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Sammanfattning  

 

Titel: Handla hos oss – så klimatkompenserar vi! – Hur stora välkända företag påverkar 

konsumenters inställning mot deras varumärke med hjälp av grön marknadsföring och CSR. 

Författare: Emilie Jäfvert & Carolin Ruthberg  

 

Handledare: Christine Tidåsen  
 

Nivå: Kandidatuppsats, Marknadsföring (15hp), Vårterminen 2011  

 

Nyckelord: Grön marknadsföring, CSR, varumärke  
 

Frågeställning: Hur påverkar stora, välkända företag konsumenters inställning mot deras 

varumärke med hjälp av grön marknadsföring och CSR? 

Syfte: Syftet med denna undersökning är att undersöka hur högt konsumenter värdesätter 

företags arbete med grön marknadsföring och CSR samt ta reda på hur det påverkar 

företagens varumärke.  

 

Metod: Vi har valt att göra en kvalitativ studie med ett deduktivt angreppssätt. Vi har gjort 

fem öppna intervjuer med företag samt tio öppna intervjuer med konsumenter för att kunna 

genomföra vår undersökning.  

 

Teoretisk referensram: Vår teoretiska referensram innefattar fyra olika områden. CSR – 

Corporate Social Responsiblity, Grön marknadsföring, Varumärke och Konsumenter. I 

samtliga delkapitel har vi teorier som förklarar de olika begreppen och ger läsaren en 

förförståelse för ämnet och tar upp möjligheter och utmaningar med de olika begreppen. 

 

Empirisk studie: Vi har samlat in empirisk data genom flertalet öppna intervjuer. Två av 

våra fem intervjuer med företag skedde ansikte mot ansikte, två via mail och en via telefon. 

Samtliga intervjuer vi gjorde med konsumenter skedde via telefon.  

 

Slutsats: Grön marknadsföring och CSR påverkar konsumenter i allra största grad vilket i sin 

tur har betydelse för företags varumärken. Däremot finns det olika barriärer mellan 

konsumenter och varumärke som försvårar påverkan.  Det är inte bara konsumenters 

köpbeslut som påverkas utan även deras inställning mot företagets varumärkesimage. 

 



 

 

Abstract  

 
Title: Shop at us – and we’ll carbon offset! – How large and well-known companies affect 

consumers feelings towards their brand by using green marketing and CSR. 

 

Authors: Emilie Jäfvert & Carolin Ruthberg  

 

Advisor: Christine Tidåsen  

 

Level: Bachelor thesis in Marketing, (15 Swedish credits), Spring 2011 

 

Keywords: Green marketing, CSR and branding. 

 

Question: How do large and well known companies affect their customer’s view towards 

their brand by using green marketing and CSR? 

 

Purpose: The purpose of this thesis is to investigate how high consumer’s value companies 

who works with green marketing and CSR, and also to find out how it affects the company 

brand. 

  

Method: We have chosen to do a qualitative research with a deductive approach. We have 

done five open interviews with companies and ten open interviews with consumers to conduct 

our research. 

 

Theoretical framework: Our theoretical framework includes four different areas; CSR- 

Corporate Social Responsibility, green marketing, brands and consumers. These sub-chapters 

include theories that will help the reader get a better understanding of the areas. 

  

Empirical studies: We have gathered empirical data by multiple open interviews. Two of the   

five interviews with the companies were face-to-face, two via email and one over the phone. 

All of our consumer interviews were over the phone. 

 

Conclusion: Our conclusion of the research is that green marketing and CSR affects 

consumers very much indeed, which also has an effect on the company’s brand. Though there 

are several barriers between the brand and consumer that complicates the communication 

between brand (company) and consumers.  It isn’t just the consumers’ buying decision that is 

affected, it’s foremost the consumers feelings towards the company’s brand image that is 

affected.  
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1. Introduktion 
I följande kapitel förklaras bakgrunden till denna undersökning och varför det är ett 

intressant ämne att forska kring. Vi presenterar även problemet, syftet, avgränsningar och 

centrala begrepp. Detta för att ge läsaren en introduktion till ämnet. 

1.1 Problembakgrund 
Vår planet stå ut med ett flertal påfrestningar som leder till förödelse. Isarna smälter, 

medeltemperaturen höjs, djurarter försvinner och tillgången på rent vatten blir allt mindre. Det 

är människan som genom att slösa vårdslöst med jordens resurser låtit detta hända, samtidigt 

är det bara vi själva som kan stoppa denna förödelse (Peattie, 1998). Den globala 

uppvärmningen har fått mycket uppmärksamhet runt om i världen och vetenskapsmän spår 

om en förändrad framtid (Olson, 2009). Olson (2009) är säker på att jordens medeltemperatur 

kommer att höjas och förutspår att den kan komma att höjas med flera grader redan inom 50 

år. Han menar även att vi kommer att få uppleva allt fler stormar och att havsnivån så 

småningom kan höjas upp emot 60 centimeter. International Panel on Climate Change (IPCC) 

rapporterar om den globala uppvärmningen och spår att som en effekt av detta kommer upp 

emot 50 miljoner människor svälta år 2020, en siffra som 2050 kommer att stiga till 132 

miljoner människor (Olson, 2009). Så det är inte bara miljön som får lida, sedan 

terrorattackerna tittar vi på mänskliga rättigheter med andra ögon (Dixon, 2007).  Då politiker 

blundar för brott mot lagen leder det till att det är lättare att begå dem igen vilket leder till ett 

ifrågasättande av hela grunden för demokrati. Moreno (2010) hävdar att en kombination av 

social politik och kvinnlig segregation har underlättat en hållbar ekonomisk tillväxt och 

generaliseringen av en viss typ av rikare arbetare.  

Barnarbetare används fortfarande i vissa länder. Trots att barnarbetet har sjunkit de senaste 

åren är det fortfarande ett stort problem i dagens samhälle (Gamlin & Pastor, 2009). Idag 

finns det över 200 miljoner barnarbetare världen över, i Afrika jobbar vart fjärde barn och i 

Asien och Stilla Havsområdet finns 113,6 miljoner barnarbetare, 80 % får inte ens betalt[1]. 

Däremot hävdar Gamlin och Pastor (2009) att det finns lite bevis på att barnarbete leder till 

sämre hälsa, utveckling och välmående. Denna brist på bevis betyder dock inte att barnarbete 

ger godartade effekter, utan visar snarare på det akuta behovet av seriös och välutformad 

forskning kring ämnet. 

Att vår planet och mänskligheten är i obalans är dock ingen nyhet, redan på 70-talet började 

företag ta hänsyn till dessa faktorer och uttrycket Grön marknadsföring myntades. Men det 

var inte förrän i slutet av 80-talet som idén om att jobba grönt blev till verklighet (Peattie & 

Crane, 2005). Detta som en följd av den gröna konsumerismen och konsumenters krav på mer 

miljövänliga produkter. Det var enligt Peattie (1998) under den senare delen av 80-talet som 

det blev allt tydligare att vår planet inte mådde bra och flera skrifter om miljöförhållandena 

publicerades.  

Idag tvingas företag att anta den ”gröna utmaningen” vilket innebär att de förändrar sin syn på 

omvärlden och det ekonomiska näringslivet och inser att vår värld även består av ekosystem 

och fauna som är betydelsefulla, även om det inte finns en marknad för dem (Peattie, 1998). 

Företag kan inte längre blunda för detta tack vare nya strängare miljölagar, konsumenter som 

ställer krav och konkurrenter som anammat den nya filosofin (ibid). Enligt Olson (2009) är 

drivande krafter bakom företag som anammat grön marknadsföring i sina strategier nya lagar, 

press från samhället och kundernas oro för sin säkerhet. Även Polonsky (1994) menar att det 

är oron ifrån samhället som får företagen att modifiera sina beteenden för att möta deras oro. 

Polonsky (1994) anser att flera företag har varit snabba med att ta till sig begrepp som 
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miljöledningssystem och avfallsminimering och integrerat miljöfrågor i sina aktiviteter. 

Peattie (1998) beskriver dock den största anledningen till varför företag idag tvingas bli 

grönare är på grund av att konsumenterna ställer högre krav och är villiga att betala ett högre 

pris för en produkt som klassas som miljövänlig.  

Det är inte bara miljön företag behöver ta hänsyn till, idag kräver konsumenterna att företagen 

tar ett större ansvar som innefattar både miljön, samhället, etik och mänskliga rättigheter, 

detta kallas för CSR (Corporate Social 

Responsibility) (Moir, 2001). Han 

definierar CSR som: ”Det kontinuerliga 

engagemanget genom företagande att 

uppträda etiskt och bidra till ekonomisk 

utveckling samtidigt som livskvalitén 

för arbetarna och deras familjer 

förbättras och likaså det lokala och hela 

samhället”(Moir, 2001, s. 18). Olson 

(2009) menar att miljöförvaltning är en 

signifikant del av CSR, en 

undersökning bland 250 företagsledare 

visade att 68 % av dessa idag använder CSR som en möjlighet och plattform för tillväxt 

(Pohle & Hittner, 2008). Polonsky och Jevons (2009) menar att en del företag anser att det är 

deras skyldighet att ge tillbaka till samhället medans andra företag ser CSR- arbete som en 

konkurrensfördel, något de kan dra vinning av. Polonsky och Jevons (2009) påpekar att 

företag ska vara försiktiga med detta då det ofta genomskådas av konsumenterna. Olson 

(2009) anser att i dagens samhälle är konsumenterna så pass medvetna att det inte bara är 

tydligt att företag kan göra mer för miljöförvaltningen utan att det också inte är acceptabelt för 

dessa att inte göra någonting alls. Av denna anledning växer det därför fram nya 

företagsmodeller designade för att uppnå ett flertal miljömål. Dessa mål inkluderar bland 

annat att uppmärksamma och belöna kunskap av hållbarhetsrutiner bland de anställda samt 

förbättringar i värdekedjan som även inkluderar miljöarbete hos leverantörer och andra 

samarbetspartners. Werther och Chandler (2011) menar att CSR som en del av en strategi blir 

mer och mer relevant för företag idag, detta på grund av fem identifierbara trender, trender 

som verkar fortsätta att växa i betydelse under hela 2000-talet. Dessa är; ökad välfärd, 

ekologisk hållbarhet, globalisering, det fria flödet av information och varumärken.  

Enligt Polonsky och Jevons (2009) kan företag engagera sig i CSR för att bygga upp sitt 

varumärke och idag är CSR ofta en kärnkomponent i många företags varumärken. Davis 

(2009) påpekar att många stora företag och varumärken idag försöker få konsumenter att 

ändra uppfattning om företaget med hjälp av att kommunicera ut ”hållbara” förändringar och 

aktiviteter som företaget utfört. Melin (1999) menar att ett starkt varumärke är den 

värdefullaste tillgång ett företag kan ha och att varumärkens betydelse har växt och idag är en 

av de främsta konkurrensfördelarna ett företag kan besitta. Kotler och Armstrong (2005) anser 

att förmågan att bygga och upprätthålla ett företags varumärke är den utmaning som utmärker 

störst skicklighet bland marknadsförare. Dock har få studier fokuserat på gröna varumärken, 

men i dagens samhälle är det få som tvivlar på den strategiska relevansen att ha en 

väldefinierad märkesidentitet som en förutsättning för att leverera varumärkesvärde (Aaker & 

Joachimsthaler, 2000). Det är heller inte bara gröna värden som företag bör inkorporera i sina 

varumärken, CSR är också ett strategiskt varumärkesverktyg. Stora företag lägger ofta mer 

pengar på att utveckla märkespersonligheter när de i själva verket borde försöka blanda in 

CSR mer och mer som ett kärnvärde i deras varumärken och inte bara tänka på attribut som 

styling och kvalité (Polonsky & Jevons, 2009). 

”Det kontinuerliga engagemanget genom 

företagande att uppträda etiskt och bidra 

till ekonomisk utveckling samtidigt som 

livskvalitén för arbetarna och deras 

familjer förbättras och likaså det lokala 

och hela samhället.”(Moir, 2001, s. 18). 



3 

 

 

 Fig 1.1 Belz, F-M. och Peattie, K. (2009). Sustainability Marketing. Glasgow: Bell och Bain, s. 34. 

Figuren visar de olika begreppen inom CR – Corporate Responsibility. Belz och Peattie 

(2009) beskriver CSR – Corporate Social Responsibility som begränsat till sociala frågor som 

exempelvis anställdas rättigheter, involvering i samhället och mänskliga rättigheter, medans 

CER – Corporate Enviromental Responsibility innefattar miljöfrågor och CFR- Corporate 

Financial Responsibility handlar om finansiella frågor. I teorin verkar det klokt att skilja på 

CSR och CER, men i verkligheten smälter ofta CSR ihop med miljöansvar (CER)(ibid).  

1.2 Problemdiskussion 
Västvärldens konsumenter har under det senaste årtiondet blivit mer engagerade i frågor 

gällande etik och hållbarhet (Davis, 2009). Det är inte längre bara en liten grupp extremister 

som är delaktiga i miljö- och samhällsfrågor utan det har nu kommit en våg som gjort att detta 

blivit mer ”mainstream” i vårt samhälle (ibid). Undersökningar har gjorts för att ta fram den 

typiska gröna konsumenten. Detta för att hitta vilka gemensamma nämnare de individer som 

handlar ekologiskt och baserar sina köpbeslut på miljö- och samhällsfrågor har (Ottoman, 

1992). Både Pickett-Baker och Ozaki (2008) och Gupta och Ogden (2009) har identifierat ett 

gap, som de kallar value-action-gap vilket påvisar att flera konsumenter med tydligt intresse 

för miljö- och samhällsfrågor inte tar hänsyn till det vid köpbeslut trots att de antyder att det 

är viktigt för dem. Detta gap tror Carrigan och Attala (2001) beror på flera olika faktorer, 

bland annat brist på information men även att de miljövänliga valen inte går ihop med 

konsumenternas personliga intressen.  

Enligt Belz och Peattie (2009) är CSR (corporate social responsibility) tillsammans med Grön 

marknadsföring och CFR (corporate financial responsibility) den del av CR (corporate 

responsibility) som kan ses som ett företags övergripande strategi för att verka mer hållbart. 

Grön marknadsföring skiljer sig från traditionell marknadsföring på det sätt att det istället för 

att fokusera på relationerna mellan företag och deras konsumenter samt konkurrenter inriktar 

sig på att ha ett bredare fokus som även innefattar samhället och miljön (Peattie,1992). Enligt 

Peattie (1992) måste företag för att generera framgång inom grön marknadsöring utöver de 4: 

pna som är pris, produkt, påverkan och pris, även ta hänsyn till dessa kriterier; möta kunders 

behov, producera säkra produkter som produceras på ett säkert sätt för både kunder, arbetare, 

miljön och samhället. Produkterna, produktionen och företagens andra aktiviteter måste även 

vara socialt accepterade och ekologiskt hållbara (ibid).  

Corporate 
responsibility

Corporate 
financial 

responsibility

Corporate 
social 

responsibility

Corporate 
environmental 
responsibility
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Många företag integrerar nu det ”gröna” i sina nutida och långsiktiga strategier för att aktivt 

tillvarata på möjligheter att överglänsa sina konkurrenter. Anledningen till detta menar 

Vandermerwe och Oliff (1990) är att många företag har uppmärksammat ett samband mellan 

deras möjlighet att bli mer miljömedvetna för att locka och behålla kunder på grund av deras 

ökade intresse för miljövänliga produkter. Ottoman (1992) påpekar att det även kan stärka 

företags varumärkesimage genom att visa att företaget tar ansvar och det kan också leda till 

resursbesparingar. Melin (1999) hävdar att konsumenter i högsta grad kan påverkas av ett 

företags varumärkesimage. Kapferer (1995) antyder att image och varumärkesidentitet ofta 

förväxlas och skiljer begreppen åt genom att image är vad kunderna har för uppfattning om 

varumärket och märkesidentiteten vad företaget vill att deras varumärke ska stå för. Woods 

(2000) definition av varumärkesidentiteten är; skräddarsydd efter målmarknadens behov och 

efterfrågan. Resultatet av företagets märkesidentitetsprocess är varumärkets styrka och graden 

av varumärkeslojalitet som i sin tur leder till en garanti för ökat kassaflöde. Att däremot ha en 

grön varumärkesidentitet innebär att varumärkesattributen och varumärkesfördelar är 

relaterade till att varumärket jobbar med att hålla nere sin miljöpåverkan och att varumärket 

kommunicerar ut känslan av att vara miljövänlig (Hartmann, Apaolaza Ibáñez & Forcada 

Sainz, 2005). Davis (2009) menar att varumärken idag behöver integrera ”grönt” i den 

centrala varumärkesprocessen för att anpassa det med företagets hela organisation istället för 

att behandla det ”gröna” som en PR- aktivitet som endast används för att rättfärdiga företaget 

utifrån. När varumärken positionerar sig som gröna innebär det att varumärket aktivt genom 

marknadskommunikation måste differentiera sig från sina konkurrenter genom sina 

miljövänliga attribut .  Samtidigt visade en undersökning av Carrigan och Attalla (2001) att de 

faktorer som påverkade mest vid köp var pris, värde, kvalitet och varumärkes-kännedom, de 

flesta kunderna köpte i första hand av personliga skäl snarare än av sociala och miljömässiga 

skäl.  

