärket som värdeskapare, Stockholm: Erklinds Förlag 
Stockholm, 2001:49 
41 Melin 1997, s. 157 
42 Pontén 2002 se Heide et al. (2005) Kommunikation & organisation, Malmö: Liber, 2005: 173 
43 Heide 2005, s. 173 
44 Heide 2005, s. 178 
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3.2.2!Identifikation!och!positionering!
Teori angående identifikation är relevant i aspekten av hur företag försöker skapa 
en identitet genom att urskilja den egna organisationen i relation till värden som 
uppfattas som positiva. Vidare används sådana tillvägagångssätt för att skapa en 
relation mellan företaget och dess omgivning för att på så vis skapa förutsättningar 
för sin verksamhet. Det vill säga, genom att skapa en relation mellan företaget och 
omvärlden vill det förmå människor att identifiera sig med organisationen, dess 
verksamhet och förutsättningar45.  
 
Varumärkesidentitet är hur företaget önskar att framställa sig själv. Detta visar  
företaget bl. a genom den fysiska produkten, namnet, visuella bilder och 
annonsering. Varumärkesidentitet är ett centralt begrepp och utgångspunkt i den 
varumärkesbyggande processen46. Företagens försök att uttrycka sin personlighet är 
nu ett utvecklat kommersiellt verktyg som används för att uttrycka deras nischade 
prestige, deras samhörighet och för att skapa synlighet47. Men för att denna 
företagspersonlighet ska kunna synliggöras krävs en verksamhetsidé vilket innebär 
en beskrivning av vad man gör, för vem och hur.  
 
Målet för verksamheten tydliggörs genom effektiv externkommunikation. Detta 
positioneringsarbete utmynnar i en varumärkesstrategi. Positionering innebär att 
profilera sig i förhållande till exempelvis en konkurrent48. Den outtalade tanken 
bakom är att försöka tillförskriva sig en position i konsumenters medvetande, vilket 
i sin tur förväntas garantera plats för den eventuella märkesprodukten på 
marknaden49. Den grundläggande föreställningen av denna syn på positionering är 
att märkesinnehavaren med utgångspunkt från en given målgrupp ska försöka 
identifiera en i något avseende attraktiv position i konsumenternas medvetande. 
 
Positioneringen av framgångsrika märkesprodukter har ofta varit baserade på 
samma kärnvärden under lång tid. Målsättningen är att de kärnvärdena förmedlar 
mervärde som kan utgöras av exempelvis emotionella värden, som konsumenter 
kan förknippa märkesprodukten med. Emotionella värden uttrycker trovärdighet 
främst genom att inge förtroende och ödmjukhet50. En problematik uppstår om 
företagets image och kärnvärden inte överrensstämmer med allmänhetens 
uppfattning av det. 
 
Kärnvärden ska tillfredsställa grundläggande behov hos konsumenten och därmed 
skapa värde för denne. En differentieringsfördel måste vara kommunicerbar 
gentemot konsumenten för att kunna utgöra varumärkets kärnvärden. Genom 

                                                 
45 http://www.nordicom.gu.se/eng_mr/iceland/papers/nineteen/MFredrikson.doc (20081221) 
46 Melin 1997, s. 18 
47 Lagergren 1998, s. 190 
48 Palm, L (2006) Kommunikationsplanering, Lund: Studentlitteratur, 2006:93 
49 Melin 1997, s. 146-147 
50 Gunnarsson, H (2003) Vältalaren, Stockholm: Liber AB, 2006:82 
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denna identifiering av differentieringsfördelar stärks ett varumärkes långsiktiga 
konkurrensförmåga51. Att företag nyttjar liknande kärnvärden kan innebära en 
svårighet då de dels har som syfte att differentiera sig gentemot andra företag. 

!

3.2.3!Grön!marknadsföring 
Begreppet grön marknadsföring myntades på slutet av 80-talet och beskrivs som ett 
förhållande mellan marknadsföring och sociala och fysiska (gröna) miljöer där 
konsumenter och företag finns52. Grön marknadsföring kan definieras som: en 
”managementprocess med uppgift att identifiera, förutse och tillfredsställa 
kundernas och samhällets behov på ett lönsamt och hållbart sätt”53. Ordinär 
marknadsföring och grön marknadsföring är i processen inte olika, skillnaden är att 
grön marknadsföring söker balansera ett tekno-ekonomiskt marknadsperspektiv 
med en bredare social och miljömässig inställning54.  
 
Den gröna utmaningen medför en global förståelse för effekten av företagens 
produkter, tillverkningsprocesser och distribution55. De materiella behoven hos 
individuella kunder balanseras med bredare intressen så som samhället, samtidigt 
som kortsiktiga vinstmotiv byts mot långsiktiga behov att skapa hållbar tillväxt56. 
Debatter angående vems ansvaret är gällande miljöskydd och vem som står för 
kostnaderna är fortgående. Lagstiftning och reglering är idag en nödvändighet då 
marknadsföring och konsumtion inte kan garanteras säkra miljöns framtid57. 
 

3.2.4!Cause!Marketing!
Cause Marketing (CM) handlar om att integrera socialt ansvar med företags egna 
krav på lönsamhet. Cause Marketing är ett strategiskt marknadsföringsverktyg som 
innebär att företag länkar sig till ett relevant välgörande ändamål58. Detta är en 
strategi som blir allt vanligare då företag vill integrera krav på socialt ansvar med 
krav på lönsamhet. Förutsättningen för att kunna lyckas med Cause Marketing är 
att företag först måste ”städa innanför egen dörr” innan de börjar kommunicera sina 
CM-aktiviteter. Detta kan styrkas med ordspråket ”everything about an 
organization talks”, och det kan vara därför det finns en ökning av intern 
marknadsföring för att kommunicera vad varumärket står för, inbegripande socialt 
ansvar, och på vilket sätt det bidrar till att skapa värde för företaget59.  

 

                                                 
51 Melin 1997, s. 298-299 
52 Peattie 1998, s. 61 
53 Peattie 1998, s. 59 
54 Peattie 1998, s. 59 
55 Peattie 1998, s. 74 
56 Peattie 1998, s. 83 
57 Peattie 1998, s. 108 
58 http://www.csripraktiken.se/2008/06/16/ett-skolboksexempel-pa-cause-marketing/ (20081221) 
59 Melin 1997, s. 15-16 
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4!Metod 

Vetenskaplig forskning är en process som kännetecknas av systematiskt sökande 
efter ny kunskap, definierad som en tillförlitlig uppfattning om en viss företeelse. I 
detta avsnitt presenteras metodologiska överväganden som har gjorts i samband 
med empiriinsamlingen. 
 
Vilken forskningsansats som skulle tillskrivas studien tydde sig inte helt självklar. 
Det inhämtade empiriska materialet indikerar en induktiv ansats, då forskningen 
utgår från empirin och utifrån denna kan nya slutsatser dras. Vid formulering av 
studiens syfte låg dock befintlig teori som grund, vilket snarare indikerar en 
deduktiv ansats. Då studien inkluderar såväl deduktiva som induktiva inslag gjordes 
därmed valet att anta en abduktiv forskningsansats, vilket kan sägas vara en 
kombination av de två. Detta val tillåter en flexibilitet, då forskningsprocessen utgår 
ifrån både empiri och befintlig teori.  
 

4.1!Hermeneutik!
Det hermeneutiska förhållningssättet fokuserar på tolkning av textens och 
handlingens innebörd, varvid varje individ påverkas av sina tidigare erfarenheter. 
På så sätt finns olika sanningar för olika individer. Den hermeneutiska inriktningen 
anses vara lämplig då insamlad empiri baseras på intervjuer som därefter tolkats. 
Det är problematiskt att bortse från förkunskaper och erfarenheter som människor 
besitter, vilket är ännu ett argument till varför det hermeneutiska förhållningssättet 
har tillämpats.  
 
Hermeneutikens grund är att ”meningen hos en del endast kan förstås om den sätts 
i samband med helheten60”, det vill säga den hermeneutiska cirkeln. En viss 
förförståelse i exempelvis ämnet varumärken, var erhållen genom sekundära källor 
och medförde en viss syn på forskningsområdet innan studien påbörjades, en 
förförståelse som bars med in i studien. Utifrån förförståelsen formulerades 
frågeställningar för att påbörja undersökningen. Under undersökningen har en 
dialog förts genom intervjuer med personer med expertkunskap i området. 
Efterhand som nya kunskaper erhållits har dessa tolkats och lett till ökad 
förförståelse. Detta har i sin tur lett till nya frågor och problem, och på så vis en 
fortsättning av cirkeln.  
 
 
 
 
 

                                                 
60 Alvesson & Sköldberg 2008, s. 193 

 13



4.2!Empiriinsamling!
Studiens primärdata består av insamlat material från intervjuer. Dessa data har 
insamlats utefter studiens syfte och har därför anpassats efter detta behov. Studiens 
sekundärdata utgörs av tidigare studier och litteratur. 
 

4.2.1!Primärempiri!
Som metod valdes att bruka intervjuer framför en kvantitativ metod. Genom att 
utföra intervjuer med personer som besitter expertkunskap i ämnet erhölls tillgång 
till deras personliga kunskaper och erfarenheter. Intervjuerna har genomförts 
genom telefon och e-post. En forskare bör sträva efter intervjuer med personliga 
möten, dock är detta avgörande mer resurskrävande än telefonintervjuer. Fördelen 
med personintervjuer är att det inte bara ges information genom verbal utsaga, utan 
också genom kroppsspråk, ansiktsuttryck och t o m humör, hur intervjupersonerna 
påverkas av frågorna som ställs. Dock anses detta bortfall inte ha påverkat 
innehållet i det empiriska materialet då ämnet inte ansågs beröra ett känsligt ämne, 
där exempelvis informanternas kroppsspråk i samband med frågorna inte hade 
kunnat utgöra en viktig observation61. 
 

4.2.2!Sekundärempiri!!
Till denna studie har en mängd litteratur inhämtats för att passa studiens syfte. 
Studiens sekundärdata utgörs av empiri som har samlats in av andra; 
Internetartiklar, tidigare studier och litteratur.  
 
Den noggranna läsaren kan tänkas uppmärksamma och ställa sig frågande till 
litteraturens utgivningsår. Forskningsfronten inom varumärkesteori kan inte anses 
vara direkt uppdaterad, men ändå relevant för studien. Internet som 
informationskälla är svårbedömd gällande trovärdighet. En medvetenhet om att 
trovärdigheten på bl.a. The Body Shops hemsida kan ifrågasättas, men valet har 
ändå gjorts att använda denna information då det gav kompletterande uppgifter. 
 

4.2.3!Intervjuform!
Vid valet att föra en antingen öppen, semikonstruerad eller strukturerad intervju 
ansågs öppna intervjuer ge för övergripande utrymme. Genom strukturerade 
intervjuer får intervjupersonerna för begränsat utrymme att uttrycka sig på. 
Problematiken i de båda metoderna är densamma - att de kan få forskaren att söka 
efter normsvar eftersom ingen av svaren är direkt konkreta62. Därför valdes en 
semistrukturerad intervjuform för att undvika att styra informanten för mycket, 

                                                 
61 Ekström & Larsson 2000, s. 22-23 
62 Ekström & Larsson 2000, s. 55 
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men samtidigt kunna styra så att samtalet berör uppsatsens syfte63. Hur strikt 
forskaren väljer att följa guiden är dock upp till denne själv64. 
 
Forskaren bör hålla sig inom ramarna för en professionsintervju, för att få ett så 
reliabelt resultat som möjligt65. Forskare och professorer använder sig ofta av 
fackmässiga uttryck som behöver förklaringar, och som kräver en förförståelse av 
forskaren66. Det krävs också att ha en bra intervjuteknik, som baseras på flexibilitet 
och kreativa frågeställningar. Detta för att inte lämna för mycket utrymme för 
personliga utsvävningar men ändå ge plats till öppna svar.  
 
”Forskningsintervjun är en mellanmänsklig situation, ett samtal mellan två parter 
om ett tema av ömsesidigt intresse”67. Vid intervjusituationer ses samtalet som en 
empirisk metod och samtidigt som ett grundläggande sätt att vinna kunskap68.  
 
Antalet intervjuer för en undersökning varierar, men i vanliga intervjustudier 
brukar antalet ligga mellan 10 och 1569. Det nödgades att ta i beaktande hur mycket 
tid som fanns till förfogande för att undvika tidspress med att utföra 
sammanställningar och analyser. Som Kvale menar, är själva intervjun inte särskilt 
tidsödande, det är snarare att transkribera och tolka resultaten som tar mycket tid70. 
Därför valdes att sända ut förfrågan till åtta personer med förhoppning att alla hade 
möjlighet att delta, men med reservation att alla inte kunde medverka, fem av dessa 
svarade jakande.  

 

4.2.4!Val!av!informanter!
Oavsett vilken intervjuform forskaren använder sig av, ställs denne inför urvalet av 
personer som intervjuas. Urvalet görs beroende på de ställda frågeställningarna och 
forskningen syfte. Valet gjordes att genomföra intervjuer med ledande yrkesmän 
och yrkeskvinnor som besitter expertkunskap inom ämnesområdet. En god 
intervjuperson anses vara samarbetsvillig, öppen och ge sammanhängande svar som 
var enkla att tolka och ställa följdfrågor på71. Följande personer intervjuades: 

 
- Hans De Geer är författare och professor i företagsetik, samt fil dr och docent i 
historia. De Geer är grundare till konsultföretaget Idé&Norm Hans De Geer AB. De 
Geer är även grundare av Handels Centrum för etik och ekonomi på 
Handelshögskolan i Stockholm där han arbetade som adjungerad professor år  

                                                 
63 Se bilagor Intervjuguider 
64 Schröder, K & Drotner, K &  Kline, S (2003) Researching audiences. London: Arnold, 2003:156-157 
65 Ekström & Larsson 2000, s. 49-50 
66 Ekström & Larsson 2000, s. 52 
67 Kvale, S (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund: Studentlitteratur, 2007:117 
68 Kvale 2007, s. 40 
69 Kvale 2007, s. 99 
70 Ibid 
71 Kvale 2007, s. 134 
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1995-2005. Idag är De Geer adjungerad professor i företagsetik vid Stockholm 
School of Economics in Riga i Lettland72.  
 
- Leif Edvinsson är en av världens ledande experter på intellektuellt kapital, och en 
av nyckelpersonerna som skapat detta begrepp. Edvinsson har anlitats som 
rådgivare åt den svenska regeringen för landets tjänsteexport. Han har också arbetat 
som rådgivare åt FN: s Handelscentrum och han var en av grundarna av 
Tjänsteförbundet. Leif Edvinsson är innehavare av världens första professur i 
”Intellektuellt kapital” vid Lunds Universitet och vd för Universal Networking 
Intellectual Capital. År 1998 utnämndes Edvinsson till ”Årets hjärna” av den 
brittiska stiftelsen Brain Trust73.  
 
- Håkan Lagergren är författare, varumärkesfilosof och konsult. Lagergren är 
grundare till konsultföretaget Trustmark Management. Lagergren har i trettio år 
arbetat i Sverige och England som varumärkeskonsult och seminarieledare i företag, 
kommuner och skolor74. 
 
- Frans Melin är författare, ekonomie doktor, konsult och anses vara en av Nordens 
ledande forskare i varumärkesstrategi. Melin har skrivit ett flertal prisbelönta 
böcker inom varumärkesområdet och är idag ansvarig för forskning och utbildning i 
Strategic Brand Management vid Ekonomihögskolan, Lunds Universitet. Han driver 
sedan 15 år konsultföretaget Brand Strategy och anlitas idag som rådgivare, 
föreläsare och utbildare av ett stort antal företag inom en rad olika branscher75. 
 
- Maria Ros-Jernberg är PR- och Values manager (PR och kommunikationschef) på 
The Body Shop sedan två år tillbaka. Ros-Jernberg har tidigare tillbringat många år 
inom den ideella sektorn, både som anställd och konsult. Under åren som konsult 
arbetade hon med varumärkesbyggande samt CSR-samarbeten mellan 
organisationer och företag76. Ros-Jernberg är i denna uppsats dels en 
varumärkesexpert, dels en representant för The Body Shop, och kan därmed 
betraktas som en partisk källa77. 

                                                 
72 Idé&Norm Hans De Geer AB (2005) ”Om Idé&Norm Hans De Geer AB” 
http://www.ideonorm.se/om-idé--norm.aspx (20081220) 
73 Talarforum (2008) ”Leif Edvinsson” 
http://www.talarforum.se/talare/presentation/leif.edvinsson/7/55/leif.edvinsson.html (20081220) 
74 Kunskapsdagarna (2008) ”Vem skapar din framtid?” 
http://www.kunskapsdagarna.nu/fprw/webpublisher/files/Kunskapsdagarna_Goteborg_Varberg_h
2006.pdf (20081220) 
75 Brand Orientation Index (2008) ”Om Frans Melin” 
http://www.brandorientationindex.se/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid=5 
(20081220) 
76 Frivilligorganisationernas insamlingsråd (2008) ”Att planera och leverera framgångsrika 
presentationer” http://www.frii.a.se/pdf/frii_masterclasses08.pdf (20081220) 
77 The Body Shop är ett varumärke som tar ställning mot djurförsök i kosmetikaindustrin och verkar 
för etiskt försvarbar sminktillverkning. ”The Body Shop förespråkar att man inte skall testa 
kosmetika på djur och har dessutom tagit på sig ett socialt ansvar för tredje världen - man driver 
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4.2.5!Förberedelse!inför!intervju!
Den initiala kontakten med informanterna togs via e-post, där syftet med studien 
presenterades, samt att en förfrågan angående medverkan i intervju framfördes. I 
samband med detta informerades de även om att intervjuerna, med godkännande 
från respektive respondent, skulle spelas in. Tillåtelse gavs av intervjupersonerna att 
benämnas vid namn i studien. Ett etiskt korrekt förhållningssätt antogs genom en 
öppenhet och ärlighet mot informanterna angående studiens syfte78.  
 

4.2.6!Intervjuguide!
En semistrukturerad intervjuguide konstruerades i syfte att erhålla en önskad balans 
mellan bredd och djup i empirin. Denna tematiskt öppna intervju tillät att frångå 
frågornas ordningsföljd i intervjuguiden, vilket gav möjlighet att ställa följdfrågor, 
samt att uppmana informanten till öppna och omfattande svar79. Fördelen med 
öppna frågor är även att svar som inte motsvarar föreställningar kan emottas, vilket 
kan bidra till överraskade svar under intervjun80. En flexibilitet bör därmed 
eftersträvas för att plocka de trådar som kommer utifrån informantens svar81. Om 
informanten däremot avviker för mycket från ämnet bör samtalet styras tillbaka (se 
intervjuguider i Appendix 1 och 2). 
 
Valet att skicka ut intervjuguiden till respondenterna i förväg ansågs inte försämra 
giltigheten, utan däremot bidra till väl genomtänkta svar och djupgående 
information från informanterna. Valet av studiens informanter ansågs befogat, då 
de bedömdes besitta den kunskap som eftersträvades i studiens empiriska avsnitt. 
En problematik i samband med den empiriska insamlingen var att de inledningsvis 
påtänkta informanterna var oanträffbara under studiens framväxt, vilket bidrog till 
ett visst bortfall av empiriskt material. Detta då dessa informanter besatt 
expertiskunskap som hade kunnat utgöra ett väsentligt bidrag av empiri.  
 