Under vår undersökning har vi lagt märke till att de flesta större företag ofta har en flik på sin 

hemsida som handlar om att ”ge tillbaka till samhället” där de radar upp de aktiviteter och 

hållbarhetsansvar som de tar. Vi har ställt oss frågan om företag känner att dessa flikar av 

miljö- och samhällsengagemang mer är ett krav från samhället än ett unikt konkurrensverktyg. 

Teorierna visar på att kunder har en positiv respons på miljö- och samhällsengagemang från 

företags sida, men varför visar de inte det mer i sin marknadskommunikation? Då vi upp-

täckte detta i ett tidigt skede av vår uppsats har vi valt att ha det som en fråga i våra intervjuer 

med företag då vi anser det vara väldigt intressant eftersom att vi själva gärna skulle vilja bli 

informerade om vad företagen faktiskt gör för att kunna ta ställning till dem. Under under-

sökningsprocessen har vi även kommit till insikt med att det finns en viss otydlighet hos 

företagen kring deras miljö- och samhällsansvar. Vad vill de egentligen med sitt engagemang? 

Handlar det om resursbesparingar och mer interna skäl, eller är det något som företagen i 

framtiden kommer att välja att kommunicera ut allt tydligare, men framförallt, vad säger 

konsumenterna om företagens miljö- och samhällsansvar? 

1.3 Problemformulering 
Hur påverkar stora, välkända företag konsumenternas inställning mot deras varumärke med 

hjälp av grön marknadsföring och CSR? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att med hjälp av teori inom; CSR, grön marknadsföring, 

varumärke och om konsumenter ta reda på hur fem väletablerade svenska, stora företag på 

konsumentmarknader som verkar i branscher kännetecknade av hög konkurrens och B2C 

(Business to Consumer), jobbar med sitt samhälls- och miljöengagemang för att påverka 

konsumenternas inställning mot företagens varumärke. Vi vill även ta reda på vilka 
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välgörenheter företag har valt att engagera sig i de frågor som de gjort och om deras 

engagemang gjort någon skillnad ur företagets perspektiv. Vi vill även ta reda på om 

företagens spekulationer stämmer överens med konsumenternas uppfattning. 

1.5 Avgränsning 
Vi har valt att undersöka detta fenomen bland stora, välkända företag och avgränsar oss därför 

från mindre, okända företag. Vi kommer inte heller titta på hur detta påverkar mellan 

”business to business” utan avgränsar oss till att titta på den påverkan det har på konsumenter. 

Vi har även valt att inte undersöka några finansiella aspekter med CSR-arbete och grön 

marknadsföring. 

1.6 Centrala begrepp 
Grön marknadsföring - Alla aktiviteter som är designade för att generera och underlätta något 

utbyte med syfte att tillfredställa mänskliga behov eller efterfrågan på ett sådant sätt att 

tillfredställa dessa behov och efterfrågan med minimalt skadlig påverkan på den naturliga 

miljön(Polonsky, 1994). 

Corporate Social Responsibility (CSR)- Det kontinuerliga engagemanget genom företagande 

att uppträda etiskt och bidra till ekonomisk utveckling samtidigt som livskvalitén för 

arbetarna och deras familjer förbättras och likaså det lokala och hela samhället (Moir, 2001) 

Varumärke – Ett varumärke är ett namn, term, tecken, symbol eller design, eller en 

kombination av dessa som identifierar tillverkaren eller återförsäljaren av en produkt eller 

tjänst. Konsumenter ser varumärket som en viktig del av en produkt, och varumärkning kan 

ge mervärde till en produkt (Kotler & Armstrong, 2006) 
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2. Metod 
I metodkapitlet går vi igenom våra metodval, varför vi har valt de ansatser och metodverktyg 

vi valt och hur vi har utfört vår undersökning. 

2.1 Vetenskaplig utgångspunkt 
Vi har i denna uppsats valt en positivistisk utgångspunkt då vi studerar något på distans och 

försöker hålla ett objektiv och neutralt förhållningssätt till ämnet. Jacobsen (2002) menar att 

det i stort sett finns två vetenskapliga attityder om hur vi kan veta och förstå något om 

verkligheten; positivism och hermeneutik. Denscombe (2010) förklarar att positivismen 

bygger på antagandet att det finns mönster och regelbundenheter, orsaker och konsekvenser i 

det sociala samhället, såsom det finns i den naturvetenskapliga världen. Nyhlén (2005) skriver 

att positivism är ett sätt att se legitimitet inom kvalitativ forskning, vidare förklarar Nyhlén 

(2005) att det positivistiska synsättet står för de traditionella kriterierna om generalisering, 

objektivitet och validitet ska implementeras på all forskning, både kvantitativ och kvalitativ. 

Olsson och Sörensson (2007) beskriver hermeneutiken som en slags tanketradition, en 

hermeneutisk vetenskapsinriktning har som utgångspunkt att människors livsmöten har en 

intention, som innebär att allt vi gör, handlingar, språk och gester har ett motiv och kan 

tolkas.  Den positiviska kunskapsteorin säger ” Objektiv verklighet som kan studeras med 

objektiva metoder och mått” (Jacobsen, 2002, s. 38) medans hermeneutiken säger 

”Verkligheten är konstruerad av människor och måste studeras genom att man undersöker hur 

människor uppfattar verkligheten”(Jacobsen, 2002, s. 38). Även Olsson och Sörensson (2007) 

beskriver hermeneutiken som ett sätt där forskaren genom tolkning försöker förstå 

människors situationer och mänskliga erfarenheter.  

2.1.1 Vetenskapligt angreppssätt  

I denna studie har vi valt en deduktiv ansats, då vi först läst teori i form av artiklar och 

relevant litteratur för att sedan göra en empirisk studie på fem väl valda företag samt tio 

stycken konsumenter utifrån den teori vi läst. Vi lät den teoretiska referensramen ligga till 

grund för hur vi utformade våra intervjufrågor och anpassade även frågorna till 

konsumenterna efter de företagsintervjuer vi gjort. Vi valde en deduktiv ansats på grund av att 

den passade denna typ av studie bäst, då vi ville jämföra vad olika teorier med den faktiska 

verkligheten. Jacobsen (2002) redovisar för två metodstrategier/ansatser; deduktiva och 

induktiva. Hellevik (1987) menar att en undersökning med deduktiv ansats siktar på att 

jämföra empiri med teori. Den deduktiva ansatsen utgår från att forskaren har en egen 

uppfattning och omvandlar sin verklighetsbildning till intervjufrågor. Därefter tolkar den som 

blir undersökt forskarens frågor och svarsalternativ efter sin fostran och fördomar. Återigen 

tolkar sedan forskaren den undersöktes svar och analyserar dem och tillsist tolkar läsaren av 

studien vilka slutsatser som har dragits och vilket värde det har för läsaren (Jacobsen, 2002). 

Olsson och Sörensen (2007) beskriver den deduktiva ansatsen som att forskaren har en teori 

om hur förbindelserna mellan olika förhållanden utgörs i verkligheten, med andra ord kan det 

beskrivas som när forskaren drar slutsatser om enskilda fenomen genom att dra slutsatser från 

allmänna principer. Jacobsen (2009) förklarar den största svagheten hos en deduktiv ansats är 

att vi istället får läsa den undersöktes tolkning på forskarens frågor istället för att få reda på 

den undersöktes verklighetsuppfattning. 

Den induktiva ansatsen börjar med att verkligheten som den undersökte tolkar är 

utgångspunkten, därefter tolkar forskaren den undersöktes information för att tillsist, som i 

den deduktiva ansatsen tolkas av den som läser resultatet (Jacobsen, 2002). Även Olsson och 

Sörensen (2007) beskriver induktiv ansats på liknande sätt ” Forskaren utgår från upptäckter i 



7 

 

verkligheten. Dessa sammanförs sedan till allmänna principer som i sin tur kan sammanföras 

till en teori” (Olsson & Sörensen, 2007, s. 32). 

2.2 Kvalitativ ansats  
I denna uppsats har vi använt oss av en kvalitativ ansats, detta på grund av att vi har en 

frågeställning som handlar om att ge klarhet i ett väldigt nyanserat ämne. Både ”grön 

marknadsföring” och ”CSR” betyder väldigt olika saker för olika människor och företag.  

  

Jacobsen (2002) hävdar att den ansats forskare använder ska anpassas till vilken slags 

information forskarna vill ha ut. Det finns två olika slags ansatser: kvalitativ eller kvantitativ 

ansats (Jacobsen, 2002). Kvantitativa undersökningar siktar på att ta reda på vad som händer, 

medans kvalitativa undersökningars mål är att ta reda på varför något händer (Moore, 2000). 

Holme och Solvang (1997) menar att reliabiliteten och validiteten inte ändras märkbart 

beroende på om forskarna har valt en kvantitativ eller kvalitativ ansats, det är mer en fråga 

om att undersöka ett fenomen och vilken del av detta fenomen forskarna vill belysa. Olsson 

och Sörensen (2007) anser att när en forskare väljer en kvalitativ ansats försöker denne alltid 

bemöta situationen som att den vore rykande färsk. Forskaren ska välja en kvantitativ ansats 

om denne har en bra förkunskap i ämnet, har bestämt frågeställning och helst vill undersöka 

omfattning eller frekvens av ett fenomen (Jacobsen, 2002). Denscombe (2010) påpekar att en 

kvantitativ ansats används när forskaren vill mäta ett fenomen och sedan omvandla detta 

fenomen till siffror. Fördelen med en kvantitativ ansats är att siffror är lättare att mäta och 

forskaren kan även få sina undersökningar statistiskt säkerställda. Nackdelarna är att kvalitén 

på datan inte är bättre än frågorna som ställdes och att om det blir för mycket data som samlas 

in, med olika svar, gör undersökningen för komplex. Innan vi började med denna uppsats var 

vår kunskap inom ämnet begränsad, vi har därför valt att göra en mer djupgående empiri med 

ett fåtal respondenter istället för en mer standardiserad intervju med ett flertal respondenter 

för att få en djupare förståelse för ämnet. Jacobsen (2002) menar även att  en kvalitativ ansats 

ska väljas när klarhet och förståelse är de viktigaste faktorerna, detta i ett oftast oklart ämne. 

Vi uppskattar även den flexibilitet som finns i den kvalitativa ansatsen, då detta är vår första 

studie och vi inte vet hur utfallet kommer bli finner vi trygghet i att den kvalitativa ansatsen 

tillåter ändringar i processen. En kvalitativ ansats är även bra när forskaren inte vill vara fast 

vid en viss sorts process, utan vara mer öppen för överraskande händelser. Dawson (2002) 

antyder att i en kvalitativ ansats undersöks attityder, beteende och erfarenheter, den har färre 

deltagare men kontakten med deltagarna är längre. 

 

En kvalitativ metod understryker gärna unika nyanser och detaljer hos uppgiftslämnaren 

(Jacobsen, 2002). Även Denscombe (2010) anser att en kvalitativ ansats ger fyllighet och 

detaljrikedom till den insamlande datan. Författaren menar vidare att en kvalitativ ansats är 

mycket mer tolerant mot tvetydighet och motsägelse, detta kan vara en version av vad 

Jacobsen (2002) menar med att öppenhet är ett nyckelbegrepp i undersökningar med en 

kvalitativ undersökningsmetod. Kvalitativa undersökningar får ofta en hög intern giltighet, 

stor nyansering, närhet mellan den som undersöker och den som undersöks och även en stor 

flexibilitet då kvalitativa undersökningar kan ge ett behov av mer kunskap och processen kan 

bli interaktiv. Jacobsen (2002) antyder vidare att denna flexibilitet tillåter metoden att ändra 

på till exempel datainsamlingsmetod och problemställning under loppets gång. Nackdelarna 

med en kvalitativ ansats är att tolkningen av datan görs av forskaren själv, analysen tar längre 

tid och datan är mindre representativ (Denscombe, 2010). 
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2.3 Operationalisering 
Holme och Solvang (1997) menar att operationalisering är hur forskarna gör den data de har 

samlat in mätbar. Jacobsen (2002) anser att operationaliseringen är en process som mäter 

begrepp. Vi har format våra frågor efter den teori som vi har läst. Vi valde att dela in våra 

intervjufrågor i olika områden; CSR, grön marknadsföring, varumärke och konsumenter. 

Frågor om CSR har operationaliserats för att ge data om hur företaget jobbar med CSR, vilka 

fördelar respektive nackdelar som finns med att jobba med CSR, varför de valde att engagera 

sig och hur de valde vilka frågor de ville engagera sig i. Frågor kring grön marknadsföring 

har operationaliserats för att ge data om hur grön marknadsföring fungerar, samt hur företaget 

använder sig av detta, fördelar och nackdelar och även hur företagen ser på den gröna 

marknadsföringens framtid. Frågor kring varumärke har operationaliserats för att ge data om 

hur företaget uppfattar sitt eget varumärke, hur de tror att deras kunder uppfattar företagets 

varumärke och vilket betydelse varumärket har för företaget. Den sista delen med frågor kring 

konsumenten har operationaliserats för att ge data om hur företaget uppfattar sina 

konsumenter och om det finns en typisk grön konsument. Syftet med uppdelning var att 

intervjuobjekten skulle får vägledning i vad vi ville ha fram samt att det gav en struktur till 

vår intervju som sedan gjorde transkriberingsprocessen smidigare. Vi ville även ta reda på hur 

dessa olika ämnen relaterade till varandra. 

 

2. 4 Val av företag och respondenter (urval) 
I vårt fall har vi intervjuat personer från fem olika branscher; möbel, klädes, flyg, bil- och 

telekombranschen. Detta för att få en bredd och variation på vår forskning. Det som för 

samman dessa företag är att är stora och att de främst jobbar mot konsumenten, har ett 

väletablerat varumärke, verkar i Sverige och har en uttalad miljö/socialt ansvar policy. 

 

I valet av konsumenter har vi försökt att välja personer med både spridning i ålder, 

sysselsättning och geografisk utgångspunkt, dock bor alla i Sverige. Vi har valt så att det är 

hälften kvinnor och hälften män samt delat upp konsumenterna efter fem olika åldersgrupper, 

konsumenterna är i åldrarna 18-58 och sträcker sig från Skanör i Skåne till Luleå i Norrland 

och från både storstad och småstad, sex av fyra respondenter har en högskole- eller 

universitetsexamen, dessa respondenter räknar vi som välutbildade. Tanken bakom är att vi 

inte ville koncentrera oss på ett visst segment av konsumenter, vi ville se om det fanns 

likheter och skillnader trots de olika spridningarna.  

 

Vår urvalsprocess gick till så att vi först gjorde en lista med svenska företag som vi ansåg 

använda sig av någon form av grön marknadsföring och/eller CSR. Dessa rangordnades efter 

vårt intresse och företagets storlek/bransch. Därefter ringde vi upp företagen och försökte få 

en intervju. Eftersom vi hade begränsat med tid och transportmöjligheter valde vi företag 

främst i Göteborgs- och Stockholmsregionen. Detta även för att vi helst ville ha en ”ansikte 

mot ansikte” intervju. Vi ringde sex företag och fick tre intervjuer. När vi sedan 

kompletterade med mejlintervjuer kontaktade vi nio företag och fick två mejlintervjuer. 