4.2.7!Genomförande!av!intervjuer!
Valet att genomföra fem intervjuer kan motiveras av att antalet personer som anses 
besitta de för studien aktuella expertkunskaperna, är relativt få. Det insamlade 
empiriska material kan också anses subjektivt då det baseras på informanternas 
åsikter. Detta innebar dock inget nämnvärt problem för studiens trovärdighet, då 
det var just denna information som hade valts att undersöka. Jämförelsen kan göras 
mellan forskarens subjektivitet och urvalet av frågeställningar, med en redaktörs 

                                                                                                                                                 
veritabel politisk agitation i sina butiker genom sina varumärken”. Lagergren, H (1998) Varumärkets 
inre värden. Göteborg: ICT Education, 1998:62 
78 Aspers, P (2007) Etnografiska metoder. Malmö: Liber, 2007: 79 
79 Aspers 2007, s. 133 
80 Aspers 2007, s. 134 
81 Aspers 2007, s. 140-141 
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urval av nyheter som väljs att produceras. Redan här görs selektiva val grundade på 
personliga intressen, eller rent av pga. konkurrensen mellan andra medier82. 
 
Fyra av fem intervjuer genomfördes per telefon, och en via e-post. Intervjun med 
Maria Ros-Jernberg genomfördes via e-post. Då valet att spela in 
telefonintervjuerna gjordes minimerades risken att förlora viktig information. 
Samtidigt säkerställdes att informationen informanterna gav skulle kunna återges 
och citeras korrekt. Inspelning av intervjuerna möjliggjorde en mer intensiv 
uppmärksamhet åt informanterna, då fokus inte stördes av anteckningsföring. 
Därmed kunde intervjuarna i större utsträckning koncentrera sig på informanternas 
svar samt att formulera eventuella följdfrågor. Detta upplägg är ett viktigt inslag för 
att till fullo kunna utnyttja de kvalitativa semistrukturerade intervjuernas möjlighet 
att förstå respondenternas åsikter och kunskap inom området. 
 
Båda författarna närvarade vid samtliga intervjuer för att minimera risken för såväl 
förlorad information som missförstånd. Intervjuerna varierade ansenligt tidsmässigt 
och varade mellan ca 20-90 minuter. 
 

4.2.8!Transkribering!och!analys!
Efter genomförd intervju togs beslutet att omgående transkribera det insamlade 
materialet. Vidare utfördes meningskoncentrering vilket innebär att uttalanden 
kortas ner och endast det väsentliga kvarstår83. Detta är en fråga om tillförlitlighet, 
dels då intervjuaren kan riskera trovärdigheten genom att ha ställt ledande och 
oförståeliga frågor, dels om intervjuaren missuppfattat informanten utan att detta 
klargjorts. Det är intervjuarens uppfattning, utifrån dennes förförståelse, som avgör 
relevansen av informantens utlåtanden. En missuppfattning kan missvisa en hel 
studie84. 
 
Ett första viktigt inslag att poängtera är att tolkning av begrepp inte bara kan skilja 
sig informanterna emellan, utan även intervjuarna emellan, vilket kan påverka 
studien avgörande. För att eliminera misstolkningar diskuterade författarna 
sinsemellan grundläggande begrepp ingående85. 
 
 
 
 
 

                                                 
82 Berkowitz, D (1997) Social meanings of news. London: SAGE, 1997:220 
83 Kvale 2007, s. 170-174 
84 Kvale 2007, s. 175-182 
85 Kvale 2007, s. 175-182 
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5!Resultat!och!reflektion!
Under denna studie har ett flertal intervjuer genomförts med experter vilka har 
förmedlat sina erfarenheter och kunskaper, dessa har genom olika bakgrund erhållit 
olika synsätt på varumärket och dess styrka. En variation förekommer beträffande 
hur uttömmande svar informanterna gav, detta då de besatt mer eller mindre 
kunskap om de ställda frågorna. I detta avsnitt betecknas informanternas direkta 
citat med talstreck. 
 
En summering av likheter i informanternas utsagor är att det etisk försvarbara 
varumärket anses ha bättre förutsättningar, än företag vilka inte tillämpar etik i 
deras strategi. Informanternas åsikter placerar varumärke och förtroende som detta 
avsnitts huvudtema. Åtskillnad i åsikter görs angående socialt ansvar, CSR och etisk 
kommunikation.  
 

5.1!Vikten!av!ett!starkt!varumärke!idag!och!dess!
värde  

Frans Melin menar att det som kännetecknar ett starkt varumärke är den starka 
positionen i målgruppernas medvetande och att det kan erbjuda något attraktivt, 
relevant och uthålligt över tiden. För att mäta denna styrka finns ett antal 
mätmetoder att bruka, de flesta behandlar mätningar av kännedom, attityder, 
kunskap, likeing och viljan att rekommendera. Melin anser vidare att ett flertal 
faktorer idag har bidragit till betydelsen av ett starkt varumärke, vilket beror på den 
hårdnande konkurrensen på marknaden; i och med globaliseringen, kortare cyklar 
och plagieringsfaktorer. En ny produkt imiteras snabbt, vilket innebär svårigheter 
vid konkurrens med enbart produkten och dennes pris, därför prioriteras mer 
uthålliga faktorer så som varumärke86.  
 
Styrkan i ett varumärke är dess intressenter, enligt Håkan Lagergren. 
 

– Ett varumärke är resultatet av vad alla varumärkesintressenter, 
dvs. aktieägare, bolagets styrelsemedlemmar, personal, 
fackföreningar, leverantörer, uppdragsgivare, kunder, medlemmar, 
studenter, samhälle och media tänker, skriver, säger och gör – och 
inte gör - dygnet runt 365 dagar om året87. Resultatet visar sig i 
kraften av den tillit och unika attraktionskraft som varumärket 
utvecklar över tid. Denna tillit påverkar hela företagets/varumärkets 
kreativitet och innovationsförmåga, och därmed det ekonomiska 
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resultatet samt den långsiktiga ökningen av det unika varumärkets 
marknadsvärde88.  

 
Ett varumärke måste inge förtroende och inneha tillit hos sina kunder för att 
bibehålla sina intressenter. Grunden för varumärket är vidare att alla inom 
organisationen har samma uppfattning av affärsidén - vad de gör, för vem och hur. 
Det måste finnas medvetenhet om vem kunden är och hur denne nås, samt 
gemensam uppfattning om hur man kommunicerar affärsidén internt och externt89. 
För att uppnå ett starkt och framgångsfullt varumärke krävs ett arbete inifrån där de 
anställda och ledning känner ett gemensamt engagemang. 
 
Lagergren anser att varumärket är mer än vad produkten är; varumärket förmedlar 
hur produkten och tjänsten har sitt ursprung genom genuint engagemang i hela 
kedjan från råvara till produktion och distribution.  
 

– När man köper en vara av ett visst varumärke betalar man i de 
flesta fall ett högre pris än för motsvarande märkeslösa produkt eller 
varumärke med lägre status90. Skillnaden mellan framgång eller 
misslyckande ligger ofta i förmågan att vara tydlig och konsekvent. 
Ett företags visuella identitet är en del av dess personlighet, det 
gränssnitt som tydliggör dess ambitioner och visioner likväl internt 
som externt 91. 

 
För att ett varumärke ska kunna uppnå ett värde krävs en varumärkesidentitet som 
förmedlas till företagets intressenter. Leif Edvinsson menar att det är identitet som 
skapar varumärket snarare än tvärtom, och kan t o m vara större än varumärket. Ju 
mer immateriell ekonomin blir desto viktigare är det att ha en identitet för 
företagets tjänster. Eftersom 80 % av vår ekonomi är tjänsteproduktion blir det allt 
viktigare att arbeta med att paketera tjänsten på ett sätt som framstår i god dager92. 
 
Idag är de flesta företag införstådda i att varumärket inte längre är produktchefens 
taktiska hjälpmedel i försäljningsarbetet, utan har en strategisk nyckelroll för 
företagets framtid. Vad som har bidragit till denna insyn är i grunden en förändrad 
konkurrenssituation. En produkts överlägsenhet är inte längre tillräcklig för att 
garantera framgång. Kraven på snabbare innovationstakt i kombination med mer 
intensiv priskonkurrens, kan räknas som avgörande faktorer som sätter press på 
företagen93.  
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91 Intervju Håkan Lagergren 20081128 
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– Ett starkt varumärke är något som fastnar i människors 
medvetande, som har hittat och behållit en egen position i 
medvetandet. Detta uppnås genom att vara unik, med hjälp av 
tydlighet och konsekvens. Ett starkt varumärke är ett varumärke 
som människor känner så starkt för att de utvecklar en passion94.  

 
En viss förändring inom varumärket krävs, ett varumärke får inte stagnera. Då 
omvärlden och marknaden ständigt förändras måste varumärket utvecklas i samma 
takt. 
 

– Man måste vara konsekvent i allt man gör så att varumärket inte 
börjar spreta. De strategiska beslut organisationen står inför bör 
också utvärderas. För att hålla varumärket uppdaterat krävs en 
ständig omvärldsbevakning95.  

 
Detta påvisar en problematik då varumärkesstrategi är en individuell prövning, 
vilket indikerar att varje varumärkesstrategi utvecklas utifrån det egna företagets 
förutsättningar.  
 

5.2!Varumärket!inifrån!och!ut!
Varumärkets funktion internt och externt i företagen är en avgörande utgångspunkt 
i den varumärkesbyggande processen. För att få en effektfull process anser Melin att 
företag bör utgå ifrån företagsidentitet och kärnvärden för att sedan formulera vad 
företaget ska stå för, exempelvis trygghet, ansvar och säkerhet. Företag bör fråga sig 
hur de kan leva upp till detta och hur de kan formulera kundlöften som 
medarbetarna anammar genom identitet och kärnvärden, för att sedan förmedla 
denna profil till kunderna på ett trovärdigt vis96.  
 