Anledningen till att så få ställde upp var främst att de inte hade tid att svara på frågorna.  Efter 

vi utfört alla intervjuer av företagsrespondenter började vi göra en lista med potentiella 

intervjuobjekt ur ett konsumentperspektiv. Vi började med att skapa fem åldersgrupper 10-20-

åringar, 20-30-åringar, 30-40-åringar, 40-50-åringar och 50-60-åringar. Därefter sökte vi i 

våra egna släkt- och bekantskapskretsar för att hitta hälften kvinnor och män som passade in 

på våra urvalsvariabler, vilket var; ålder, kön, ursprung och sysselsättning. Jacobsen (2002) 

menar att problemställningen ska vara utgångspunkten när valet av variabler och ämne görs. 

Denscombe (2010) anser däremot att det inte finns någonting som stoppar forskare från att 
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välja respondenter helt slumpmässigt. Dock fortsätter författaren med att detta oftast är 

osannolikt eftersom forskaren använder sig av färre respondenter i intervjuer än om forskaren 

skulle använda sig av frågeformulär (ibid). 

 

Vi valde att intervjua personer på företag som bara jobbar med hållbar utveckling eller var 

miljöansvariga eller liknande, detta för att vi vill ha så när som expertkunskap från våra 

intervjuobjekt. Jacobsen (2002) påpekar att det finns en mängd olika kriterier, dessa kan 

kombineras eller väljas separat. Människor väljer ofta respondenter av en viss anledning, för 

att de har en unik inblick i ett område eller för att de har en viss position i ett företag 

(Denscombe, 2010). Informationskriteriet är när forskaren väljer en person som har en 

spetskunskap och kan ge god och trovärdig information (Jacobsen, 2002).  

 

När vi valde ut företag valde vi företag som redan hade en tydlig miljö/CSR profil och som vi 

ansåg var företag som ”borde” ta ansvar. Denna uppfattning fick vi främst genom media och 

företagens hemsidor. Jacobsen (2002) menar att när forskaren väljer det typiska, menas att 

forskaren väljer efter förhandsförfattningen om ämnet som forskaren har. Problemet är att tro 

och veta inte är samma sak, det vill säga forskaren kan tro en sak som sedan visar sig vara 

helt annorlunda i verkligheten (ibid).  

 

2.5 Datainsamlingsmetod  
Vi har valt att använda oss av både primär- och teori data i vår uppsats, då vi anser att det är 

ett måste för att både ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv undersöka hur grön 

marknadsföring och CSR ter sig. Holme och Solvang (1997) påpekar att vilken data som 

samlas in beror på problemställningen och om ursprunget finns i problemställningen. Enligt 

Jacobsen (2002) finns det fyra olika sorters datainsamling inom den kvalitativa ansatsen, 

dessa delas in i två huvudgrupper, primär- och sekundär data.  

2.5.1 Primärdata  

Vi valde att göra individuella intervjuer i vår undersökning. Därefter valde vi att skapa två 

olika grupper av intervjuobjekt, en grupp med företag och en grupp med konsumenter. Detta 

för att vi ville undersöka vad företagen tror och vad konsumenterna tycker. Observation var 

inte enligt vår mening passande att använda inom det område vi valt att undersöka och 

gruppintervjuer hade varit för omständigt och omöjligt för oss att organisera då vi hade 

knappa ekonomiska - och tidsresurser. Vår primärdata är insamlad från följande personer; 

 

Företagsrepresentanter; 

 

 Eva Stål, Hållbarhets koordinator på IKEA, Helsingborg. Eva Stål har jobbat på IKEA 

i 25 år och har de senaste 10 åren enbart jobbat med hållbarhetsfrågor. 

 

 David Weiner jobbar som kärnvärdesexpert på Volvo Personvagnar i Göteborg. Han 

har jobbat på Volvo i 12 år. 

 

 Hans Von Gaffron jobbar som miljösamordnare på telekomföretaget 3. På 3 har han 

jobbat i nästan 10 år men har det senaste halvåret blivit ansvarig för samtliga 

miljöfrågor på 3. 

 

 Catarina Olvenmark jobbar som HR- och CSR chef på MQ, detta har hon jobbat med 

sedan hösten 2009, men har i det hela jobbat på MQ sedan 2007. 



10 

 

 

 Martin Porsgaard, miljö- och hållbarhets manager på SAS. På SAS har han jobbat i 30 

år och de senaste 12 åren med sin nuvarande position. 

 

Konsumenter; 

 

 Anton Forsströmsson, 18 år från Skanör, student 

 Anna Jäfvert, 20 år från Stockholm, jobbar som behörighetsadministratör på Inera AB 

 Kristina Liljedahl, 28 år från Luleå, jobbar som läkare 

 Robert Atterfelt, 37 år från Göteborg, jobbar som mäklare och driver kontorshotell 

 Ola Hallert, 38 år från Stockholm, jobbar som ortoped 

 Carina Linder, 44 år från Smedjebacken, jobbar som bilförsäljare 

 Ingela Blomqvist, 51 år från Sundsvall, jobbar som Senior Development engineer/ 

projektledare 

 Peter Bogren, 52 från Halmstad, jobbar som marknadschef 

 Claes Ruthberg, 57 från Stockholm, jobbar som VD 

 Barbro Fredriksson, 58 från Luleå, är pensionär men har tidigare jobbat som 

personalchef. 

 

Primärdata är observation, gruppintervjuer och individuella intervjuer, det vill säga data som 

forskaren själv samlar in (Jacobsen, 2002). Primärdatan är anpassad efter problemställningen 

och ger därför skräddarsydd information direkt från informationskällan (Jacobsen, 2002). 

Primärdata samlas in genom: intervju, observation eller frågeformulär (ibid). 

2.5.1.1 Intervju 

Vi har valt att använda oss av individuella intervjuer i vår primärdatainsamling. Detta 

eftersom vi har en kvalitativ ansats och i den ingår den individuella öppna intervjun som vi 

har valt för vår uppsats. Vi anser även att vi får ut mer av att intervjua och ha en dialog med 

kunniga personer inom området istället för att observera eller genomföra en gruppintervju. Vi 

ansåg att individuella intervjuer var det mest lämpade alternativet för att få fram den data vi 

önskade. Vi har baserat våra beslut om intervjuernas utformning efter Jacobsens (2002) tips. 

Självklart har en viss grad av bekvämlighet, geografisk utgångspunkt, privat ekonomi och 

tidsfaktor spelat en betydande roll i vårt intervjuande då det är faktorer som har begränsat 

våra möjligheter att utföra vår undersökning. 

 

Jacobsen (2002) anser att den individuella öppna intervjun är bäst att använda när forskaren är 

intresserad av hur en individ tolkar och värderar ett visst fenomen, när endast ett fåtal enheter 

undersöks och när forskaren är speciellt intresserad av en viss individs mening. Denscombe 

(2010) menar att den individuella intervjun är mest populär för att den är lätt att arrangera, 

den är även fördelaktig på det sätt att det bara finns en källa av information under intervjun, 

vilket också gör det lättare att transkribera intervjun senare. 

 

Nackdelen med den öppna individuella intervjun är att intervjuerna ofta tar lång tid och leder 

ibland till en stor mängd data som måste transkriberas och analyseras (Jacobsen, 2002). Därav 

blir det ofta färre individer som intervjuas vid en öppen individuell intervju (ibid). Problemet 

med kvalitativ data är även att inget är förutbestämt. Det går inte i förväg att veta vad som 

kommer att hända och det är svårt att vara selektiv eftersom det inte är självklart att forskaren 

vet vad som är viktigt i förväg (Moore, 2000). Jacobsen (2002) anser att i och med den öppna 

individuella intervjun, ställs forskaren inför en rad olika val, bland annat om intervjun ska 

vara öppen eller strukturerad, ska den genomföras via telefon eller ansikte mot ansikte, ska 
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forskaren berätta om sitt syfte med intervjun, var ska intervjun ta plats, ska bandspelare 

användas, ska forskaren upprepa intervjun och hur lång bör den vara. 

 

Vi har gjort fem djupa intervjuer med företag och tio lite ytligare intervjuer med 

konsumenter. Anledningen till att vi inte har fler eller färre företagsintervjuer beror på att vi 

efter den femte intervjun kände att vi kunde se olika mönster i hur våra respondenter svarat. 

Av denna anledning kände vi att ytterligare intervjuer bara skulle vara tidskrävande och inte 

bidra med några nya infallsvinklar som hade kunnat vara av intresse för vår analys. Istället för 

att göra fler företagsintervjuer valde vi istället att lägga till intervjuer med konsumenter för att 

sedan kunna matcha deras svar med varandra. Den mättnad vi kände efter fem stycken 

företagsintervjuer då vi började se upprepande mönster gällde även för våra 

konsumentintervjuer, vi såg mönster, men trots detta valde vi att utföra tio stycken då vi ville 

att alla de olika konsumenter vi valt ut skulle svara då de representerar olika åldrar, kön och 

geografiska punkter. Olsson och Sörensen (2007) hävdar att det främsta syftet med 

datainsamling inom den kvalitativa metoden är att se olika eller multipla mönster. Efter dessa 

totalt 15 intervjuer kände vi även en viss mättnad på information, vilket Jacobsen (2002) 

antyder är ett tillfälle då ingen ny information ges. Dawson (2002) menar att det kan vara 

svårt att veta hur många som ska intervjuas i förväg, och att forskaren istället ska fortsätta 

intervjua tills en mättnad har uppstått.  

 

Intervjuerna med Volvo och 3 genomfördes ansikte mot ansikte, intervjun med IKEA via 

telefon och till sist gjorde vi mejlintervjuer med MQ och SAS. Samtliga konsumentintervjuer 

gjordes över telefon. Vår ursprungliga förhoppning var att genomföra samtliga intervjuer med 

företag ansikte mot ansikte då Jacobsen (2002) anser att en intervju ansikte mot ansikte gör 

det lättare för två personer att få en bra kontakt och det lättare skapas en trygg stämning som 

gör att den intervjuade har lättare att prata fritt om ämnet. Konsumentintervjuerna hade vi 

först inte planerat att göra men kände under arbetets gång att dessa skulle knyta ihop hela vår 

uppsats på ett bra sätt och göra den både intressantare och mer komplex. Då vi hade tidspress 

med dessa intervjuer valde vi att göra dem över telefon. Anledningen till att vi var tvungna att 

göra en telefonintervju med IKEA var brist på möjlighet att ta oss till Helsingborg, där 

personen vi intervjuade befann sig, med andra ord hade insamlingen blivit alltför 

kostnadskrävande (Jacobsen, 2002). Denscombe (2010) dementerar dock att intervjuobjekt 

skulle vara mindre villiga att berätta sanningen över telefon än i en ansikte mot ansikte 

intervju. Vidare antyder författaren att telefonintervjun är fördelaktig eftersom intervjuaren 

inte behöver tänka på geografiskt säte när denna väljer intervjuobjekt. Att vi gjorde 

mejlintervjuer med MQ och SAS berodde främst på att vi då förflyttat oss till Nya Zeeland 

och med tanke på tidsskillnad och samtalstaxa, var mejlintervju det mest lämpliga sättet att 

utföra intervjun. Denscombe (2010) antyder att den uppenbara fördelen med intervjuer över 

internet är att det är både tids- och kostnadseffektivt. Nackdelarna med mejlintervjuer är att 

de visuella antydningarna försvinner och att det även kan bli ett tidsgap mellan frågor och 

svar. Dock finns det fler fördelar med mejlintervjuer; intervjuareffekten reduceras, eventuella 

kultur- och könseffekter undviks och de tillåter intervjuobjekten ta sin tid att reflektera över 

sina svar och kan i viss mån öka kvalitén på svaren (Denscombe, 2010). Även James och 

Busher (2009) påpekar att fördelarna med mejlintervjuer är att de är billigare att genomföra, 

att de är tidseffektiva på grund av att intervjuaren inte behöver transkribera intervjun och att 

intervjuaren slipper tänka på hur den eventuella intervjuareffekten kommer att påverka 

utfallet av intervjun. 

 

Vi upprättade två olika intervjuguider för vår undersökning. En för företagsrepresentanterna 

och en för konsumenterna. Den för företagsrepresentanter var något mer omfattande än den 



12 

 

för konsumenterna, detta för att konsumenternas åsikter inte alltid berörde de områden som vi 

tagit upp med företagen. Vi valde även att göra intervjuerna med företagen först och sedan 

anpassa intervjuguiden för konsumenterna efter vad vi fått fram i företagsintervjuerna. När vi 

utformade konsumentintervjufrågorna kände vi oss mer insatta i ämnet och kunde anpassa 

våra frågor för att matcha teori och empiri från företagen. Av samma anledning kunde vi hålla 

nere antalet frågor och hålla telefonintervjuerna relativt korta samtidigt som vi fick ut så 

mycket som möjligt av dem. Att vi vid konsumentintervjuerna hade stor insikt i ämnet tror vi 

bidrog till att de utgör en viktig del av vår undersökning.  

 

 I vår struktur av båda intervjuerna använde vi oss av en nästan helt öppen intervju. 

”Intervjuguide med tema, fast ordningsföljd och enbart öppna svar” (Jacobsen, 2002, s. 163) 

stämmer exakt in på utformningen av våra intervjuguider. Då den öppna intervjun inte ska 

vara speciellt strukturerad måste det ändå finnas en plan för hur samtalet ska föras framåt 

(Jacobsen, 2002). Enligt Denscombe (2010) använde vi oss av en semi- strukturerad intervju 

då det fanns en tydlig lista över de ämnen som skulle tas upp, men att intervjuaren har en 

flexibilitet som låter intervjuobjektet tala fritt, utan stängda svarsalternativ. Moore (2000) 

anser att den semi- strukturerade intervjun försöker fixera och kontrollera omständigheterna 

för intervjun så att den insamlade informationen samlas på ett så konsistent sätt som möjligt, 

men samtidigt med flexibiliteten och lyhördhet som finns i en helt öppen intervju. Dawson 

(2002) beskriver den semi- strukturerade intervjun som den vanligaste formen av intervju då 

forskaren vill veta specifik information som kan jämföras och vara i kontrast till information 

som samlats in i tidigare intervjuer, därför måste samma frågor ställas i varje intervju. 

Samtidigt vill forskaren att intervjun ska vara flexibel så att annan viktig information kan 

uppkomma. 

2.5.1.2. Utförandet av intervju 

Intervju med IKEA utfördes via telefon, intervjun med Volvo tog plats på ett café i Göteborg 

och intervjun med 3 utfördes i ett allmänt rum på den intervjuandes kontor. Vi gjorde även 

två mejlintervjuer med MQ och SAS. Vi upplevde att båda våra intervjuobjekt från de 

intervjuer som skedde ansikte mot ansikte var öppna och avslappnade i sin framtoning. Det 

märktes att de var vana vid att bli intervjuade och inte hade något att dölja. Deras vana märkte 

vi genom att de sällan behövde tänka efter speciellt länge när det fick en fråga samt att de 

berättade för oss att de ofta ställt upp i intervjuer för olika skolprojekt tidigare. Även under 

telefonintervjun kände vi att respondenten var påläst och trygg med situationen genom det 

hon sa och signaler vi fångade upp i form av röstläge och intonationer. Vi upplevde även en 

skillnad i typen av svar vi fick från företagsrepresentanterna jämfört med konsumenterna. 

Konsumenterna var inte alla lika pålästa om ämnet och kände inte till alla termer som vi 

frågade om, de behövde även mer tid att tänka efter för vissa svar och var ofta osäkra på om 

hur de formulerade sig. 

 

 Jacobsen (2002) menar att vart intervjun tar plats är en viktig faktor att ta hänsyn till. 

Antingen utförs intervjun på en konstlad plats, till exempel ett rum som varken intervjuare 

eller intervjuobjekt är van vid, eller intervjuarens arbetsrum (Jacobsen, 2002). Alternativet att 

föredra är att intervjua i en naturlig miljö, en plats som den intervjuade känner sig hemma på 

(Jacobsen, 2002, Moore, 2000). I båda våra personliga intervjuer har vi varit i naturliga 

miljöer. Vi började intervjuerna med frågor om intervjuobjektens bakgrund för att värma upp 

stämningen. Denscombe (2010) påpekar att den första frågan ska ge intervjuobjektet chans att 

slappna av och känna sig bekväm. Även Jacobsen (2002) anser att intervjun ska börja med en 

generell fråga. 