– Idag använder många företag sig av liknande kärnvärden varför 
deras egentliga värde kan ifrågasättas, men jag anser att så länge de 
upplevs som trovärdiga styrker de företagsidentiteten. Om 
kärnvärden däremot formuleras men inte anammas eller levandegörs 
inom organisationen - är de poänglösa och liknar ett sällskapsspel 
man sysslat med97. 

 
För att stärka identiteten ytterligare kan företaget utveckla en historia om företaget, 
dess bakgrund och uppkomsten av denne. Melin menar att trenden kring 
Storytelling som företeelse är av vikt för att öka förtroendet och intresset för 
varumärket. Han anser att om ambitionen är att skapa konkurrensfördelar och om 
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det finns något relevant att förmedla så är detta en effektiv strategi att bruka98. 
Även Lagergren finner denna trend effektiv och värdefull, och menar att detta är 
ett slagkraftigt konkurrentmedel för att etablera en varumärkeslojalitet hos 
kunder99.  
 
Det finns skäl att anta att de företag som skapar och förvaltar bra relationer till sin 
omvärld kommer att ha bättre förutsättningar att bli finansiellt framgångsrika. Att 
inte bry sig om vad anställda, ägare, kunder och andra intressenter har för 
uppfattning och helt ignorera denna relation, det är knappast någon som skulle tro 
att det är en framgångsrik strategi. 
 

5.3!Kan!man!bli!rik!på!etik?!Socialt!ansvar!som!
konkurrensmedel!
För att möta de utmaningar som världen står inför måste fler tänka nytt och 
använda ett bredare spektrum av verktyg för att få in resurser till 
utvecklingsprojekt och fattigdomsbekämpning. Regeringar och internationella 
organisationers kontinuerliga arbete är dessvärre inte tillräckligt. Hittills har 
regeringar också haft möjlighet att bl.a. reglera företags verksamheter genom 
lagstiftning angående socialt ansvar. Entreprenörskap och marknadskrafter utgör 
kraftfulla verktyg som rätt utnyttjade kan ge stor effekt och skapa långsiktighet100. 
 
Enligt De Geer har globaliseringens framväxt i kombination med den tysta 
nedmonteringen av det svenska välfärdssystemet gjort att svenska företag åter måste 
skaffa sig en “licence to operate” genom att visa att de tar ansvar i samhället. 
 

– De drivande krafterna har varit internationella 
frivilligorganisationer men också finansiella aktörer som insett det 
etiskt och ekonomiskt kloka i att profilera sig på området101.  

 
Vidare menar De Geer att företag bör engagera sig i socialt ansvar för att det är en 
god affärsidé. De Geers definition av socialt ansvar innebär något som går utöver 
det vanliga, utöver regelverket och vad övriga regler kräver. Företag bör hitta ett 
sätt för sitt samhällsbidrag som går lite längre, det är en god idé att formulera i 
anslutning till positioneringsarbetet och företagsidentiteten. Vidare menar De Geer 
att det idag är viktigt att tydligt kommunicera vad företaget kommer att arbeta med 
gällande socialt ansvar, den egna kompetensen och affärsidén. Detta kan i 
förlängningen förstärka vad företaget är bra på och hitta vad som är hållbart i vidare 
mening inom ramen för sin affärsidé102.  
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Faktum är att företags primära intresse är vinst och att alla initiativ som görs är 
ämnade att öka lönsamhet och omsättning. Företag existerar för att ge folk vad de 
vill ha och när kunder kräver uthålliga lösningar är det vanlig affärslogik som gör 
att man satsar på det. Att ha ett rent kommersiellt intresse när man arbetar med 
dessa frågor är inget konstigt, tvärtom är det understödjande för att initiativen i sig 
är uthålliga103. Detta kan tolkas som att det obestridligt finns företag som betraktar 
samhällsansvar som ett område som prioriteras först när svarta siffror uppstår, 
istället för att se ett tydligt samhällsansvar som ett medel att göra vinst snabbare 
genom att göra sig mer attraktiv i kundernas ögon. 
 

5.4!Internationell!etik!
Det finns otaliga exempel på företag som expanderar sin verksamhet utomlands och 
i vissa fall helt och hållet förflyttar den till andra delar av världen. De främsta 
faktorerna till detta antas vara att det oftast är billigare arbetskraft som gör 
produktionen mer lönsam och effektiv. En sådan förflyttning kan däremot också 
innebära problem, speciellt om den sker till länder med tydligt skilda 
samhällskulturer. Klein menar att demografiskt baserade faktorer så som 
meningsskiljaktigheter och konflikter inom religiösa och ideologiska sammanhang i 
allra högsta grad påverkar samhällsutvecklingen. Dessa faktorer är känsliga och 
debatterade ur kontroversiell synpunkt, vilka kan leda till dramatiska och fientliga 
konflikter104. 
 
Det finns alltid större risker med att driva en verksamhet utanför Sverige (Norden), 
då företaget, och därmed varumärket, kan stå inför mer komplexa hotbilder än de 
som finns på den nordiska marknaden. Indikationer tyder på att konflikter av detta 
slag enbart kommer att eskalera under de kommande åren105. Dessa är dessvärre 
omöjliga att förhindra, och inte ens omfattande omvärldsbevakningar skulle vara 
tillräckliga. 
 
De Geer uttrycker att företag i verkligheten kontinuerligt måste göra överväganden, 
då t o m barnarbete kan försvaras i vissa situationer om alternativet är ännu värre.  
 

– Men då måste detta ske på ett sådant sätt som låter sig förenas med 
barnens andra behov av att vila, leka, utbilda sig o s v. I grunden är 
CSR lokalt praktiska ting, i verkligheten är det mångfacetterat och 
kan tolkas på olika sätt. Företag måste försvara sin agerande tolkning 
med att man t ex faktiskt erbjuder jobb till folk som inte annars 
skulle ha haft jobb. Företag som har produktion i andra länder och 

                                                 
103 Intervju Håkan Lagergren 20081128 
104 Klein, N (2000) No Logo, London: Flamingo, 2001:116-117 
105 Intervju Hans De Geer 20081201 

 23



barnarbete måste därmed ta i beaktande att varumärket eventuellt 
kan förlora anseende och trovärdighet106.  
 

Ett företag vilket förflyttar produktionen utomlands, kan förlora trovärdighet och 
därmed försämra sin image. Om ett företags oetiska handlande blir känt för 
allmänheten kan direkta konsekvenser vara omfattande kritik från 
rättsorganisationer och media, samt hot om köpbojkott från kunder.  
 

5.5!Immateriella!värden!
CSR ger allmänt sett företag möjligheter att reducera potentiella risker. En relevant 
risk är förlust av anseende, som leder till förlust av värdet på varumärket vilket 
följaktligen kan ge förödande konsekvenser. Såväl anseende som varumärke är 
immateriella värden som är svåra att mäta i ekonomiska termer, liksom företagets 
relationer till intressentgrupper. Att veta om relationerna blivit bättre och/eller att 
de producerat ett önskvärt värde är problematiskt107.  
 
En viktig faktor till just varför varumärken har blivit så värdefulla är svårigheten i 
att etablera nya sådana. De redan tidiga etablerade varumärkena skapar en hög 
barriär för nykomlingar att komma ut på marknaden. Fördelen med att vara först är 
påtaglig då företaget har haft god tid på sig att skapa ett starkt varumärke108. Det 
kan tolkas som att nyckeln till framgångsrik positionering är att vara först med att 
ta en viss position i besittning, då detta ger det enskilda företaget frihet att välja
position som det avser vara mest attraktiv. 

 den 

                                                

 
Det finns ett antal exempel som fortfarande är marknadsledande trots att flera 
konkurrerande varumärken har uppkommit genom åren. Detta har naturligtvis 
krävt en ständig produktutveckling men det är ändå varumärkena som har bidragit 
till framgångarna inom ett flertal områden, t e x marknadskommunikation. Att ett 
varumärke verkligen innehar ett värde för konsumenten leder till ett ökat värde för 
märkesinnehavaren. En förutsättning för detta bygger oftast på märkeslojalitet hos 
konsumenten, vilket är ett centralt begrepp inom Brand Equity-området109.  
 

5.5.1!Brand!Equity!
En starkt bidragande faktor till att intresset för varumärken har ökat är 
genomslagskraften av begreppet Brand Equity. Enligt Melin kan begreppet 
översättas till varumärkeskapital. Orsaken till denna översättning är att Brand 
Equity ofta nämns i termer av tillgångar och skulder som kan förknippas med ett 
varumärke. Varumärkeskapitalet är ett samlande och även passande begrepp då det 

 
106 Intervju Hans De Geer 20081201 
107 Löhman & Steinholtz 2003, s. 50 
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kan diskuteras i såväl kvalitativa och kvantitativa termer110. Märkeslojalitet anses 
vara varumärkeskapitalets viktigaste del.  
 
De Geer menar att det har blivit en global konkurrens, i synnerhet angående 
relativt triviala, utbytbara konsumentvaror av olika slag. Vidare menar De Geer att 
företag måste hitta andra vägar för att skapa trovärdighet och varumärkeslojalitet, 
vilket bör handla om hur man tillverkar dessa varor genom produktionskedjan. 
Detta är idag essentiellt för att bygga upp den trovärdighet som man vill 
åstadkomma111. 
 
Edvinsson menar att med intellektuellt kapital använder företag de resurser, ex 
relationer och förtroende, som finns runtomkring för att skapa en framtid. Förlorar 
de förtroendet, ser framtiden inte särskilt ljus ut, om relationerna förloras blir det 
ensamt. Därför är relationskapitalbyggandet en viktig del av intellektuellt kapital, i 
både kundmiljö, medarbetarmiljö och social samhällsmiljö112. 
 