 



13 

 

Under våra individuella intervjuer var vi noga med hur vi uppförde oss. Vi ville ge ett bra och 

professionellt intryck, vi såg till att alltid verka intresserade av intervjuobjektets svar, ställa 

följdfrågor, inte avbryta i onödan, anteckna och vara på alerten. Jacobsen (2002) antyder att 

när intervjuaren intervjuar ska denne inte avbryta intervjuobjektet om det inte är för att 

förtydliga något. Även under våra telefonintervjuer med konsumenter tänkte vi på att inte 

avbryta även om de ibland kom in på sidospår. Vidare menar Jacobsen (2002) att när 

intervjuaren antecknar signalerar det till intervjuobjektet att det denne säger är intressant. Det 

är viktigt att hålla intervjun levande med positiva läten och följdfrågor, intervjuobjektet ska 

bli uppmuntrad till att prata mera (Moore, 2000). Denscombe (2010) anser att intervjuaren 

ska ha kontinuerlig ögon kontakt med intervjuobjektet för att förstå denna på ett ”icke-

verbalt” sätt.  

 

Vi hade själva ingen tidsram på våra intervjuer. I telefonintervjun med IKEA hade vårt 

intervjuobjekt endast en timme på sig och det var hon som höll koll på tiden. I vår intervju 

med Volvo hade vi 2,5 timme på oss då intervjuobjektet skulle hämta sin son på dagis en viss 

tid. I intervjun med 3 fanns det ingen begränsning från något håll utan intervjun tog slut när 

frågorna tog slut, vilket även var fallet när vi intervjuade Volvo. Vi var då noga med att fråga 

om de hade något att tillägga och även tacka för deras medverkan. Konsumentintervjuerna 

hade inte heller någon tidsgräns, men eftersom vi hade färre frågor tog intervjuerna mindre 

tid. Denscombe (2010) påpekar att en intervju ska avslutas när alla områdena som 

intervjuaren planerade att täcka är täckta. Med hjälp av ögonkontakt bör intervjuaren förstå 

själv när intervjun är över och avsluta med om intervjuobjektet har några andra åsikter, för att 

sedan tacka för dennes medverkan. Jacobsen (2002) antyder att det ibland kan vara svårt att 

avsluta en intervju, då de flesta gillar att prata om vad de gör. Författaren menar då att det kan 

vara bra att redan innan satt en tidsgräns för att ha en avslutningsplan. 

 

Då vi inte undersöker ett känsligt ämne var vi tydliga med syftet och användningen av den 

information som våra intervjuobjekt gav oss. Vi uppfattade snarare att detta var ämnen som 

intervjuobjekten gärna ville prata om, då de ofta kom in på sidospår.  Jacobsen (2002) 

påpekar att om ämnet som undersöks är ett känsligt, bör avsikten med intervjun vara dold 

eftersom att svaren kan påverkas, alternativt vara felaktiga.  

 

Vi använde bandspelare på de intervjuer som skedde ansikte mot ansikte samt 

telefonintervjun med IKEA, dessa inspelningar ser vi som ett komplement till våra egna 

anteckningar . Vi frågade våra intervjuobjekt innan intervjun om vi hade deras medgivande 

till inspelning. Samtliga svarade ja utan vidare eftertanke. Detta tolkar vi som att 

bandspelaren inte hade någon direkt effekt på hur intervjuobjekten svarade på våra frågor. 

Jacobsen (2002) menar att det negativa med att använda bandspelare är att vissa personer inte 

gillar att bli inspelade och därför kanske inte svara helt ärligt. Forskaren kanske även missar 

att få med icke-verbala antydningar, såsom kroppsspråk (Denscombe, 2010). Vidare påpekar 

författaren att det är fördelaktigt att använda sig av både bandinspelning och skriftliga 

anteckningar. Även Dawson (2002) rekommenderar att forskaren använder sig av någon form 

av inspelning då det kan bli tröttsamt att anteckna under en lång tid. 

2.5.2 Insamling av teori 

Vi har främst använt oss av artiklar i denna uppsats, då vi anser att de är mer specialiserade 

inom ett visst ämne. En annan anledning var att det inom den gröna 

marknadsföringslitteraturen finns flest verk från tidigt 90-tal då begreppet hade ett visst 

uppsving. Vi har fortfarande använt oss av något ”gammal” teori, men har valt att ta med den 

då vi anser att det har influerat hela forskningen kring ämnet. Böckerna vi använt kommer 
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från Högskolebiblioteket i Halmstad samt Unitec Library i Auckland. För att hitta artiklarna 

har vi använt oss av Högskolan i Halmstads databas. Vi använde oss främst av databaserna 

Emerald och ABI. Sökord vi använde var bland annat ”green marketing”, ”green brand”, 

”CSR”, ”Consumers” och ”branding”. Vi har även tagit data om de intervjuade företagen från 

respektive hemsida, och har även med en artikel från DN:s nätbilaga. 

 

Sekundärdata är data som andra har samlat in, framförallt i textformat som finns samlat på 

bibliotek (Jacobsen, 2002). Enligt Moores (2000) mening finns det inte någon undersökning 

som är helt unik, varje undersökning relaterar på något sätt till de teorier och koncept som har 

utvecklats för att förklara de olika områden som undersökningen går in på. Vidare menar 

Moore (2000) att om en undersökning ska ha någon slags samstämmighet och relevans bör 

undersökaren ta reda på vad som skrivits tidigare och vad som pågår just nu. 

2.6 Analys 
För att analysera den data vi tagit fram började vi först att läsa igenom allt ihopsamlat 

material, teori och empiri från både företag och konsumenter. Därefter tog vi ut de delarna 

som matchade varandra i de olika kategorierna, detta för att göra vårt material mer 

överskådligt. Jacobsen (2002) förklarar att den kvalitativa analysprocessen är väldigt flexibel, 

och kan ändras allt eftersom materialet förändras. Vidare menar författaren att det vanligaste 

sättet att analysera kvalitativ data är att beskriva datan, sedan systematisera och kategorisera 

för att tillsista tolka och kombinera materialet. Vi valde att dela upp analysen i samma delar 

som vi har haft genomgående under hela uppsatsen, det vill säga CSR, grön marknadsföring, 

varumärke och till sist konsument. Detta gjorde vi för att läsaren lättare ska få en överblick av 

de olika delarna då vi har fått in mycket empiri och vi ansåg att det skulle skapa förvirring för 

läsaren om vi blandade allt i en lång text. Backman (1998) menar att för att kunna tolka sin 

data måste undersökaren strukturera upp den för att lättare kunna tolka den. Därefter tolkade 

vi materialet som vi tagit fram, analyserade vart det fanns likheter och olikheter mellan teori 

och empiri, men försökte även läsa mellan raderna, göra kreativa tolkningar, generalisera samt 

ta ut de utstickande svar vi fått.  När en undersökare tolkar sin data letar denne efter orsaker 

och meningar, försöker skapa ordning i datan och försöka generalisera den (Jacobsen, 2002).  

2. 7 Validitet och reliabilitet 
Vi anser att de data vi samlat in är högst relevanta för vår undersökning. Redan i början av 

uppsatsprocessen har vi hittat likheter mellan teori och empiri. När en forskare gör en 

undersökning samlas empiri in, denna empiri måste uppfylla två krav: den ska vara reliabel, 

det vill säga vara trovärdig och tillförlitlig, samt valid som innebär att empirin är relevant och 

giltig (Jacobsen, 2002). Denscombe (2010) å andra sidan anser att validitet är lika med 

trovärdighet och reliabilitet är lika med pålitlighet. Trovärdighet och tillförlitlighet gör att 

undersökningen går att lita på. Metoden ska vara trovärdig och helst ska undersökningen 

kunna göras igen och få snarlika resultat (Jacobsen, 2002).  

 

I vårt urval av teorier har vi efter mycket informationssökning sett vilka författare som är 

återkommande och har citerats i flera andra vetenskapliga artiklar. Dessa författare har vi 

ansett varit speciellt relevanta för vår undersökning. Hellevik (1987) anser att validitet 

grundar sig i relevans, hur relevant är våra insamlade data för vår undersökning? Även 

Jacobsen (2002) betonar relevans som en viktig faktor, men lägger till giltighet, som sedan 

kan delas in i intern- och extern giltighet.  

Lincoln och Guba (1985) menar att det är omöjligt för forskare att bevisa att de har absolut 

rätt, som en konsekvens av detta väljer forskare ofta att använda termen trovärdighet för att 

verifiera sina resultat. Det finns dock processer som kan övertyga läsaren att det är högst 



15 

 

troligt att resultaten är aktuella och stämmer, dessa processer säkerställer att stöd till att den 

kvalitativa datan har producerats och kontrollerats enligt konstens alla regler (Denscombe, 

2010). Dessa tre olika processer är; triangulering – här använder forskaren källor som är 

motsatta för att bevisa att resultaten är enligt rätt linje, validering från respondenter – 

forskaren kan gå tillbaka med sina resultat till sina respondenter och få deras validering, 

tillsist kan forskaren hitta stöd i tidigare forskning om att de har kommit fram till liknande 

resultat(ibid).  

 

Vi är medvetna om att våra egna fördomar och personligheter kan har färgat denna uppsats, 

därför har vi försökt att använda oss av så många olika källor som möjligt, samt skriva en 

utförlig metod om hur vi gått tillväga.  I den kvalitativa undersökningen är det lätt hänt att 

forskaren själv blir ”en del” av undersökningen och en del av metoden, därför är det viktigt 

att återge sin metod så att om någon annan utförde undersökningen skulle denne få snarlika 

resultat (Denscombe, 2010). Lincoln och Guba (1985) anser att det i princip är omöjligt att 

utfallet skulle bli snarlikt om undersökningen utfördes av någon annan. Vidare menar 

författarna att för att kunna uppnå reliabilitet måste utomstående kunna se exakt hur forskaren 

har gått tillväga och hur denne har kommit fram till sina slutsatser. 
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3. Teori 
I teorikapitlet presenterar vi de teorier och modeller som vi använt oss av i vår undersökning. 

Teorin ligger även till grund för de intervjuguider vi utformat till de företag och konsumenter 

vi intervjuat.  

3.1 CSR (corporate social responsibility) 

3.1.1 Vad är CSR? 

Det senaste årtiondet har samhället i framförallt den västra världen blivit mer medveten om 

etik och hållbarhet (Davis, 2009). Denna våg av social- och miljömedvetenhet är inte bara 

representerat av en smal målgrupp människor utan har blivit ”mainstream” i dagens samhälle 

(ibid). Framförallt har företag börjat öka sin fokus på samhällsansvar, ett exempel är att 

företagstidningar har artiklar med namn som ”Att vinna med integritet” som listar 20 olika 

sätt att för företag att öka sitt samhällsansvar (Moir, 2001). Cannon skrev redan 1992 att 

företagens främsta mål är att producera produkter och tjänster som samhället behöver och 

efterfrågar, men att det även finns ett dubbelsidigt beroende mellan samhället och företagen 

som behövs för att skapa en stabil miljö och utbildad arbetskraft . Moir (2001) definierar CSR 

som att företag och samhälle är hopflätade istället för att vara två skilda enheter. Polonsky och 

Jevons (2009) anser att CSR är ett brett koncept som täcker en rad olika miljö, sociala och 

etiska ansvarsområden och att de har funnits ett flertal definitioner genom åren. Författarna 

förklarar CSR som att företag ska tillämpa en rad olika aktiviteter och områden som till 

exempel ekonomiska lagar och regler, etiska -, volontärmässiga - och filantropiska aktiviteter. 

Dock måste företag överväga hur de integrerar med företagets olika intressenter då de ofta har 

olika sociala intressen. Morsing (2006) anser att CSR är ett strategiskt varumärkesverktyg, 

men endast när varumärket kommunicerar med dess intressenter och samtidigt hävdar 

Polonsky och Jevons (2009) att CSR har blivit en kärnkomponent hos flera företags 

varumärken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3.1 Carroll, Archie B. (1991). The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral 

Management of Organizational Stakeholders. Business Horizons, 34, 39-48. 

 

Carroll (1991) skiljer på de krav, förväntningar och önskningar samhället har på företagen. 

Författaren anser att företagens engagemang blir legitimt först när deras ansvar berör 
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pyramidens alla steg och att pyramidens huvuduppgift är att beskriva de skyldigheter som 

socialt ansvarfulla företag bör uppfylla. Det ekonomiska ansvaret utgör grunden vilket 

innebär att företagen går med vinst. Steg två som presenterar det legala kravet innebär att 

företagen måste följa de lagar och regler som finns och att företagen anpassar sig efter dessa i 

sin verksamhet. Enligt Carroll (1991) innebär det etiska ansvaret att företagen utöver de legala 

och ekonomiska aspekterna även uppnår de förväntningar deras intressenter ställer på dem 

angående socialt ansvar. Det filantropiska ansvaret som återfinns högst upp i pyramiden mer 

är en önskan än ett krav eller förväntning. Det är här som företagen kan skilja sig från sina 

konkurrenter genom att visa på ett gediget engagemang genom att exempelvis donera pengar 

till humanitärt arbete.  

3.1.2 Möjligheter och utmaningar 

Enligt Green och Peloza (2011) är CSR ett väletablerat begrepp bland konsumenter och de 

flesta förväntar sig att företag idag ska arbeta med någon form av samhällsansvar. De menar 

att CSR bidrar till konsumentens känsla av välbefinnande och att denna fördel blir belönad av 

dessa. Författarna framhåller att det finns flera fördelar för företag som arbetar med CSR. 

Även Moir (2001) anser att CSR- arbete kan leda till att företaget generellt får ett bättre rykte, 

lojalare anställda som stannar kvar på företaget och ökad försäljning. Vidare menar han att 

involveringen är ett sätt att bibehålla tillit, stöd och legitimitet från samhället, myndigheter 

och de anställda. Leonard och McAdam (2003) har även de analyserat varför CSR är bra för 

företagare och kommit fram till att det kan minska och begränsa tvister, skydda 

varumärkesimagen, höja kundnöjdheten och minska frånvaro och personalomsättning och öka 

förmågan att behålla duktiga medarbetare, något som även Moir (2001) var inne på. Green 

och Peloza (2011) anser dock att den främsta fördelen med CSR-arbete är hur det påverkar 

konsumenterna och deras köpintentioner. 

Fortsättningsvis går Green och Peloza (2011) in på svårigheterna med CSR och menar att 

utmaningen med CSR är att hur kundresponsen blir beror på hur CSR-arbetet har utförts och 

hur passande aktiviteterna är för själva företaget. Creyer och Ross (1996) anser nämligen att 

bland annat orsaksrelaterad marknadsföring där företag donerar en viss procent av sin 

försäljning är mindre effektiv än anställdas frivilligverksamhet. Å andra sidan påpekar Menon 

och Kahn (2003) att konsumenter är mer benägna att stödja företag som engagerar sig i 

orsaksrelaterad marknadsföring jämfört med opinionsbildning i reklam. Ett till exempel på 

detta är att uppmuntra kunder att stödja en speciell samhällsfråga utan någon öppen begäran 

om att konsumenterna ska handla från dem.  

Green och Peloza (2011) påpekar att då flera olika undersökningar visat olika resultat om hur 

CSR kan påverka konsumenters beteende kan det betyda att konsumenter inte uppfattar all 

form av CSR på samma sätt. De menar också att för att konsumenter ska stödja företag som 

engagerar sig i samhällsfrågor måste det finnas ett läge då både kund och företag vinner på 

det. Författarna hävdar att än har ingen studie mätt hur konsumenter erhåller värde från CSR 

men att andra studier har visat att konsumenters beteenden kan bero på de värden som de 

erhåller. CSR kan utvärderas utifrån konsumenternas egna intressen och därför utvärderar de 

allt CSR- arbete relaterat till sin egna personliga moral, värderingar och prioriteringar. 