Det kan antas att företag borde inse att varumärkeskapitalet bidrar till en viktig 
diskussion, då det indirekt ökar medvetenheten om varumärkets betydelse som 
konkurrensmedel.  
 
Edvinsson anser att det intellektuella kapitalet skapar konkurrensfördelar. 

 
– Det finns en bild av det intellektuella kapitalet som ett träd med 
ett rotsystem. Konkurrenskraften för trädet beror på hur bra man 
hanterar rotsystemet. Frukten är det finansiella kapitalet och 
rotsystemet är det intellektuella kapitalet. Detta innebär att företag 
ser alla delkomponenter, varav varumärke, patent och intellektuellt 
kapital i ett stort system. Sedan systematiseras dessa komponenter i 
humankapital, kundkaptial och relationskapital o s v. Vilket kan 
bidra till en framställning av ett beslutschema som företag kan 
använda för att prioritera sina investeringar i immateriella tillgångar 
på ett systematiskt sätt. Denna systematiska process behövs för att 
kunna arbeta med kärnvärdena113.  

 
Edvinsson antar att företagets framtida konkurrensförmåga förbinds med förmågan 
att förvalta sitt kunskapskapital. Ett väl förvaltat kunskapskapital får i många 
branscher ett alltmer betydande värde än mer kostnadseffektiva ”fysiska” processer. 
De flesta är medvetna om att kunskap är värdefullt, men det är svårt att veta dess 
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värde, vilket hade kunnat utgöra en tillgång i en balansräkning. Något immateriellt 
blir plötsligt materiellt114.  
 

– Framtiden tillhör de som lyckas sätta turbo på det intellektuella 
kapitalet. Immateriella värden, så som ansvar för medarbetare och 
omgivning, är avgörande för företagandet115.  

 

5.6!CSR!versus!socialt!ansvar!
Många företag implementerar CSR-aktiviteter utan att känna till det officiella  
CSR-konceptet, eller utan att publicera vad de gör116. Dock utövar företag ofta CSR 
pga. av press från samhället, snarare än förståelse för att det faktiskt kan genera 
pengar. Det kan vara en källa för möjligheter och konkurrensfördelar117. Företags 
möjligheter att dra nytta av sitt CSR-arbete skiljer sig åt, då lärande och potentiell 
utveckling beror på vilken utgångspunkt de har, menar Edvinsson118. 
 
De Geer betonar att en del företag endast vill tala om CR, för att enbart förtydliga 
miljöarbetet inom verksamheten. Andra verksamheter så som organisationer talar 
endast om SR, då de vill betona arbetet med socialt ansvar. Vidare menar De Geer 
att det finns ett flertal termer inom detta område, som i grunden innehåller lika 
aspekter av hållbarhet. Vilket i sig, sedan ca tio år tillbaka, både innefattar det 
miljömässiga- och det sociala ansvaret119. 
 
Melin anser att företags CSR inte är ett konkurrensmedel, snarare en 
konkurrensförutsättning och hygienfaktor, dvs. att företagen förväntas ta ansvar för 
produktionen, medarbetarna och underleverantörer. De tillfällen då företag inte tar 
sådant ansvar och samhället får vetskap om detta, kan en förtroendekris bryta ut120.  
 
Lagergren anser att CSR är ett missriktat ord då företag enligt lag inte måste arbeta 
för något annat förutom vinst och avkastning.  
 

– En corporation kan aldrig ha en äkta social responsibility, det är en 
allvarlig anklagelse från min sida, men det fuskas om det finns 
möjlighet till det121.  

 
Däremot finner Lagergren termen socialt ansvar likställd med etisk 
kommunikation, en term som innebär att alla organisationer har samma värden och 
följer samma regler som ger kvalitet och tillit till sitt varumärke och organisation. 
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– Etisk kommunikation bör genomsyra organisationerna, inte bara 
på pappret utan i det gemensamma medvetandet för att skapa en 
etisk beteende-ekonomi122. 

 
Ros-Jernberg har förhoppning om att fler företag kommer att börja samarbeta mer i 
olika former angående arbetet med socialt ansvar. Just nu är allmänhetens intresse 
för företagens sociala ansvar stort.  
 

– Detta intresse kommer troligtvis att dala och då är det upp till 
bevis för företagen att visa att man inte gjort detta arbete enbart för 
syns skull. Jag hoppas att företagen fortsätter med sitt sociala 
ansvarstagande, även när allmänhetens och mediers intresse börjar 
svalna123. Ett avsvalnat intresse från allmänheten betyder dock inte 
att sociala skillnader eller miljöproblem är åtgärdade. 

 

5.7!Kan!företag!förbättra!världen?  
Ros-Jernberg anser att företag kan förbättra världen och att det delvis är företagens 
ansvar, dock inte enbart. Det är ett delat ansvar där enskilda länders regeringar, 
samt det internationella samfundet har ett stort ansvar. Men i takt med att företag 
växer och i flera fall är rent finansiellt större än flera av världens länder, är det klart 
att företagen har ett ansvar.  
 

– Personligen tror jag på att arbetet med att förbättra världen delvis 
måste ske genom samarbete, delvis genom eget ansvar124.  

 
Ros-Jernberg tror att i takt med att samhället förändras kommer också nya krav att 
ställas på varumärken.  
 

– Exakt vad det är för krav vet jag inte, men jag är övertygad om att 
vi kommer att få se andra typer av krav än vad vi gör idag. Vi 
kommer att få se nya problem, behov etc. allteftersom människors 
attityder och intressen förändras, vilka i sin tur påverkar 
varumärkesarbetet125.  
 

För att kombinera vinstintresse med socialt ansvar kan Cause Marketing-aktiviterer 
drivas. Dock visar studier att för att företag ska få ut det mesta av sina Cause 
Marketing-aktiviteter, d v s att både driva försäljning och samla in pengar till 
välgörande ändamål, så ska det finnas en logisk koppling mellan produkten och 
ändamålet. Ett exempel på en typ av CM-aktivitet är The Body Shops Community 
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Trade program vars syfte är att arbeta för rättvis handel med varuexport. 
Programmet startades som ett projekt i Indien 1986. I dagsläget innefattar 
programmet ca 25 000 kvinnor i 23 länder. Community Trade bygger på 
principerna att ”få rättvist betalt för arbete som utgörs under schyssta 
förhållanden”126.  
 
Om den logiska kopplingen skulle saknas är risken stor att konsumenter upplever 
CM-aktiviteten som sökt och tillgjord vilket kan resultera i minskad, snarare än 
ökad, försäljning127. Om The Body Shop skulle starta en insamling som var 
svårkopplad till företagets egna produkter, skulle de troligtvis tappa trovärdighet 
hos konsumenterna. 

 

5.8!Trustmark!!
För att ett företag ska kunna bibehålla eller bygga upp ett starkt varumärke krävs 
lojalitet, kännedom om företaget och tillit till företaget. Företag innehar tillit då det 
upplevs som trovärdigt och etiskt, vilket gör företaget till ett Trustmark. Denna 
tillit uppnås dels då omgivningen uppfattar det som att medarbetarna känner en 
mental tillfredsställelse och värdighet i sitt arbete, får bekräftelse för sina kunskaper 
och upplever att de gör något meningsfullt - de upplever varumärket. Lagergren 
liknar arbetet med att uppnå Trustmark vid ett isberg där endast toppen av 
organisationsarbetet syns över vattenytan, toppen symboliserar etiken som uttrycks 
i uppträdande, marknadskommunikation, design, produktion och tjänster. Under 
ytan uttrycks arbetet med mission, vision, positioneringsstrategi, innovation och 
värdeutveckling, gemensamma värderingar och företagets egna ”story”, som 
tillsammans bildar den gemensamma identitetsgrunden128.!
 
The Body Shop har genom åren nått en verksamhets högsta kulturnivå och därmed 
varumärkesstatus "From Trademark to Trustmark Community". Det tar lång tid och 
innebär fokuserat arbete, men för de som vill uppnå denna nivå av tillit är det fullt 
möjligt, så länge som visionen bygger på unik kvalitet i varje detalj och inte bara 
siktar på att bli störst i världen. Det borde inte vara pengar, utan människans tillit 
och hälsosam vinst som är målet129.!
 
Ros-Jernberg anser att det finns flera faktorer som kan påverka varumärket både 
positivt och negativt, exempelvis partnerskap kan påverka organisationen.  
 

– För vissa av våra kunder kanske en typ av partnerskap är något 
positivt, medan andra är negativt inställda till samma partnerskap130. 

                                                 
126 The Body Shop (2008) “Community trade” 
http://www.thebodyshop.se/web/Community_Trade.aspx (20081220) 
127 Intervju Frans Melin 20081128 
128 Intervju Håkan Lagergren 20081128 
129 Löhman & Steinholtz 2003, s. 124 
130 Intervju Maria Ros-Jernberg 20081218 
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År 2006 blev The Body Shop uppköpt av L’ Oréal, ett företag som inte har samma 
etiska syn på kosmetikatillverkning som The Body Shop. Lagergren kommenterar 
detta med att det alltid innebär en risk då fusioner sker131. Vid liknande uppköp är 
det av vikt att båda företagen kan ge ett mervärde till det andra, annars kan 
problem uppstå då det ena varumärket har ett budskap som inte överrensstämmer, 
eller inte kan förenas med det andra132. Detta kunde, och kan fortfarande, innebära 
ett förtroendefall för The Body Shops kunder då dessa finner att L’ Oréal och The 
Body Shops identiteter skiljer sig, och att företaget som Trustmark upphör. Ros-
Jernberg kommenterar det med att inte uttala sig för L’ Oréals räkning, men menar 
att L’ Oréal är mer etiska än vad de flesta tror.  
 

– Till skillnad från t ex The Body Shop har de dock aldrig gått ut 
publikt och pratat om vad de gör och vad de står för. Jag säger inte 
att de arbetar efter exakt samma premisser som vi, men jag upplever 
att de blir lite väl orättvist omnämnda i de flesta fall133.  

 
Ros-Jernberg menar vidare att varumärket The Body Shop inte har försvagats av 
detta uppköp.  
 

– Vi har emottagit en del kritik och fått många frågor kring detta, 
men vi upplever inte att varumärket har försvagats. De kunder som 
hört av sig med frågor och funderingar har fått utförliga svar och de 
flesta har varit nöjda när de fått höra mer om bakomliggande 
faktorer och tankarna bakom försäljningen till L’ Oréal134.  

 

5.9!Varumärkesbyggande!under!lågkonjunktur!
Ekonomin i världens länder är integrerade, när tillgångar i USA förlorade värde, 
förlorade även svenska placerare investerade pengar. Framförallt har det förtroende 
och det tillit som olika aktörer har för omvärlden försakats. Detta leder till oro när 
tillgångar tappar värde, därför säljs aktier och fonder, vilket leder till att börsens 
värde rasar. Konsekvenserna av detta bottnar i oron och bristen på förtroende för 
marknaden, då stora resurser är placerade i USA. En bidragande faktor till att oron 
sprider sig snabbt är det omfattande informationsflödet mellan länder135.  

De Geer hoppas att denna period av lågkonjunktur används till att stärka arbetet 
med socialt ansvar, snarare än att skyffla undan det då det prioriterade intresset 
under högkonjunktur ligger i konstant produktion. Vidare menar De Geer att det 

                                                 
131 Intervju Håkan Lagergren 20081128 
132 Treffner& Gajland 2001, s. 104 
133 Intervju Maria Ros-Jernberg 20081218 
134 Intervju Maria Ros-Jernberg 20081218 
135 Ekonomifakta (2008) ”Varför har finanskrisen spridit sig ifrån USA till Sverige?” 
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fragor_och_svar/ (20081201) 

 29



nu faktiskt finns en chans att reflektera kring frågor gällande socialt ansvar, så att 
företag hittar framgångsmodeller i grundvärderingar inom hållbar utveckling136.  
 
Edvinsson menar att vi inte är inne i en lågkonjunktur, trots att majoriteten av 
samhället tror att det är så. Edvinsson anser att det snarare är en cykel som har sin 
nationalekonomiska bakgrund i att man byggde upp varulagret och tömde det. 
Detta görs inte längre i samma utsträckning eftersom större delen av ekonomin är 
byggd på immateriella relationer och finansiella tjänster vilka kräver mer av 
varumärket då dessa innebär att paketera, konkretisera och kunna berätta storyn 
om en bra relation137.  
 
Vidare menar Edvinsson att när Lehman Brothers138 såldes 2007 besatt företaget 
respekt, medan varumärket idag förlorat allmänhetens förtroende. Det åskådliggör 
att varumärket är en form av ramverk kring immateriella tjänsteleveranser och den 
sektorn växer, vilket gör varumärkesarbetet viktigare. Edvinsson förutspår att 
varumärkesarbetet kommer att förändras under, enligt honom den s.k., 
lågkonjunkturen, då resurser minskar och prioriteras om, trots att detta är ett 
långsiktigt arbete och en långsiktig process, vilket Edvinsson ser en fara i. Dessa 
åtgärder blir avvikelser på en långsiktig kurva, vilket innebär att en grads ändring 
idag eventuellt kan visa en alternativ stor kostnad om tio år. Därför finns det en fara 
i att den s.k. lågkonjunkturen leder till kostnadsjakt, kostnadsreduktion och rädsla. 
Edvinsson tror även att arbetet med CSR kommer att minska då detta inte anses 
vara första prioritet139.  
 
Lagergren anser att lågkonjunkturen är mer omfattande än en finanskris, och anser 
det snarare vara en identitetskris med förhoppning om att den kommer att förändra 
världen.  
 

– Finanskrisen, om vi nu ska kalla det så, är en kris i hela världen, en 
identitetskris som gör att terrorism, osäkerhet och otrygghet uppstår, 
som gör att människor aldrig blir bekräftade. De är utbytbara, var 
man än finns, så finns det någon annan som kan göra det du kan lika 
bra140.  

 
Lagergren menar att denna kris kommer gå djupare än tidigare kriser då den skapats 
av – småpojkar som har lekt med andras pengar på Wall Street utan hänsyn till 

                                                 
136 Intervju Hans De Geer 20081201 
137 Intervju Leif Edvinsson 20081201 
138 Amerikanska Lehman Brothers var en av världens största investmentbanker som i september i år 
(2008) ansökte om konkurs och har på så vis bidragit till den rådande lågkonjunkturen. Lehman 
Brothers hade en balansomsättning på över 600 miljarder dollar och 26 000 anställda. DN Ekonomi 
(2008)  ”Lehman Brothers ansöker om konkurs” 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3130&a=828286&rss=554) (20081220) 
139 Intervju Leif Edvinsson 20081201 
140 Intervju Håkan Lagergren 20081128 
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konsumenterna. Företags agerande under krisen är avgörande, då många företag 
enligt regel minskar marknadsföringen. De företag som däremot är innovativa, 
drivande och investerar sig genom krisen kommer utvecklas till hållbara 
varumärken med fokusering på socialt ansvar med enorma försprång efter 
lågkonjunkturen. Detta, menar Lagergren, kommer också att ge säkrare och 
tryggare konsumenter. Etisk kommunikation är vad finansmarknaden har saknat, 
en brist som orsakat den finanskris som vi nu måste försöka ta oss ur, för att sedan 
bygga ett nytt samhälle med ett nytt sätt att tänka och göra och inte göra i det 
dagliga livet141. 
 
Melin anser att lågkonjunkturen påverkar varumärket avsevärt, då företag 
vanligtvis minskar marknadsföringsbudgeten då andra områden prioriteras. Melin 
menar samtidigt att de företag som under lågkonjunktur bibehåller den befintliga 
marknadsföringen, snabbare tar sig ur nedgången samtidigt som de hörs och syns 
avsevärt mer på marknaden, s.k. ”share voice”142. Under den djupaste perioden av 
lågkonjunktur i slutet av 1980-talet öppnade The Body Shop mellan 40-50 butiker i 
USA. Den mest intresseväckande aspekten av detta var att det öppnades butiker 
utan att det lades ekonomiska resurser på annonsering och reklam. Just att öppna en 
butik med ekologisk och etiskt försvarbar kosmetika visade sig var marknadsföring 
nog. Direktannonsering, i kontexten av detta, ansågs utgöra ett något otympligt 
intrång i en tämligen naturlig ansats till att bygga upp en image143. I år (2008), 
under pågående lågkonjunktur, har The Body Shop öppnat tre nya butiker i Sverige, 
och planerar att öppna ytterliggare tre butiker under 2009144. 
 
I början på 1990-talet uppgav Wall Street att varumärket var så gott som ett 
utdöende fenomen. Detta ansågs motsägelsefullt för de väletablerade och starka 
varumärkena, så som The Body Shop som snarare lade större fokus på 
varumärkesarbetet under just denna period. Produkter var endast skenbara fysiska 
ting som utgjordes av den riktiga satsningen; varumärket145. Istället för att sänka 
och konkurrera med priser, satsades mer pengar på marknadsföring i form
reklamkampanjer av enorma summor

 av 

                                                

146. Under slutet av 1980-talet och i början av 
1990-talet växte The Body Shop som expanderade verksamheten genom att 
omvandla namnet till ett specifikt varumärke147.  

 

 
141 Intervju Håkan Lagergren 20081128 
142 Intervju Frans Melin 20081125 
143 Klein 2001, s. 20 
144 Intervju Maria Ros-Jernberg 20081218 
145 Klein 2001, s. 15-16 
146 Klein 2001, s. 16 
147 Intervju Maria Ros-Jernberg 20081218 
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6 Diskussion!och!analys!

I detta stycke ämnas diskutera empiri utifrån teori, vilket summerar studien i form 
av nya insikter och kunskaper som, ur vårt perspektiv, är värda att uppmärksamma 
och lyftas fram. 
 

6.1!Etik,!värderingar!och!identifikation!
Att betona etik och ansvar är strömningar som blir allt viktigare i företags 
kommunikation och marknadsföring. Många företag är i dagsläget medvetna om att 
varumärket kan skadas om de väljer att inte beakta socialt ansvar. Trenden att 
arbeta etiskt har utvecklats från att ha tillhört en nischmarknad till att bli en 
huvudriktning. Detta visar att stora delar av marknaden föredrar varumärken som 
tar socialt ansvar. Vidare anses de företag som inte engagerar sig i ett etiskt och 
socialt tänkande, bli mer sårbara på marknaden, efter hand som konsumenten blir 
mer medveten om effekter av sin konsumtion148.  
 
Som Edvinsson menar kan intresse för etik och andra värden som intressenter 
påvisar, göra att företag anser det vara nödvändigt att framställa sig själva som 
ansvarstagande för att därmed kunna försvara sin existens i relation till 
allmänheten149. Genom att ansluta sig till den ”moraliserande diskursen” försöker 
företag förbinda sig till sociala normer och värderingar med det huvudsakliga syftet 
att uppnå konsensus och arbetsro150. Det är inte ovanligt att denna typ av 
kommunikation ter sig harmlös och okontroversiell med budskap som spelar på 
värden så få betraktar som rimliga att ifrågasätta. 
 