Samtidigt varierar konsumenternas utvärderingar mellan länder och kulturer (Endacott, 2003). 

Detta kan skapa komplexitet för företagen då de är svårt för dem att veta vad just deras kunder 

vill ha för att sedan anpassa sitt CSR- arbete därefter (Green & Peloza, 2011). Leonard och 

MacAdam (2003) påpekar även att det kan få förödande konsekvenser för företagets 

varumärke om de gör ett dåligt CSR- arbete. Green och Peloza (2011) hävdar att det är genom 

vilken form CSR är utförd som är nyckeln till att förstå hur det påverkar konsumenterna då 

ökade CSR- investeringar från företagens sida inte påverkar konsumenternas attityder. Ett 
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exempel som Green och Peloza (2001) tar upp för att visa på denna komplexitet är 

McDonald’s. De menar att en kund kanske inte är motiverad till att stödja McDonald’s på 

grund av deras arbete med Ronald McDonald och deras välgörenhet för barn och inte heller 

för deras arbete med att göra sin värdekedja grönare. Möjligen blir kunden motiverad att 

stödja företaget på grund av de hälsoprodukter som de har på menyn. Detta visar på 

svårigheten med att förstå kundresponsen mot CSR och potentiella motivationsfaktorer 

bakom konsumentbeteende (ibid).  

3.1.3 Hur jobbar företag med CSR? 

Werther och Chandler (2011) anser att det finns två olika sätt som företag kan utöva en 

effektiv CSR strategi på; antingen offensiv, det vill säga att företaget ser en möjlighet i att 

investera i CSR, eller försvar, då företag använder CSR som en försäkring för varumärket. 

Vidare antyder författarna att innovativa och proaktiva företagsledare som är övertygade om 

det värde som CSR innebär, ser detta som en möjlighet att maximera företagets förmåga och 

hitta nya konkurrensfördelar. Exempel är Nike’s hållbara sko Air Jordan XX3 som har en 

utsida av återvunnet material. Ett annat exempel är även den kända U2 sångaren Bono’s 

hållbara produktserie RED. Företag som försöker hitta CSR innovationer kommer att hitta 

många bra idéer att jobba med vilket ger många anledningar till att göra dem till verklighet 

(ibid).  

3.1. 4 CSR i framtiden 

Idag är termer som hållbarhet och CSR ordentligt upphaussade. CSR är kanske mer en fråga 

om att fokusera på hur företag kan uppmuntras att ta CSR på allvar och hur det kan leda till 

framgångsprocesser. Än viktigare är att få ledare och chefer att förstå hur detta växande tryck 

på CSR kommer att påverka deras affärsplaner (Hawkins, 2006). Författaren hävdar att 

hållbar utveckling och CSR inte bara handlar om att bevara och skydda miljön samt ett större 

hänsynstagande till våra naturresurser men för Moir (2001) innebär CSR-arbete att företagen i 

sina strategier involverar frågor som rör deras anställda, deras intressenter och vilka krav de 

kan ställa på dem, miljön och samhället, etik och mänskliga rättigheter. Han hävdar att företag 

ibland är snäva i sin syn och endast fokuserar på de aspekter de ”måste” på grund av 

kundernas efterfrågan och inte tar ett fullhjärtat ansvar vilket han tror kommer att bli viktigare 

i framtiden. Hawkins (2006) anser även han att företag i grunden av sina strategier måste 

inkorporera ett tänk som innefattar hänsyn mot att försäkra en stabil ekonomisk och social 

tillväxt för hela samhället. Werther och Chandler (2011) menar på att i samband med att 

samhället ifrågasätter balansen mellan samhällets behov och ekonomiska framgång, kommer 

CSR fortsätta att utvecklas och bli allt viktigare och mer komplext. Även om komplexiteten 

ibland kan försvåra jakten på välfärd kommer kunskapen om dessa växande förväntningar 

lägga grund till konkurrensfördelar. Green och Peloza (2011) hävdar att resultatet som företag 

får genom att inkorporera CSR i sina strategier bland annat är positiva företagsutvärderingar, 

högre köpintentioner, motståndskraft mot negativ information om organisationen samt positiv 

Word of Mouth. De menar även att flera konsumenter kommer att vara villiga att betala mer 

för företagens produkter och tjänster vilket kan resultera i bättre ekonomiskt resultat för 

företagen. Green och Peloza (2011) anser att företagen idag förväntas ta ansvar samt engagera 

sig i samhällsfrågor och att de företag som inte gör detta i framtiden inte kommer att kunna 

konkurrera mot ansvarstagande organisationer.  

Anställda, kunder och företagspartners medvetenhet om den bristande globala jämlikheten gör 

dem oroliga för framtiden och har fått dem att inse att de måste agera. Resurserna världen 

över är orättvist fördelade och det är företags skyldighet att hjälpa till så gott de kan och 

betala tillbaka till samhället, flera företagsledare måste därför anta utmaningen och 

tillsammans hitta nya sätt för att utveckla strategier mot dessa problem (Hawkins, 2006). 
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Redan nu finns det framtidstänkande företag redan nu visar på innovationer inom detta 

område men att fler företag måste följa med då det är ett gemensamt problem.  

Hawkins (2006) hävdar att skiftet från att se CSR som ett ansvarstagande till istället som en 

möjlighet är första tecknet på att företag inför ett proaktivt tillvägagångssätt mot CSR som i 

sin tur skapar större sannolikhet för att riktig CSR utvecklas. För att kunna skapa en strategi 

med CSR i botten måste det finnas en kompromiss mellan morgondagen och nutid. 

Erkännandet om att CSR kan vara bra för företag och affärssatsningar på lång sikt har 

uppmanat till nya kanaler för utveckling av strategier. 

 

Fig. 3.2 Hawkins, D. (2006). Corporate Social Responsibility – Balancing Tomorrow’s Sustainability and 

Today’s Profitability. New York: Palgrave MacMillian, s. 19 

Figur 3.2 visar hur företag ser på CSR internt och externt i dagsläget och hur det kommer 

utvecklas i framtiden (Hawkins, 2006). Idag handlar CSR internt om att vara eko-effektiv och 

att använda sina resurser mer effektivt, det är även en kostnad och risk. Externt skapar CSR 

ett rykte och handlar om att göra företaget transperant och ha en dialog med intressenter. I 

framtiden kommer CSR istället att handla om innovation och ny teknologi. Externt kommer 

CSR att bidra till tillväxt, nya marknader och en större produktportfolio. 

Att skapa framtiden är bättre än att förutspå den. Däremot menar författaren att för att skapa 

en hållbar framtid och ett hållbart företag kan företag endast hoppas på att de mäter rätt 

trender och att de sedan använder sitt omdöme på bästa sätt. Hawkins (2006) antyder att 2020 

är förmodligen långt utanför de flesta företagsledares radar, men trenderna och drag som 

kommer att forma framtiden är faktum idag. Några av dessa trender är bland annat den 

växande oron för miljön och samhället. Utmaningen blir då att blanda dagens påtryckningar 

och anpassa dem efter de trender och den efterfrågan som kommer att finnas på den framtida 

marknaden. CSR är en del av Corporate Responsibility (CR), men företagen måste även ta 

hänsyn till CER, som fokuserar på de miljömässiga aspekterna (Belz & Peattie, 2009) 



20 

 

3.2 Grön Marknadsföring 

3.2.1 Vad är grön marknadsföring? 

Många tror att grön marknadsföring syftar på PR och marknadsföring av miljövänliga 

produkter men ämnet är mycket bredare än så (Polonsky, 1994). Författaren anser att det är 

svårt att definiera begreppet grön marknadsföring och även Peattie (1992) hävdar att det finns 

flera olika definitioner varav det är svårt att precisera exakt vad det betyder och innefattar. 

Det var under sent 80-tal som begreppet först fick någon innebörd och folk började inse 

allvaret med miljöfrågor trots att det diskuterats mycket tidigare. Redan 1975 hade The 

American Marketing Association (AMA) haft workshops kring ämnet och det var efter detta 

som en av de första böckerna om ämnet släpptes (Polonsky, 1994). Det ökande intresset för 

grön marknadsföring härstammar från ekonomin och att hushålla med begränsade resurser. Vi 

måste helt enkelt även börja ta hänsyn till jordens begränsade resurser. Företagen vill 

tillfredsställa sina kunders viljor och måste därför hitta nya sätt att ta hänsyn till sina kunders 

nya behov.  

Peattie och Belz (2009) pratar istället om hållbar marknadsföring och menar att det är 

synonymt med grön marknadsföring. De hävdar att hållbar marknadsföring är marknadsföring 

som varar för evigt genom att leverera lösningar till våra behov som är: ekologiskt orient-

erade, genomförbara, etiska och relationsbaserade. Med andra ord representerar hållbar 

marknadsföring en evolution av marknadsföring som blandar det allmänt ekonomiska med ett 

tekniskt perspektiv tillsammans med nya koncept av relationsmarknadsföring och det sociala, 

etiska, miljömässiga och generationsövergripande perspektiv av hållbar utveckling. Denna 

evolution visas i en sammanfattning i figur 3.3. Peattie och Beltz (2009) anser inte att det är 

en helt ny marknadsföring men en förbättrad marknadsföring med utarbetade insikter och 

styrkor från dessa olika perspektiv. Det handlar om marknadsföring som är avsedd för 

framtiden. I framtiden kommer hantering av relationer bli allt viktigare och nya teknologier 

för produktion- och kommunikation kommer att spela en stor roll. Den växande oron för 

klimatförändringar och de sociala konsekvenserna av ekonomisk tillväxt kommer kräva att 

företag och marknadsförare hittar nya hållbarare vägar att hantera sina relationer med sina 

konsumenter för att kunna leverera värde till dem. 

 

 

 

 

 

Fig.3.3 Belz, F-M. och Peattie, K. (2009). Sustainability Marketing. Glasgow: Bell och Bain, s. 19 
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3.2.2 Hållbar marknadskommunikation 

Marknadskommunikation har ofta utpekats som en av orsakerna till vår ökade konsumtion 

och för att skapa ett ohållbart konsumtionssamhälle (Belz & Peattie, 2009). Trots att 

kommersiell reklam ofta sägs vara dålig för miljön och samhället, är det samtidigt ett verktyg 

som kan användas i jakten på hållbarhet. Samtidigt ökar betoningen på social marknadsföring 

för bättre hållbarhet, regeringar och NGO:s (Frivilliga organisationer) använder ofta reklam 

som en del av deras mål att adressera hållbara frågor, såsom klimatförändringar med mera 

(Belz & Peattie, 2009). Många stora företag idag försöker få konsumenter att ändra sin 

uppfattning om dem genom att kommunicera ut hållbara förändringar och aktiviteter som 

företaget utfört (Davis, 2009).  

Belz och Peattie (2009) anser att marknadskommunikation är en vital del av marknadsmixen. 

Utan effektiv marknadskommunikation är det näst intill omöjligt att göra konsumenter 

uppmärksamma på hållbara lösningar som har utvecklats och hur de integrerar med 

konsumenters livsstil och möter deras behov. Effektiv marknadskommunikation bygger 

långvariga relationer med konsumenterna, som fortsätter under användning och efter de 

använt produkten. Utmaningen är att utforma marknads-kommunikationsstrategier som passar 

kundernas natur. Davis (2009) påpekar att all kommunikation från företaget som uppmuntrar 

mer medvetenhet om miljöfrågor måste matcha företagets eget beteende, likväl den produkt 

eller tjänst som företaget erbjuder. Även Polonsky och Jevons (2009) påpekar att oavsett om 

organisationer ser CSR eller grön marknadsföring som ett sätt att positionera sig eller en 

obligation till samhället, måste brand managers och företagsstrateger diskutera problemet att 

kommunicera ut sitt beteende på ett meningsfullt sätt. 

Hållbar marknadskommunikation öppnar möjligheten för företaget bakom en produkt att lära 

konsumenten om företaget. Det kan även hjälpa till att skapa en dialog mellan företag och 

kund (Belz & Peattie, 2009). Detta skapar tvåsidigt fokus för kommunikationsstrategier; 

kommunicera med konsumenten om de hållbara lösningar som företaget tillhandahåller 

genom produkter och samtidigt kommunicera med konsumenten och andra intressenter om 

företaget i helhet (ibid). Dock menar Polonsky och Jevons (2009) att kan det vara komplext 

för organisationer att veta hur de ska blanda in företagets hållbara aktiviteter i företagets 

övergripande kommunikationsstrategi. Författarna föreslår vidare att företag bör tänka på 

följande punkter när de kommunicerar ut sina hållbara aktiviteter;  

1. Hur intensiv positionering/aktivitet ska vara. 

2. Vilken typ av marknadskommunikation som ska användas 

3. Vilka typer av välgörenhet som ska användas 

4. Integrationsfrågor  

De kommunikationsinsatser som ett företag använder för att främja de hållbara lösningar som 

företagets produkter tillhandahåller måste vara noggrant planerad, förvaltad och kontrollerad 

(Belz & Peattie, 2009). Dessa insatser har olika slags mål, dessa kan vara: öka medvetenhet, 

informera påminna eller att övertala.  

3.2.3 Möjligheter och utmaningar 

För företag finns det en möjlighet att tillvarata på den ökade efterfrågan av miljövänliga varor 

och tjänster då det är tydligt att det finns en oro bland konsumenter (Polonsky, 1994). Ökad 

marknadsandel är en av många potentiella möjligheter enligt Ottoman (1992) för de företag 

som väljer en grönare bana. Detta på grund av att det kan ses som en stark konkurrensfördel 

över de företag som inte tar hänsyn till miljön och samhället . Enligt Vandermerwe och Oliff 

(1990) har många företag uppmärksammat en länk mellan deras möjlighet att bli mer 
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miljömedvetna för att locka och behålla kunder på grund av deras ökade intresse för 

miljövänliga produkter. Ottoman (1992) anser att det även kan stärka företags varumärkes-

image genom att visa att företaget tar ansvar och det kan även leda till resursbesparingar.  

De utmaningar som Ottoman (1992) har identifierat med grön marknadsföring är att det är 

svårt att definiera begreppet och av den anledningen är det svårt att avgöra vad som faktiskt är 

grönt. Författaren menar även att det är svårt att få konsumenter att ändra livsstil och 

beteenden då grönare produkter bland annat ofta kostar mera för konsumenterna att köpa och 

är inte heller alltid lika lätta att få tag i samt att de tyvärr inte alltid uppnår den standard 

konsumenter är vana vid. Peattie och Crane (2005) belyser även den aspekt att många 

konsumenter är konservativa och inte alltid vill ha förändring och att det tar längre tid för dem 

att acceptera det nya vilket är svårt för företagen att förutspå eller göra något åt.  

En annan utmaning är att vinna trovärdighet och försäkra konsumenterna om att näringslivets 

intressen inte kommer i konflikt med miljökraven (Ottoman, 1992). Enligt Polonsky (1994) är 

det även en utmaning för företagen som använder sig av grön marknadsföring att försäkra sig 

om att deras aktiviteter inte är vilseledande för konsumenter eller industrin och inte heller 

bryter mot lagar eller regleringar vad gäller miljömarknadsföring. Till exempel har USA 

tydliga kriterier som måste vara uppnådda för att få påstå att deras marknadsföring är grön. 

Ett annat problem som måste övervinnas är att modifiera sina produkter på grund av den 

ökade oro som råder hos konsumenter och tacklas med det faktum att konsumenternas 

uppfattningar inte alltid är korrekta (Polonsky, 1994). De företag som försöker ta socialt 

ansvar idag riskerar att i framtiden ställas inför risken att de miljöåtgärder de tar idag kan visa 

sig vara skadliga i framtiden efter ny forskning. Vår kunskap är alltid begränsad samtidigt 

som forskningen ständigt gör framsteg, av denna anledning är det omöjligt att veta om de vi 

idag anser vara goda gärningar fortfarande är det om 20 år. Davis (2009) påpekar även att 

konsumenter ibland anklagar företag för greenwash, med greenwashing menas att företag 

kommunicerar ut sin miljöåtgärd i en kampanj, utan att kampanjen går enligt 

varumärkeslinjerna eller att företaget inte har ett gediget miljöarbete som är integrerat i hela 

organisationen. Även Werther och Chandler (2011) menar att företag måste vara försiktiga 

när de kommunicerar ut sina gröna budskap till sina intressenter. Det är lätt för konsumenter 

att tolka den överdrivet upphöjande reklamen för företaget som en cynisk ansträngning bara 

för att få de PR-fördelar som kommer med grön marknadsföring vilket gör att konsumenterna 

ser det som greenwash. 

3.2.4 Den gröna processen 

Peattie (1992) hävdar att grön marknadsföring inte skiljer sig ifrån konventionell 

marknadsföring vad gäller själva marknadsföringsprocessen. Skillnaden ligger i informa-

tionen som matas in i processen, kriterierna för utförandet och värderingarna som målen är 

fastställda efter. En annan av nyckelskillnaderna är i den utsträckning som processen måste 

genomsyra och involvera hela organisationen. Då traditionell marknadsföring tenderar att 

fokusera på relationerna mellan företag, dess konsumenter och konkurrenter har grön 

marknadsföring istället ett bredare fokus för att ta hänsyn till alla aspekter som påverkar 

företaget som konsumenter, samhället och miljön. Externt är fokus på kunder och 

konkurrenter i ett balanserat perspektiv av samhället och den naturliga miljön. Framgångsrik 

grön marknadsföring kräver en exakt förståelse för hela företagets miljömässiga utföranden. 

Detta kräver en mycket mer djupgående och bred intern granskning. Det kommer även krävas 

att företaget implementerar nya mål med fokus på att företaget, dess produkter och 

marknadsstrategier är mer miljöanpassade och hänsynstagande mot samhället. För att lyckas 

med att skapa en grönare process måste företagen titta på sig själva med ett grönare ljus vilket 

kräver en ny dimension av marknadsundersökningar för att bygga upp en bild av konsumenter 
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som förklarar utsträckningen och naturen av deras nya gröna profil (Peattie, 1992). 

Författaren har utformat några kriterier för en framgångsrik grön process. Han antyder att 

traditionell marknadsföring koncentrerar på de fyra P: na och genom det så uppnås det femte 

P:et, nämligen Profit. Grön marknadsföring å andra sidan handlar om att generera framgång 

genom att se till så att marknadsmixen möter följande åtta kriterier. Dessa kriterier är; 

Tillfredsställa kunders behov, säkra produkter samt säker produktion för kunder, arbetare, 

samhället och miljön, social accepterbarhet av produkter, produktion och företagets andra 

aktiviteter och ekologisk hållbarhet av produkter, produktion och företagets andra aktiviteter. 

Dessa kriterier ansåg Peattie redan 1992 att företag i framtiden måste ta hänsyn till för att 

skapa en grönare process. 

 

Fig. 3.4 Fri tolkning av den gröna processen 

3.2.5 Den gröna marknadsföringens framtid 

Redan 1994 skrev Polonsky att grön marknadsföring kräver att konsumenter faktiskt vill ha en 

renare miljö och också är villiga att betala för det. I grund och botten finns företagen till för 

att tillfredsställa konsumenternas behov av produkter och tjänster. Innan detta sker är det svårt 

för företag att ensamma leda den gröna revolutionen framåt .  

Många företag har börjat inse att de är en del av ett större samhälle och även måste handla 

därefter, de måste ta hänsyn till miljön runt om kring sig på ett ansvarsfullt sätt. Detta leder 

till att företag som tror att de måste uppnå miljömål likaväl som sina vinstmål resulterar i en 

företagskultur där miljöfrågor är integrerat. Företagen har efter detta två val, antingen 

använder de sig av sina miljömål genom sin marknadsföring eller så tar de ansvar utan att 

promota det (Polonsky, 1994).  

Polonsky (1994) menade att i framtiden kommer alla företag på ett eller annat sätt behöva ta 

hänsyn till miljö och samhälle för att behålla sin position på marknaden. Då deras 

konkurrenter anammar den gröna filosofin kan de inte längre blunda för påtryckningarna från 

konsumenterna. Även Peattie och Belz (2009) skriver 15 år senare att framtidens 

marknadsföring inte kommer likna den äldre vi tidigare varit vana vid och att företag idag och 

i framtiden måste tänka grönt för att överhuvudtaget överleva på en konkurrenskraftig 

marknad.  

Även Peattie (1992) hävdade redan under 90-talet att den gröna frågan inom affärsvärlden var 

där för att stanna och företagen måste fundera över de förmodliga scenarion som gröna 

marknadsförare i framtiden, det vill säga idag, kommer att ställas inför. Företagarna måste 

också förstå att den gröna agendan är dynamisk vilket innebär att det gröna tänket alltid måste 

finnas med i bakhuvudet och påstående som att miljömålen redan är uppnådda fungerar inte. 

Peattie (1992) antyder också att ett företag som uppfattas som grönt idag kanske inte gör det 

imorgon av anledningar som att nya frågor dyker upp på grund av nyare forskning. Nya 

upptäckter om en viss produkt och skada som uppstår vid dess produktion leder till att 

företagen måste förändra hela produktionsprocessen och liknande. Det kan även vara så att 

konkurrenterna förbättrar sina produktionsprocesser så mycket att de andra företagen inte 

längre kan uppfattas som miljövänliga i opposition till dessa. Ny teknik kan även det spela en 

stor roll för vad som kännetecknas som ren teknologi idag och imorgon (Peattie, 1992). 
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Peattie och Belz (2009) anser att det är tydligt att vi behöver alternativa synsätt och 

tillvägagångssätt på produktion och konsumtion i framtiden. Förändringar av våra 

produktions- och konsumtionsmönster kan inte uppnås utan förändring i våra tankesätt och 

tillvägagångssätt och att vi för all framtid måste överge antagandet om att frågan vi alltid bör 

ställas oss vid utformning av marknadsaktiviteter är ”hur kan vi sälja mera saker till 

människor?”. Vidare antyder författarna att framtidens marknadsföring kommer att formas av 

många olika krafter, de främsta anser de vara; den förväntade krisen inom marknadsföringens 

område, den växande betydelsen av relationsmanagement, framväxten av ny teknologi av 

produktion och kommunikation samt den ökande betydelsen av att ha ett starkt varumärke.  

3.3 Varumärke 

 3.3.1 Vad är ett varumärke? 

Att använda varumärken för sina produkter eller tjänster har idag blivit så viktigt att knappt 

någon produkt undankommer någon form av varumärke. Till och med salt och frukt har blivit 

märkt med företagsnamn och ibland en unik förpackning (Kotler & Armstrong, 2006). 

Varumärket är och har blivit definierat på många olika sätt de senaste åren, främst beroende 

på från vilket perspektiv varumärket uppfattas (Heding, Knudtze & Bjerre, 2009). Även 

Wood (2000) menar att hur varumärket definieras beror på från vilken intressents perspektiv 

som varumärket uppfattas från. Vidare antyder författaren att varumärket ofta definieras ur 

konsumentens eller företagets perspektiv. Belz och Peattie (2009) påpekar att ett varumärke 

beskrivs ur konsumentens perspektiv och representerar konsumenternas uppfattning om en 

produkt och dess prestation. Det kan framkalla positiva eller negativa känslor, ju fler som 

uppfattar varumärket som positiv och förknippar de med en positiv känsla desto större är 

chansen att märkesidentifikation och märkeslojalitet skapas. Författarna väljer att definiera ett 

varumärke som ett namn, term, tecken, symbol eller design som identifierar tillverkaren eller 

säljaren av en produkt eller tjänst. Heding et al. (2009) påpekar att de senare definitionerna av 

varumärke även inkluderar en intern och organisatorisk process. Många varumärkesböcker 

har idag med extremt breda definitioner då de siktar på att täcka alla möjliga slags aspekter 

och fasetter av varumärket och hur det har utvecklats över tiden (Heding et al., 2009). Kotler 

och Armstrong (2006) anser att varumärken troligtvis är marknadsförarens viktigaste uppgift. 

Detta för att marknadsförarens förmåga att bygga och underhålla sina varumärken är en 

utmärkande skicklighet som skiljer agnarna från vetet. 

Varumärken hjälper köpare på många sätt; varumärkesnamn hjälper konsumenten att 

identifiera och känna igen produkter (Kotler & Armstrong, 2006). Varumärken berättar även 

något om produktens kvalité. Konsumenter som alltid köper samma varumärken vet vad de 

kommer att få, samma kvalité och fördelar varje gång. Melin (2006) menar även att 

varumärket har fem olika funktioner för företaget. Dessa är; 

 

Informationsbärare: Varumärket förmedlar information till köpare om produkten/tjänsten, 

men även till konkurrerande företag. 

 

Identitetsbärare: Genom varumärket kan företaget bygga upp en unik märkesidentitet som 

kan användas för att särskilja sig och ge mervärde till konsumeter. Woods (2000) anser att 

märkesidentitet bestämmer varumärkesstyrka och varumärkeslojalitet som i ett senare skede 

kan ge ökat kassaflöde. 

 

Positioneringsinstrument för segmentering av marknaden: Melin (2006) antyder att ett 

företag kan ha flera varumärken i samma bransch vilket i sin tur kan resultera i en högre 

marknadsandel. 
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Konkurrensmedel: När företaget har byggt upp ett starkt varumärke, fungerar varumärket 

som ett utmärkt konkurrensmedel som inte behöver profileras ytterligare av eventuella 

detaljer utan har ett stark och självständigt värde. 

 

Tillväxtgenerator: Som nämnt tidigare kan ett starkt varumärke och märkesidentitet ge en 

ökad märkeslojalitet som i sin tur kan generera högre försäljning och ökat kassaflöde (Melin, 

2006; Woods, 2000). 

3.3.2 Märkesidentitet/personlighet 

Varumärkesidentitet refererar till varumärkets identitet (Heding et al., 2009). Vidare menar 

författarna att den vanligaste definitionen av varumärkesidentitet är en uppsättning 

associationer som varumärkesstrategen försöker skapa eller bibehålla. Varumärkesidentiteten 

måste uttrycka den precisa visionen och unikhet hos varumärket som är vad varumärket står 

för. Denna unikhet måste vara av en långsiktig natur. Även Wood (2000) anser att 

märkesidentiteten med hjälp av marknadsmixen, pris, plats, produkt och påverkan är 

skräddarsydd (med andra ord unik) efter målmarknadens behov och efterfrågan. Pelsmacker 

(1998) definierar även den ”gröna” märkesidentiteten som en specifik uppsättning av attribut 

och fördelar relaterade till varumärkets reducerade påverkan på miljön. Om 

varumärkesidentiteten är både unik, långsiktig, distinkt och ett klart uttryck av vad 

varumärket står för, kan det skapa en bas för ett stabilt, kontinuerligt och hållbart varumärke 

som i sin tur styr alla varumärkesrelaterade aktiviteter (Heding et al., 2009). Även Pelsmacker 

(1998) tycker att en väl implementerad grön varumärkesstrategi ska få miljömedvetna kunder 

att känna sig nöjda.  

3.3.3 Att bygga starka varumärken 

Chernatony och McDonald (1998) menar att framgångsrikt bygga ett varumärke hjälper 

lönsamheten genom ”tillförda värderingar” som i sin tur lockar kunden till köp. Dessa värden 

ger en fast bas för expansion i form av produktförbättringar, varianter, kringtjänster, nya 

länder och så vidare (Chernatony & McDonald, 1998). Det skyddar även mot mellanhänder 

och tillsist hjälper de företag att gå från ansiktslösa byråkratier till företag där folk vill jobba 

och andra vill göra affärer med. Doyle och Stern (2006) menar att utöver att ha en produkt 

eller tjänst som möter de funktionella krav som konsumenterna ställer har måste produkten 

eller tjänsten ha ett mervärde som möter vissa av konsumentens psykologiska behov. 

BrandDynamics pyramiden beskriver hur ett förhållande mellan en konsument och ett 

varumärke skapas (Hollis, 2008). Pyramiden identifierar fem nyckelnivåer av kundlojalitet 

som främst baseras på köpbeteende. Hollis (2008) anser att en bra relation med kunder oftast 

resulterar i att kunderna är mer villiga att köpa och att det är varumärket som bygger upp 

relationen mellan företag och kund. Chernatony och McDonald (1998) anser också att 

relationen med kunderna är viktig och att denna relation personifieras av antingen företagets 

namn, varumärket eller produkten i sig. Doyle och Stern (2006) menar att om ett varumärke 

håller en hög service- och kvalitétsnivå under en längre tid ger det oftast ett mervärde av 

förtrogenhet och pålitlighet. Hollis (2008) antyder att varje steg i pyramiden tar upp kritiska 

faktorer som bidrar till ett framgångsrikt varumärke. Författaren förklarar de olika stegen i 

pyramiden på följande sätt;  
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Fig. 3.5 Hollis, M. (2008). The Global Brand – How to create and develop lasting brand value in the world 

market. New York: Pallgrave Macmilliam, s. 39 

Närvaro – Konsumenterna är aktivt medvetna om varumärket när de tänker på produkt-

kategorin, antingen för att de har provat produkten eller att de av någon annan anledning fått 

reda på vad varumärket står för. Detta steg är viktigt för att konsumenter och människor i 

allmänhet måste veta vad ett varumärke har att erbjuda innan de kan tänka sig att köpa. 

Relevans – Här anser konsumenten att varumärket erbjuder något av värde för honom/henne, 

till ett pris som konsumenten anser vara överkomligt. Här är det viktigt att kunden inte anser 

att priset inte stämmer överens med produkten/tjänsten, konsumenter är väldigt prismedvetna 

och använder ofta priset som en mätstock för bra/dålig kvalité. 

Utförande – Hollis (2008) påpekar att köp, framförallt upprepat köp, bygger på en bra 

produkt, service och/eller köpupplevelse. Kunden måste tro på att varumärket kommer att 

tillfredställa produktens/tjänstens grundläggande funktion. Kunden måste anse att kostnaden 

och risken är låg för att något skulle vara fel.  

Fördel - Om konsumenter utvecklar en stark relation med en bra attityd mot varumärket över 

en lång tid, måste konsumenten tro att just det varumärket har en tydlig fördel jämfört med 

konkurrenterna. Det finns olika sorters fördelar som till exempel produktfördelar, emotionella 

fördelar, popularitet och pris. 

Relationsskapande – Hollis (2008) menar att här har konsumenten inlett den starkaste 

formen av attitydbaserad relation med varumärket. Detta uppkommer när konsumenten anser 

att varumärket är det bästa inom dess kategori. I detta steg är det 10 gånger mer vanligt att 

konsumenten köper än i det första steget i pyramiden. För att förstärka relationen mellan 

konsument och varumärke kan företaget välja att anspela på känslor, något som ofta används 

inom grön marknadsföring (Hartmann, Apaolaza Ibáñez & Forcada Sainz, 2005) 

3.3.4 Det gröna varumärket 

Davis (2009) anser att varumärken idag behöver integrera ”grönt” i den centrala varumärkes-

processen för att anpassa det med företagets hela organisation istället för att behandla det 

”gröna” som en PR aktivitet som endast används för att rättfärdiga företaget utifrån. Gröna 

varumärken kan väcka positiva känslor i vissa speciella målgrupper genom att endast erbjuda 
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information om deras produkters miljövänliga attribut (Hartmann & Apaolaza Ibáñez, 2006). 

När varumärken positionerar sig som gröna innebär det att varumärket aktivt genom 

marknadskommunikation måste differentiera sig från sina konkurrenter genom sina 

miljövänliga attribut. Gröna varumärken anspelar ofta på funktionalitet eller känslor 

(Hartmann et al., 2005).  En grön positioneringsstrategi baserad på funktionella 

varumärkesattribut siktar på att bygga varumärkesassociationer genom att förmedla 

information om sina miljövänliga produktattribut (ibid). Denna strategi ska vara baserad på 

relevanta miljöfördelar hos produkten i jämförelse med liknande produkter och kan anspela på 

produktprocess eller liknande. Nackdelen med att positionera sitt gröna varumärke ur ett 

funktionellt perspektiv är att det lätt kan imiteras (Peattie, 1995). Att positionera sitt 

varumärke genom emotionell positionering grundar sig oftast på tre olika typer av emotionella 

varumärkesfördelar (Hartmann et al., 2005); 

1. Känsla av välbefinnande och inre värme kopplat till känslan av att göra något 

osjälviskt. 