Det finns grundläggande värderingar som samhället står för och som påverkar oss. 
Religion och lagstiftning är tydliga exempel av påverkan på området värderingar, 
vilka lägger ytterliggare dimensioner till begreppet ”värderingar”. Kultur och 
tradition ger sitt bidrag såväl som politiska åskådningar151. Värderingar kan 
innehålla många bottnar och riktningar, men trots det förefaller de flesta människor 
kunna vara överens om vissa grundläggande värderingar och det som skiljer sig på 
ett avgörande sätt är tämligen lite152.  
 
Värderingar utgör en del av människors verklighetsbeskrivningar som bidrar till vår 
förståelse av vår omgivning och som också bidrar till vår förståelse av vad som är 
normalt. Genom att aktivt arbeta med att påverka samhällsvärderingar bidrar 
företag till den betydelseskapande processen. Ett resultat av detta är att det idag 

                                                 
148 Peattie 1998, s. 63 
149 Se 5.1 Vikten av ett starkt varumärke idag och dess värde 
150 Christensen & Heney 2000 se Larsson 2006, s. 71 
151 Löhman & Steinholtz 2003, s. 121 
152 Löhman & Steinholtz 2003, s. 179 
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finns företag som aktivt väljer att agera i vad som förut enbart ansågs vara politiska 
frågor så som miljön153. Allt oftare använder företag sig av annonsering med syfte 
att påverka människors åsikter och attityder kring ett samhällsrelevant ämne och 
inte att sälja en produkt eller skapa uppmärksamhet kring företaget i sig själv.  
 

6.2!Avreglering!bidrar!till!aktiva!val!
En central svårighet i företagsetik kan ses som att företag idag inte har en 
förpliktelse gentemot samhället att stå för etiskt försvarbara värdegrunder eller 
avsikter, utan att de endast antas göra det. Genom avregleringar har företag inte 
längre formella ansvarstaganden som är verksamma åt samhällets vägnar. 
Jämförelsen kan göras med ideella organisationer som förväntas vara 
allmännyttiga154. Dock kan företags avreglering innebära risk för miljön då företags 
arbete med CSR och socialt ansvar också avregleras och därmed eventuellt minskas. 
Detta medföljer att kunden måste beakta etiska ställningstaganden och vara aktiv i 
sina konsumentval, en problematik då exempelvis de icke ekologiska produkterna 
är billigare och mer lättåtkomliga. 
!
För den enskilde individen innebär detta att ny kunskap måste hämtas in, 
ställningstagande göras och därefter ska ett aktivt val ske. Trenden är tydlig och det 
kommer att bli fler möjliga val. Det är däremot problematiskt att avgöra vad som 
ligger till grund för de val som görs155. Företagen konkurrerar inte bara om 
kunderna utan även om kompetenser och aktiemarknad. Det är däremot oerhört 
komplicerat att vara ledande inom tongivande områden, vilket tvingar företag till 
en mer innovativ nischad inriktning som ”är sig själv”, vilket kan leda till en 
säregen position och image. 
 
Företag har idag insett vikten av att satsa på interaktiva tjänster (så som Internet), 
vilket gör att konsumenters möjligheter till att påverka varumärken har ökat 
dramatiskt156. Detta har bidragit till att konsumenter i viss utsträckning fått mer 
makt, och är inte längre enbart passiva mottagare av budskapet. Dagens 
konsumenter har förändrat sin relation till varumärken, man vill vara aktiv och 
förväntas att få vara det också.  
 

6.3!Framtida!etiska!strategier!
Att ha produktion i länder som inte har samma ”utvecklingsnivå” som inom EU 
medför också att det finns förväntningar på vad som är bra uppträdande. Många 
grupper anser att den politiska makten har förflyttats eller till och med minskats, 

                                                 
153 Christensen & Heney 2000 se Larsson 2006, s. 71 
154 Melin 1997, s. 20 
155 Löhman & Steinholtz 2003, s. 32 
156 Ansvarig utgivare Marika Treschow (2008) Perfect Match # 4, “Du har makten över 
varumärkena”, 2008:6 
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och istället har de stora internationella företagen hamnat i större fokus157. Den allt 
mer växande teknologiska utvecklingen är en bidragande faktor till den eskalering 
av varor, tjänster och information som sprids i världen. Detta leder till att företag 
och dess aktiviteter blir mer synliga, då konsumenter anser att det är viktigt att 
företagen har goda etiska värderingar158. 
 
Konsumenter såväl som anställda får idag information om konsekvenserna av 
företagets aktiviteter. Kraven på öppenhet av företag gentemot allmänheten har 
ökat markant det senaste årtiondet. Som tidigare nämnt har avregleringen ökat 
liksom frihandel av varor och tjänster159. Detta kan ses som något positivt eftersom 
det skapar förutsättningar för en högre grad av ekonomisk tillväxt och aktivitet, 
något som möjligen skulle kunna bidra till mer hållbar utveckling. Som De Geer 
påpekar framhäver avigsidan de skillnader som finns i olika länders förutsättningar 
att fungera i global ekonomi, som kanske inte överensstämmer med de värderingar 
och förväntningar som finns i den industrialiserade världen160. Det krävs då att 
skapa förutsättningar för en social utveckling i de delar av världen som har de 
största behoven för att kunna ändra obalansen som råder. Idén med hållbar 
utveckling är att skapa ekonomisk tillväxt som kan leda till social utveckling som i 
sin tur kan bidra till att miljöfrågorna åtgärdas. Detta är The Body Shop en tidig 
anammare av161. En hållbarhetsrapport162 bör alltså inte vara slutmålet utan ett steg 
på vägen och ett sätt för ägare att bli mer medvetna om hur ett företag påverkar sin 
omvärld163.  
!

6.3.1!Grön!marknadsföring!i!framtidens!
kommunikation!
Syftet med grön marknadsföring är att tillfredsställa behovet som uppstått p.g.a. 
samhällets krav på hållbar utveckling. Den gröna marknadsföringen försöker 
balansera ett teckno-ekonomiskt marknadsperspektiv med en bredare social och 
miljömässig inställning. Den gröna våg av miljöintresse har fört med sig ett intresse 
av en global förståelse för immateriella mervärden, och debatter pågår angående 

                                                 
157 Löhman & Steinholtz 2003, s. 34 
158 Se 3.1 Etik och värderingar 
159 Klein 2001, s. 115 
160 Se 5.4 Internationell etik 
161 Löhman & Steinholtz 2003, s. 35 
162 En hållbarhetsrapport innefattar bl. a ett företags årsredovisning och hållbarhetsstrategi. Ett 
grundkrav i ett hållbarhetsarbete är att inkludera en intressentdialog, dvs. lyssna in åsikter från de 
olika grupper inom och utanför företaget som påverkas av verksamheten. Syftet är också att engagera 
dem i arbetet med att göra företaget till en bättre samhällsmedborgare. En hållbarhetsredovisning bör 
engagera och inspirera på samma sätt som all annan kundkommunikation. CSR i praktiken (2007) 
”Utmärkelser i all ära – så skapar du en hållbarhetsrapport som engagerar” 
http://www.csripraktiken.se/2007/11/08/utmarkelser-i-alla-ara-sa-skapar-du-en-hallbarhetsrapport-
som-engagerar/ (20081229) 
163 Affärstidningen CSRipraktiken.se (2008) “Smarta samtal om CSR”. 
http://www.csripraktiken.se/2008/05/23/rundabordssamtal/ (20081113) 
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vem som bär ansvaret. Lagstiftning och reglering är idag en nödvändighet då 
marknadsföring och konsumtion inte kan garanteras säkra miljöns framtid164.  
Men kan företag ”rädda världen”? Det finns över- och underskattningar på hur stort 
socialt ansvar företag kan ta. Diskussionen fortskrider om företag som profilerat sig 
genom att aktivt arbeta med socialt ansvar blir mer framgångsrika än sina 
konkurrenter? Det är en komplicerad fråga att svara på men det borde inte enbart 
bero på att de tar ett utökat ansvar i relation till intressenterna. Enligt teorin om 
företagens profileringsarbete, borde företag rimligtvis klara de övriga områdena som 
ett företag skapar värde utifrån, alltså enligt Melin det samlade 
varumärkeskapitalet165. Att ha en överrensstämmande profil och image i 
samstämmighet med bra produkter, service och kvalitet, kan inte ersättas med att ta 
frivilligt ansvar. Det upplevda värdet kan öka om företaget tar ett utökat frivilligt 
ansvar, men inte på bekostnad av att ersätta andra, bl.a. genom Cause Marketing-
aktiviteter166.   
 

6.4!CSR!och!socialt!ansvar!!
Hänvisat till Bryttings teori om etik och värderingar167, Peatties teori om grön 
marknadsföring168 samt Melin angående immateriella värden169 anses de 
immateriella värden som idag är viktiga bero på värderingsförskjutning då 
skillnader mellan människor, samhällen och faror i miljöförstöring har 
uppmärksammats. Så som Lagergren uttrycker benämns dessa värden olika, företag 
använder ofta begreppet CSR, ett begrepp som kritiserats då företag enligt lag inte 
måste arbeta för en bättre miljö eller socialt ansvar170. Socialt ansvar är istället ett 
begrepp som innebär att alla företag följer samma värden och regler som ger 
kvalitet och tillit till varumärket och organisationen. Dock upplevs ett utökat socialt 
ansvar och att samtidigt vara ett vinstdrivande företag som komplicerat. En vanlig 
åsikt är att det inte går att ha ett vinstdrivande företag som bedriver etisk 
verksamhet, utan att det kommer att påverka de finansiella förutsättningarna 
negativt171. Hittills har den svenska regeringen lagstiftat och reglerat så att ansvar 
har tagits, dock är Sverige integrerad i EU som begränsar den svenska regeringens 
möjligheter att agera som den tidigare har gjort172. Detta innebär att företagen nu 
till större del själva ska bedöma vad som är ”rätt” i förhållande till finansiella och 
andra värden, dvs. så som De Geer uttrycker det ”licence to operate” genom att visa 
att de tar ansvar173. Dock är vanlig affärslogik sådan att de företag som skapar och 
förvaltar bra relationer till omgivningen har bättre förutsättningar att bli finansiellt 

                                                 
164 Peattie 1998: 108 
165 Se 5.5.1 Brand Equity 
166 Se 5.7 Kan företag förbättra världen? 
167 Se 3.1 Etik och värderingar 
168 Se 3.2.3 Grön marknadsföring  
169 se 5.5 Immateriella värden 
170 Se 5.6 CSR versus socialt ansvar 
171 Löhman & Steinholtz 2003: 29 
172 Löhman & Steinholtz 2003: 32 
173 Se 5.3 Kan man bli rik på etik? Socialt ansvar som konkurrensmedel 
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framgångsrika än de företag som inte bryr sig om vad intressenterna har för 
uppfattning och väljer att ignorera denna relation. 
 
CSR används som ett konkurrensmedel (liknat vid grön marknadsföring) då det är 
tilltalande för intressenter att företag tar socialt ansvar. Produkten eller tjänsten bör 
då förmedla emotionella mervärden som kunden kan identifiera sig med, företaget 
ska visa för kunden att det förstår sin roll i samhället. Detta innebär en företags- 
och varumärkesidentitet som stämmer överrens med dessa värden. Denna identitet 
är ett väl vedertaget kommersiellt verktyg, en varumärkesstrategi, för företag att 
uttrycka sin profil och prestige.  
 

6.5!Företagens!förtroende!!
Ett Trustmark är en symbol som visar att företaget är trovärdigt, tillitsfullt och 
etiskt försvarbart. Arbetet med att uppnå att bli ett Trustmark liknar Lagergren, 
som tidigare nämnt, vid ett isberg där endast toppen av organisationsarbetet syns 
över vattenytan, den externa kommunikationen. Under ytan uttrycks arbetet med 
den interna kommunikationen som bildar identitetsgrunden174. Företagets 
uppträdande och marknadskommunikation kopplas till teorin om Cause Marketing, 
ett marknadsföringsverktyg som blir vanligare då företag vill integrera krav på 
socialt ansvar med krav på lönsamhet genom att innefatta kampanjer med 
välgörenhetssyfte. Detta verktyg använder The Body Shop i hög grad bl. a genom 
sitt Community Trade-program som signalerar ett socialt ansvar. Om företaget 
skulle starta en kampanj som var svårkopplad till företagets egna produkter, skulle 
de troligtvis tappa trovärdighet och därmed sin Trustmark-stämpel.  
 

6.6!Lågkonjunktur!
Under hösten 2008 tappade den svenska kronan kraftigt i värde, och den främsta 
orsaken är oron på finansmarknaden vilket skapat osäkerhet. En obalanserad valuta 
skapar ofta osäkerhet för företagen som börjar spara in pengar på avdelningar som 
anses vara mindre prioriterade. Detta kan ses som omdömeslöst i en tid som den här 
då konsumenter söker trygghet och beslutsunderlag som fungerar för att bevara den 
egna identiteten i en osäker omgivning. Detta kräver dock att företag vågar ta 
lärdom av den förra lågkonjunkturens misstag som har kostat varumärken stora 
pengar, då konsekvenserna av en lågkonjunktur ofta syns i det klassiska 
tillvägagångssättet där företagen drar ner på varumärkesbyggandet, trots vikten av 
en tydlig företagsidentitet175. Som tidigare nämnt menar Lagergren att företag 
därmed kan riskera att förlora sitt Trustmark.  Om företaget istället bibehåller 
arbetet med marknadsföringen så kommer det enligt Melin ta sig ur nedgången 
snabbare176. 
 

                                                 
174 Se 5.8 Trustmark 
175 Se 3.2.2 Identifikation och positionering 
176 Se 5.9 Vaurmärkesbyggande under lågkonjunktur 
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6.7!Ett!etiskt!försvarbart!varumärke!i!praktiken!
Ovanstående åsikter angående etiska varumärken under lågkonjunktur bidrar till en 
intressant diskussion i aspekten av en jämförelse med The Body Shop. The Body 
Shops framgång ligger i framåtskridandet av en tydlig identitet genom att omvandla 
företagsidén likt ett ”virus” och förmedla detta till kulturen genom en variation av 
kanaler; kulturell finansiering, politisk kontrovers, kundupplevelse och 
varumärkesanknytning. Klein menar att det aldrig var en fråga om kris kring 
varumärkens överlevnad eller förfall, utan att det snarare handlade om en kris av 
företags tillförsikt till det egna märket. Vad som förändrades var att företag fick en 
uppenbarelse av vad de egentligen sålde. Det tidigare paradigmet hade förespråkat 
att all marknadsföring sålde en produkt. Det nya paradigmet förespråkade snarare 
att produkten stod i skuggan av den verkliga produktionen, att sälja varumärket, 
vilket krävde en kompletterande ingrediens som närmare kan beskrivas som 
mental. Varumärkesbyggande, i den renaste form och mest avancerande 
personifiering, handlar om företags överträffande. Idag råder det en samstämmighet 
av att produkter som frodas i framtiden inte kommer att introduceras som 
produkter eller tjänster utan som koncept; märket är en upplevelse likt en livsstil177.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
177 Klein 2001, s. 21 
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7 Slutsatser!
I detta avslutande kapitel avser vi att redogöra för vilka slutsatser vi har dragit 
utifrån undersökningens resultat i förhållande till syfte och tolkningar. Kapitlet 
avslutas med förslag till vidare forskning. 
 
Denna uppsats har bidragit till erhållen kunskap och insikt i ett högst aktuellt 
ämne, denna nyvunna förståelse har också bidragit till ett antal reflektioner. 
 
Att varumärken har fått en alltmer inflytelserik roll illustreras tydligt av ett flertal 
välkända varumärken som The Body Shop. Med en ökad konkurrensmarknad har 
företag blivit alltmer medvetna om varumärkets betydelse och värde. Varumärkets 
funktion är mångfaldigt, vilket kan nyttjas för att differentiera en produkt eller tjänst 
från en annan. Ett varumärke kan samtidigt göra en produkt eller tjänst unik genom 
att erbjuda ett emotionellt mervärde, så som etiska löften, det nyttjas med fördel som 
ett strategiskt konkurrensmedel. Varumärkets ökade betydelse fångade vårt intresse, 
varför valet blev att närmare undersöka det etiskt försvarbara varumärket och dess 
förmåga att bidra till konkurrenskraft, utifrån värdeskapande i varumärkesbyggandet. 
 
Studien har visat att då varumärket utvecklas i takt med samhällsvärderingar blir 
det naturligt att de värdeskapande faktorer som krävs, kontinuerligt förnyas. 
Lågkonjunktur och ett ökat miljöintresse är sammanlänkade och i den rådande 
finanskrisen är en varumärkesstrategi inom detta område enligt många enkel 
affärslogik. Ett varumärke som väljer att identifiera sig genom etik och socialt 
ansvar bör sträva efter att göra trovärdigheten till en central del i dess 
varumärkesstrategi. Författarna tror att varumärkeslojalitet uppnås dels när företag 
innehar trovärdighet. Intressenter uppfattar företaget som trovärdigt om det är 
pålitligt och tar ansvar för sin verksamhet och omgivning, detta kan då ses som ett 
starkt konkurrensmedel. 
 
Vi är vidare förvånade över distinktionen mellan åsikter för vad socialt ansvar och 
CSR innebär. Det finns ingen allmängiltig definition av begreppen, vilket vi tror är 
problematisk i aspekten av att det inte finns tydliga ramar för hur arbetet ska 
bedrivas och hur/vilka mål som ska uppnås.  
 
Att kunna berätta en historia om företaget tror vi, i samtycke med studiens 
informanter, är avgörande för framtiden. Om denna historia samtidigt kan kopplas 
med företagets ansvarstagande, avgörande under perioder av lågkonjunktur, bidrar 
detta till vidare fördelar. Att företaget blir benämnt som ett Trustmark ses som 
ytterligare en bevisning på företagets tillitsfullhet, och därmed ett strategiskt 
hjälpmedel. Vi tror att de företag som kommunicerar under lågkonjunktur, oftast 
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får ut mer än när konkurrensen om uppmärksamheten är större till skillnad om 
man tar kortsiktiga beslut och tappar alla kvalitetsanspråk på sin kommunikation.  
Vi ställer oss undrande till om företagens verkliga ansvar sträcker sig längre än till 
vinstintresse, och anser slutligen att företags påverkan på omgivningen bör verka 
för att minimera negativa konsekvenser. Den befintliga lagstiftningen inom 
området är under förändring i och med avregleringar, detta ser vi som en potentiell 
risk då alla företag inte ser socialt ansvar som en nödvändighet. Vad händer när 
lågkonjunkturen är över och intresset för miljökrisen sinar? Får företag, de som 
enbart drivs av vinstintresse, fria händer att agera oreglerat? Vi anser att företag 
borde inse fördelar med att ta ansvar för sina handlingar, inte enbart i syfte att 
nyttjas som ett strategiskt konkurrensmedel, utan också för den samhälliga nyttan. 
 

7.1!Förslag!till!framtida!forskning!
Under uppsatsens gång framkom intressanta ämnesområden, vilka var svåra att 
avgränsa från vårt syfte. Det mest intressanta enligt författarnas förmenande vore 
att undersöka mer vad den rådande lågkonjunkturen har för inverkan och effekt på 
företag som är verksamma med grön marknadsföring, vilket innefattar arbete med 
socialt ansvar såväl som CSR. Med det motiverar vi att vidare forskning ur detta 
perspektiv hade varit kunskapsgivande och intressant. 
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