2. Uttryck av miljömedvetenhet genom konsumtion av ett grönt varumärke.  

3. Använda sig av naturbilder i sin marknadskommunikation kan väcka starka känslor 

hos konsumenten. 

Pickett- Baker och Ozaki (2008) beskriver hur emotionella budskap i till exempel 

marknadskommunikation ökar uppmärksamheten, ett kritiskt steg i perceptionsprocessen. 

Vidare menar författarna att emotionella budskap ofta är lättare för konsumenten att komma 

ihåg på grund av den ökade uppmärksamheten, därför bör gröna produkter marknadsföras 

med hjälp av emotionella budskap. 

3.3.5 CSR och varumärke  

Davis (2009) tycker att till exempel klimatförändringar även är en viktig fråga för olika 

varumärken, det påverkar direkt hur varumärken kommunicerar med dess intressenter. 

Morsing (2006) menar att CSR är ett strategiskt varumärkesverktyg, men endast när 

varumärket kommunicerar med dess intressenter. Större företag investerar ofta en större 

summa pengar i att utveckla märkespersonligheter. Företag bör inte bara överväga attribut 

såsom kvalité och styling utan måste överväga hur de ska blanda in CSR som mer och mer 

blivit en kärnkomponent i varumärken (Polonsky & Jevons, 2009). Vissa företag använder en 

etisk approach för att sticka ut bland hyllorna i mataffären eller samarbetar med olika 

välgörenhetsorganisationer (Davis, 2009). Vidare påpekar författaren att många yngre och 

flexibla varumärken som till exempel American Apparel framgångsrikt har skapat en lojal 

målgrupp med hjälp av etik och moral och har därigenom skapat ett val för de ”medvetna 

konsumenterna” och i sin tur har företag som American Apparel influerat större och globala 

företag att göra samma sak . Klein och Dawar (2004) menar att CSR även kan användas som 

”damage control” för att skydda varumärket, då det finns forskning som stödjer att företag 

som har starkt utarbetad CSR kan ”försvaga” sina problem med företagets image. 

3.4 Konsumenter 

 3.4.1 Den gröna konsumenten 

90-talet kallades för miljöns årtionde då det var under denna period som många konsumenter 

började ta hänsyn till miljön i sina köpbeslut (Du Paco et al., 2008). Den gröna konsumenten 

definieras som någon som aktivt söker efter produkter som gör minimal skada på miljön 

(Ottoman, 1992). Enligt en undersökning som Du Paco et al. (2008) gjorde visade det sig att 

det inte fanns någon relation mellan ålder och attityder/beteende gentemot miljön. De kom 

fram till att kvinnor i högre grad än män har anammat miljövänligare köpmönster. Även 
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Ottoman (1992) har genom opinionsundersökningar och empirisk data kommit fram till att 

den typiska gröna konsumenten är en kvinna och att hon besitter en högre utbildning, är rik 

och politiskt liberal. Att den gröna konsumenten generellt har högre utbildning med tillgång 

till mer information är något som även Du Paco et al. (2008) kommit fram till och dessa 

tenderar att visa mer omtänksamhet mot miljön i sina attityder och beteenden. Författarna 

fann även att högre inkomst i de flesta fall har en positiv korrelation med miljömedvetenhet 

och att detta var genomgående i de flesta inkomstklasserna.  

Undersökningen utredde förutom de demografiska kriterierna även psykografiska och den 

visade att personer som var mer involverade i samhället och/eller socialt ansvarsfulla 

aktiviteter ofta visade mer miljövänligt beteende. En av slutsatserna i Du Paco et als. (2008) 

undersökning var att personer med en positiv attityd mot miljön tog större hänsyn till detta i 

sina köpbeslut och att det var en av de viktigaste variablerna vid deras köp. Trots detta baserar 

konsumenter inte alltid köpbeslut på sina attityder även om detta ofta influerar vid köp.  

Undersökningen Du Paco et al. (2008) gjorde ledde fram till tre specifika segment av 

konsumenter; ”the uncommitted” (36 %), ”the green activists” (35 %), ”the undefined” (29 

%).  The uncommitted bestod mestadels av unga människor mellan 18-34 år och dessa hade 

oftast en högre utbildning med en inkomst mellan 50,000-100,000 kronor, boende i 

stadsmiljö. The green activist bestod av en blandning individer mellan 25-34 år samt 45-54 år. 

Även de flesta av dessa besatt en högre utbildning och hade mer kvalificerade jobb med högre 

inkomst. Denna grupp har ett gynnsamt förhållande till miljöaspekter, speciellt mot upplevd 

effektivitet, miljövänligt köpbeteende, återvinning och dylikt . Den tredje och sista gruppen 

”The undefined” var mestadels äldre människor och de med lägre utbildning än de andra 

segmenten. De har ofta en negativ inställning mot miljöfrågor och var skeptiska mot 

promotion och marknadsföring från företag och de påstår sig ha låg kunskap vad gäller 

miljöfrågor. Trots detta återvinner de men tror inte att deras insatser har någon effekt på 

miljön.  

Resultatet av denna undersökning visade att de som köper gröna produkter gör det av 

specifika anledningar och att vissa variabler är mer signifikanta för att urskilja den gröna 

konsumenten från resten. Då undersökningen var gjord i Portugal anser Du Paco et al. (2008) 

att den inte nödvändigtvis är helt överförbar då portugiser ofta tenderar att vara mer 

intresserade av ekonomiska frågor då deras främsta miljöengagemang handlar om att spara 

energi och vatten, något som även gynnar deras plånböcker. 

1992 gjorde The Roper Organization en liknande undersökning och kom då fram till 5 olika 

segment för USA’s invånare angående miljöengagemang. De olika segmenten var; True-Blue 

Greens (20 %), Greenback Greens (5 %), Sprouts (31 %), Grousers (9 %) och Basic Browns 

(35 %). True Blue greens är aktiva miljökämpar och avstår att handla produkter vars bakgrund 

kan ha påverkat miljön negativt. Deras ålder är i genomsnitt 42 år och har ofta familj. De 

flesta i denna grupp är kvinnor som personligen försöker att göra en insats för miljön. 

Greenback greens är supportrar till den gröna trenden men mer av den arten att donera pengar 

till välgörande ändamål än att aktivt ändra sin livsstil. De är välutbildade och har ofta högre 

inkomst då det är denna grupp som kan tänka sig att spendera mest på att köpa dyrare gröna 

produkter. I denna grupp är det 52 % män med en genomsnittsålder på 35 år. Sprouts är för 

strängare miljölagar men tror inte att de själva kan agera för en bättre miljö. De medverkar i 

miljöarbete men är inte villiga att betala ett högre pris för att handla grönare produkter. 

Personerna i denna grupp är ganska rika och även välutbildade och representerar en blandning 

av mellan Amerika i kön, ålder och stad/landsbygd. Basic Browns är den största av grupperna 

med sina 35 % och är även de som är minst involverade i ekologismen. Det är 
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oproportionerligt mycket män i denna grupp, mestadels från landsorter och med dålig 

ekonomi. Deras grundläggande åsikter är att individer inte kan göra någonting för att hjälpa 

miljön. Miljöbeteendet varierar märkbart mellan dessa segment (Ottoman, 1992). Utöver de 

personliga faktorerna som påverkar konsumentens köpbeslut, finns det även kulturella, sociala 

och psykologiska faktorer som påverkar konsumenter (Kotler et al., (2006). 

3.4.2 Vad påverkar konsumenter? 

Pickett – Baker och Ozaki (2008) påpekar att konsumenters attityder påverkar deras tankar 

och känslor vilket i sin tur påverkar deras köpbeteende. Vidare menar Pickett – Baker och 

Ozaki (2008) att på grund av att attityder påverkar köpbeslut bör marknadsförare försöka 

förändra konsumenters attityder så att de kan påverka konsumenters köpbeslut och 

köpbeteende. En nyckelfaktor som influerar konsumenters köpbeslut är den konformitetspress 

att ta samma beslut som sin referensgrupp som konsumenter kan känna från interna och 

externa källor (Gupta & Ogden, 2009). En referensgrupp är en person eller grupp som 

influerar en annan persons beslut och Peter och Olsen (1999) anser att en person många 

gånger använder sin referensgrupp som en bas då han eller hon jämför och formar emotionella 

beslut och värderingar. Referensgruppers påverkan används ofta inom sociala studier och 

flera undersökningar har studerat referensgrupper ur ett konsument-perspektiv. Pickett- Baker 

och Ozaki (2008) påpekar att en konsuments familj och sociala grupper påverkar 

konsumentens köpbeteende, styrkan av påverkan beror på produktattribut, behov av 

produkten, känslighet hos konsumenten och hur tvångsmässig styrkan är hos de sociala 

grupperna är. Även Gupta och Ogden (2009) menar att på grund av referensgruppens 

betydelse kan de i stor utsträckning påverka en persons beteende.  

 

Användningen av kulturella hjältar såsom sport och tv-stjärnor som varumärkes- och 

produktambassadörer för olika produkter och tjänster belyser tron om att individer som tillhör 

en viss grupp som andra individer strävar efter att tillhöra för att utveckla sin självuppfattning 

bidrar till skapandet av värderingar och attityder som influerar köpbeslut. Vidare anser Gupta 

och Ogden (2009) att skillnaden mellan en grön och icke grön konsument beror på vissa 

nyckelfaktorer där referensgruppen är just en av dem. Pickett – Baker och Ozaki (2008) 

menar att varumärket är ett användbart verktyg för att påverka konsumenters attityder då de 

har en effekt på affektionsplanet, det vill säga rationella anledningar översätts till emotionella 

preferenser. På så sätt kan varumärken influera konsumenters attityder mot en mer hållbar 

konsumtion. Rahbar och Wahid (2011) antyder att gröna marknadsföringsverktyg som eko-

etiketter, eko- varumärken och miljöreklam gör det lättare för konsumenterna att 

uppmärksamma fördelarna med gröna produktattribut och egenskaper och guidar 

konsumenterna till att köpa miljövänliga produkter. Vidare anser författarna att dessa verktyg 

har en betydande roll för att byta ut konsumentens nuvarande köpbeteende mot ett mer 

miljövänligt köpbeteende.  

3.4.3 Value- Action-Gap 

Pickett- Baker och Ozaki (2008) har identifierat ett gap mellan värderingar och beteenden 

inom miljöengagemang. De antyder att en person som tydligt är orolig för miljön inte 

nödvändigtvis behöver verka inom dess ramar vare sig generella miljöfrågor eller vid 

köpbeslut. Alltså menar de att det finns ett gap hos de personer som säger sig ha tydliga 

värderingar angående ett bevarande av miljön men trots detta inte agerar utefter sina 

värderingar. Även Gupta och Ogden (2009) påpekar att undersökningar har visat att trots att 

konsumenter har visat oro för klimatförändringar har de ändå varit emot att behöva betala ett 

högre pris för miljövänliga produkter. En av anledningarna till detta är att det miljömässiga 

engagemanget inte går hand i hand med personliga intressen (Pickett-Baker & Ozaki, 2008). 
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Ett exempel som författarna tar upp är att många inte avstår att köra bil trots att de är 

medvetna om dess konsekvenser då det är för stor uppoffring för dem. Gupta och Ogden 

(2009) menar att detta fenomen beror på det sociala dilemma som konsumenter ställs inför, 

det finns en liten grupp entusiaster som alltid köper miljövänligt då de går i linje med deras 

personliga tro och livsstil, men majoriteten av konsumenter köper inte miljövänligt trots att de 

bryr sig om miljön därför att de inte anser att det högre priset är värt det kunderna får ut av 

varan. Även Carrigan och Attalla (2001) analyserar det gap mellan attityder och beteende 

inom etiska värderingar. De påpekar att trots att ett flertal konsumenter uttrycker sin villighet 

att handla etiskt så är det i slutändan flera andra faktorer som har större påverkan vid ett 

köpbeslut. I den undersökning som Carrigan och Attalla (2001) gjorde framkom det att en 

anledning till att etiken kom i skymundan var bristen på information, flera konsumenter 

menade att de inte visste om företagen tog samhällsansvar eller inte och var helt enkelt för 

lata för att undersöka det på egen hand. De kom även fram till att de faktorer som påverkade 

mest vid köp var pris, värde, kvalitet och varumärkeskännedom, de flesta kunderna köpte i 

första hand av personliga skäl snarare än av sociala skäl. Det må hända att etik endast är av 

betydelse då konsumenterna känner att de har ett förvärvat personligt intresse och att det 

direkt skulle påverka dem själva i positiv eller negativ bemärkelse. Det är också tydligt att 

konsumenter har liten specifik kunskap om individuella firmor och snarare ser etiken i ett 

större perspektiv. Det framkom även i undersökningen att flera konsumenter skulle värdera 

etiska frågor högre i sina köpbeslut om de hade mer pengar. Hade de pengar skulle de avstå 

att handla från de företag som beter sig oetiskt och inte värnar om miljön och istället köpa en 

dyrare produkt från ett företag som tar ansvar i sin produktion (ibid). 

3.4.4 Jäfvert-Ruthbergmodellen 

 

 
Fig. 3.6 Jäfvert-Ruthbergmodellen 

 

För att summera den teori vi presenterat har vi utvecklat en modell som beskriver hur de olika 

begreppen hänger ihop och förhåller sig till varandra.  

 

Som Carroll (1991) påpekar ställer samhället krav på företagen. Det finns vissa grundkrav 

som gäller vilket bland annat innefattar att företagen följer lagar och regler samt ansvarar för 

sin verksamhet ur ett miljöperspektiv. Moirs (2001) syn är att fler och fler företag idag börjar 
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ta ett större ansvar för att bland annat möta de krav företagen har på sig från konsumenter. 

Vandermerwe och Oliff (1990) menar i enlighet med Moirs (2001) att det är kunderna som 

styr företagen till att bli mer miljöinriktade och att deras efterfrågan på att företagen blir mer 

ansvarsfulla har fått dem att integrera dessa frågor i seras strategier. De anser att kundernas 

ökande miljöintresse har haft stor betydelse för grön marknadsföring (Vandermerwe & Oliff, 

1990). Hawkins (2006) anser att företag måste jobba för att skapa en hållbar framtid och för 

att lyckas med det måste de anpassa sig efter de krav från samhället som råder. Morsing 

(2006) anser att CSR och grön marknadsföring är någonting företag kan använda som ett 

strategiskt varumärkesverktyg för att stärka sitt varumärke hos konsumenterna. Även Ottoman 

(1992) tror att genom att arbeta med grön marknadsföring och CSR kan företagen stärka sin 

varumärkesimage och Melin (1999) menar att varumärkesimagen är något konsumenter 

påverkas av i allra högsta grad.  
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4. Empiri 
I följande kapitel presenterar vi utfallet av de öppna individuella intervjuer vi utfört. 

Intervjuerna är utförda ansikte – mot – ansikte, över telefon samt via mejl. 

4.1 IKEA 
Vi gjorde en telefonintervju med Eva Stål på IKEA (personlig kommunikation 2011- 01-12).  

Stål har jobbat på IKEA i 25 år, men har de senaste 10 åren jobbat som Hållbarhets 

Koordinator på IKEA i Helsingborg.  

IKEA startades 1943 av Ingvar Kamprad i den småländska byn Agunnaryd. IKEA har 

utvecklats och blivit till ett av Sveriges största företag och är känt över hela världen. IKEA 

hade 2010 en årsförsäljning på över 21,5 miljarder euro och 123 000 medarbetare som jobbar 

i 25 olika länder [2]. 

4.1.2 CSR 
Stål berättar att IKEA:s miljö- och samhällsengagemang främst visar sig genom ”listan som 

aldrig tar slut” som är en lista med de åtgärder IKEA arbetar med för att verka mer hållbart. 

Tanken med listan är att den ständigt ska fyllas på med både stora och små saker som IKEA 

gör/förbättrar för att verka mer hållbart. Några exempel på vad som finns med på listan är; 

återvunnen plast i produkter, återvinning, ekologisk mat på alla IKEA restauranger, 

energisnåla lampor och platta paket. Listan är just nu uppe i 77 stycken åtgärder för att göra 

IKEA mer hållbart och energisnålt. IKEA Social Initative är ett samlingsnamn på IKEA:s 

externa projekt. Projekten har inte något med just möbeltillverkning och materialanvändning 

att göra utan fokuserar på att ge tillbaka till samhället. Några exempel på vad IKEA jobbar 

med externt är; Rädda Barnen, Kvinnors Röster, Kvinnor Förändrar i världen (samarbete med 

UNICEF), Earth Hour (samarbete med WWF), IKEA goes renewable och Farmer Fields 

Schools i Indien och Pakistan. 

  

Internt menar Stål att IKEA:s småländska snålhet sitter i medarbetarnas DNA. För IKEA 

handlar det om att snåla på resurserna och vara så effektiva som möjligt i sitt dagliga arbete. 

På IKEA uppmuntras medarbetarna att ta ansvar och de vill att medarbetarna ska känna sig 

stolta över att vara en del av IKEA och då indirekt vara en del av deras externa miljö- och 

samhällsengagemang. 

Stål tror att IKEA har stora förväntningar på sig från samhället att ta ansvar, speciellt för sina 

inköp från externa leverantörer. Till exempel att arbetarna på fabriken har rättvisa villkor och 

att inget barnarbete förekommer. IKEA har till och med en uppförandekod IWAY = The 

IKEA Way on Purchasing Home Furnishing Products som innehåller regler och riktlinjer för 

hur IKEA:s leverantörer ska jobba och vad de förväntar sig av dem. Detta började IKEA med 

redan år 2000.  Stål tror även att samhället förväntar sig att IKEA ska ”ge tillbaka”, till 

exempel plantera träd eftersom många av IKEA:s produkter är tillverkade av trä, jobba för 

rent vatten, se till att maten som serveras på IKEA är av god kvalité och så vidare. Stål 

berättar att deras miljö – och samhällsarbete är så omfattande och känt att hon ibland får 

samtal från andra företag som vill ha hjälp med hur de ska göra för att jobba med miljö- och 

samhällsfrågor. Detta ser Stål som ett bevis på att vad de gör når ut till människor. 

Stål påpekar att anledningen till att de valde att engagera sig i de välgörenheter som inte har 

någon anknytning till möbelproduktion och trä, som IKEA:s Social Initiavtie där IKEA har 

satsat på främst kvinnor och barn i U-länder, härstammar i att IKEA är ett företag som vänder 

sig till familjer. IKEA:s största målgrupp är småbarnsfamiljer och de jobbar för att vara ett 
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familjevänligt varuhus. Stål menar att allt börjar med mammor, det är dem som föder barn och 

deras livsvillkor som sedan påverkar deras barn utbildning och framtid.  

Att IKEA inte använder mer av sitt miljö- och samhällsengagemang i sin marknads-

kommunikation är för att de inte vill anklagas för ”green washing”. Stål berättar att IKEA 

först vill göra sitt miljö- och sociala arbete i sin egen takt. Inte berätta direkt när det gör något 

och ”kolla på oss vad vi är bra”. Utan de vill först genomföra alla sina aktiviteter och se vad 

som händer. De vill hellre informera sina kunder om hur de kan leva ett mer miljövänligt liv. 

Stål anser att den största fördelen med att jobba med CSR och grön marknadsföring är att de 

går i linje med hela IKEA filosofin – snåla på resurserna! Deras engagemang öppnar dörrar 

för nya effektiva innovationer och lösningar och är bra för både IKEA och deras kunder, Stål 

tror att det inte finns något negativt med att jobba med CSR och grön marknadsföring. 

Samtidigt tycker hon att det är svårt att mäta hur det går i IKEA:s olika engagemang. Stål 

menar att arbete som detta tar lång tid och att de investeringar IKEA har gjort är väldigt 

långsiktiga. 

4.1.3 Grön Marknadsföring 
För Stål innebär begreppet grön marknadsföring att jobba med hållbarhet, hålla nere sina 

kostnader och utsläpp samt jobba för att hålla nere sin energiförbrukning. Men även ett sätt att 

informera kunder om hur de kan leva mer hållbart. Stål ser IKEA:s miljöengagemang som 

både ett måste och en konkurrensfördel. Hon tror att som hon uttrycker det CR = Corporate 

Responsibility är framtiden. 

Stål anser att den största svårigheten med grön marknadsföring är att det är många nya 

begrepp som till exempel KwH och CO
2
, som ibland kan vara komplicerade att förklara och 

då svårare för kunder att ta till sig. Dock anser Stål att samhället är bra på att hjälpa till med 

just informationsspridning. IKEA försöker använda sig av marknadskommunikation som är 

tydlig, enkel och inspirerande, speciellt när det kommer till att informera kunder om hur de 

kan leva ett mer hållbart liv. Stål antyder att det kan finnas tillfällen då det kanske inte alltid 

är taktiskt att använda sig av grön marknadsföring, även om företaget jobbar med sådana 

frågor. På IKEA tänker de dock inte på det sättet i just dessa frågor, de är noga med tajming 

och att ta upp saker som är aktuellt och Stål anser att det är snarare en fråga om att välja 

tidpunkt än att strategiskt hålla inne med sina miljöengagemang. Stål tycker att det är en 

förutsättning att företag har ett gediget och äkta miljöarbete om ett företag ska jobba med grön 

marknadsföring. Hon menar att företag måste göra sin hemläxa för att kunna använda sig av 

gröna budskap i sin marknadskommunikation. Dock anser hon att grön marknadsföring är 

något alla företag måste jobba med tillsammans för att det ska få någon påtaglig effekt. Stål 

tror att framtiden för grön marknadsföring inom möbelbranschen ser ljus ut och hon ser inte 

att det finns någon annan väg att gå än den gröna. IKEA:s fortsatta engagemang kommer att 

utvecklas i linje med vad för frågor som är aktuella i samhället, för nuvarande kan Stål inte 

svara på vad som kommer utvecklas eller avvecklas, det får framtiden svara på. 

4.1.4Varumärke 
Stål definierar termen varumärke som den samlade bilden av ett företag som företaget vill 

förmedla till omvärlden. Hon anser att funktionen av varumärken för konsumenter är att 

varumärket kommunicerar de värden som företaget vill att kunden ska uppfatta/uppleva. 

Vidare menar Stål att genom att stå fast vid kärnvärderingar och vara konsekvent och 

samtidigt ligga i tiden är hur företag bygger starka varumärken. Stål berättar att IKEA:s 

affärsidé handlar om pris, funktionalitet och design. IKEA:s varumärke går hand i hand med 

deras affärsidé men inspireras av den småländska mentaliteten. Stål tror att konsumenter anser 

att IKEA:s varumärke står för modernitet, ungdom, humanitet och med glimten i ögat och att 
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IKEA riktar sig till människor med ungt sinne. Hon påpekar att de inte vill uppfattas som en 

pekpinne som tror att de vet bäst om hur allt ska vara utan de vill kunna inspirera och det tror 

hon att de lyckas med. IKEA gör hela tiden mätningar för att ta reda på om de lyckas 

förmedla sina rätta värden och det brukar oftast vara ganska nära. Då IKEA finns i så många 

olika länder med varuhus i olika faser kan det ibland bli lite fel just i uppstartningsfasen. Om 

en turist varit i Sverige på ett väletablerat IKEA-varuhus besöker ett nyöppnat i sitt eget 

hemland kan det hända att de får fel uppfattning om IKEA, detta är något de på IKEA jobbar 

med för att förhindra då de vill att IKEA ska uppfattas likadant överallt. Stål berättar att det är 

viktigt att de behåller sina kärnvärderingar och försöka bibehålla vad de står för i alla länder. 

Vidare menar Stål att de kommer lyfta fram de hållbarhetsaspekter i sin framtida 

kommunikation eftersom de stärker IKEA:s kärnvärderingar. 

Stål tror att konsumenter hade uppfattat IKEA:s varumärke helt annorlunda om de inte 

engagerat sig i samhälls- och miljöfrågor. ”Då går tåget” menar Stål. Hon hävdar att om de 

inte hade engagerat sig hade människorna ifrågasatt och undrat vad IKEA egentligen håller på 

med. Därför vill IKEA bli bättre på att visa vad de faktiskt gör då många inte är medvetna om 

detta.  Hon tror och hoppas att konsumenters egna miljö- och samhällsengagemang kommer 

påverka deras köpbeslut, då Stål tror att konsumenter vill 

leva mer hållbart. Stål understryker dock att de inte är 

klara med sitt gröna engagemang men att hela IKEA:s 

företagskultur genomsyras av att tänka annorlunda. Stål 

kan heller inte svara på om IKEA:s engagemang har 

påverkat deras varumärke eftersom att varumärkesidentiteten inte är den främsta anledningen 

till att IKEA jobbar med miljö- och samhällsfrågor och hon anser att allt IKEA gör 

kommunicerar. Samtidigt tror Stål att grön marknadsföring både måste spela på funktionalitet 

och känslor eftersom kunder fungerar olika. Hon talar inte om grön marknadsföring utan om 

marknadsföring som ett samlat begrepp och de vill göra aktiviteter som de kan stå för och 

vara stolta över. Stål antyder att IKEA-varuhusen är deras största arena för marknadsföring 

och det de gör där ofta uppfattas väldigt starkt och definitivt påverkar deras varumärke.  

4.1.5 Konsument/Attityder 

Stål tror att konsumenter idag värderar produkter, pris och framförallt trovärdighet hos 

företag. Går det att lita på IKEA? Vart kommer produkterna ifrån? Använder de sig av 

barnarbetare? är exempel på frågor som Stål tror att deras kunder ställer sig. Stål tror kanske 

att det finns en typisk grön kund. Hon gissar på att dessa gröna kunder i så fall är ungdomar 

då de generellt sätt ifrågasätter mer än vuxna. Stål spekulerar även kring att den typiska gröna 

kunden är medlem i miljöpartiet eller andra ideella organisationer som jobbar med miljö och 

samhällsfrågor. Stål tror att just hållbar marknadsföring kan skapa lojala kunder, speciellt med 

det faktum att IKEA vill överträffa kundens förväntningar. Till exempel att kunden köper en 

produkt och ser att den är miljöcertifierad och tillverkad på rätt sätt och att detta kan ge 

kunden överträffade förväntningar. 

Stål tror att det handlar om att både informera och utbilda konsumenter om vad som är 

miljövänligt och inte. Hon tror inte att det är något deras kunder tänker på dagligen, utan 

kanske mer när konsumenter läser i tidningen om nyheter och även med tanke på de 

naturkatastrofer som har inträffat. Stål berättar vidare att i undersökningar de gjort i Sverige 

har 50 % av de tillfrågade tyckt att IKEA gör ett bra arbete och har en positiv inställning till 

dem. Stål berättar även att IKEA uppfattas väldigt olika i olika länder, till exempel i Asien så 

anses allt som kommer från norden vara av hög kvalité, något som har varit förmånligt för 

IKEA. 

”Då går tåget” 
(Ståhl, pk, 2011-01-12) 
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4.2 Volvo  
Vi intervjuade David Weiner (personlig kommunikation 2011-01-12) på ett café i centrala 

Göteborg. Weiner jobbar som är kärnvärdesexpert på Volvo personbilar sedan 2007. Volvo är 

ett välkänt Svenskt företag som grundades 1927 av Gustaf Larson och Assar Gabrielson som 

ett dotterbolag inom Svenska kullager fabriken. Den första Volvobilen, Volvo ÖV4, rullade ut 

på stadens gator 14 april 1927 vilket även blev det officiella datumet för Volvo:s grundande. 

Passande nog betyder Volvo ”jag rullar” på latin. 

Idag är Volvo ett globalt företag med nära 100 000 anställda, produktion i över 25 länder samt 

verkar på över 185 marknader. Det är idag ett av bilindustrins starkaste varumärken med en 

lång historia fyllt av världsledande innovationer [3].  

4.2.1 CSR 

Weiner berättar för oss att deras CSR- arbete externt visar sig genom att de fokuserar på 

miljöbilar utan att rucka på kvalitén och då kan erbjuda säkra produkter till kunderna. Idag har 

Volvo 12 olika miljöbilsvarianter och inom ett år kommer de att ha 20 stycken. För att kunna 

garantera säkerheten genomför de flera säkerhetsanalyser och kontroller och de är först med 

att lansera ”krocksäkra” bilar, det vill säga bilar som ska kunna uppfatta barn på vägen och 

hinna stanna. Idag är 45 % av Volvo:s sålda bilar så kallade miljöbilar. Vidare berättar Weiner 

om hur de jobbar med CSR internt på företaget och säger att de försöker ha en mångfald bland 

de anställda vad gäller exempelvis kön, ålder, ursprung och dylikt. Inom företaget har de en 

resepolicy vilket betyder att de försöker använda svanenmärkta varor i den utsträckning de 

kan vilket inkluderar att åka tåg istället för flyg så ofta som det är möjligt. Weiner berättar att 

de jobbar med att göra sina fabriker bättre genom att exempelvis lägga parkettgolv där de 

anställda står för att undvika ryggskador och liknande samt att kontorsarbetarna har 

ergonomiska skrivbord och att de jobbar mycket med friskvård för att få ner sjukfrånvaron.  

Weiner tror att Volvo:s kunder förväntar sig att de först och främst producerar säkra bilar, 

både för dem som sitter i bilen men också för de utanför. Det ska vara bra luft inne i bilarna 

och självklart så lite utsläpp som möjligt. Han berättar att de ständigt jobbar med att få ner 

koldioxidutsläpp och att de har kommit en bra bit på vägen men arbetet fortsätter tills de är 

nere på noll. Weiner tror att det nog förväntas att Volvo jobbar med miljöfrågor relaterade till 

utsläpp då detta är en negativ bieffekt med bilkörning samt att de såklart förväntas hålla de 

lagar som finns kring trafiksäkerhet och utsläpp. Det som fick Volvo att börja arbeta med 

CRS menar Weiner var kundernas efterfrågan. Han anser att det ständigt handlar om att ge 

kunderna vad de vill ha och på grund av den rådande miljödebatten var de helt enkelt tvungna 

att ta sitt ansvar vilket visade sig i att bland annat producera miljövänligare bilar. 

Vidare talar Weiner om hur de kommunicerar ut sitt CSR- arbete till konsumenter och berättar 

att det är en balansgång då de tjänar pengar på sina produkter, alltså är det dem de vill visa i 

sin marknadsföring. Tidigare har de gjort mycket miljöreklam men Weiner berättar att det är 

svårt att nå ut med budskapet och att det är en av anledningarna till att de idag inte fokuserar 

på att visar sitt CSR- arbete för kunderna. Han anser även att varumärket drivs av den reklam 

de väljer att visa och de vill visa sina nya bilar, speciellt miljöbilarna. 

Weiner berättar att han bara ser fördelar med att jobba med CSR och menar att det ligger i 

linje med marknadsföringen Volvo gör då de vill positionera sig som ett svenskt och rent 

varumärke. Han tror att deras CSR- arbete gör dem attraktivare för konsumenterna vilket 

skapar värde på bilarna. Det enda negativa Weiner kan komma på är att det är dyrt för dem att 

utveckla snåla dieselmotorer men inte kan ta lika mycket betalt för dem, vilket betyder att det 

inte är lika lönsamt för dem, trots detta tror han att deras arbete är lönsamt i längden. Weiner 
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tror även att de har lyckats tvätta bort sin stämpel ”Volvo drar alltid 1 liter milen” vilket de är 

väldigt nöjda med, de visar gröna siffror samt att de har tagit sig igenom krisen. 

4.2.2 Grön marknadsföring 

Weiner berättar att för Volvo handlar grön marknadsföring om att marknadsföra deras 

miljöbilar och att hela tiden utveckla nya, bättre och mer miljövänliga bilar till sina kunder. 

Weiner menar att de på Volvo vill kunna ge kunderna alternativ då alla har olika behov och 

dessa vill Volvo kunna tillgodose. De ska erbjuda både etanol för kunder som kör väldigt lite 

och el-bilar. Weiner anser att grön marknadsföring kan hjälpa dem stärka sitt varumärke och 

det är viktigt för dem att exempelvis inte bli förknippade med stora oljeutsläpp och liknande, 

då han tror att speciellt oljedebatten kommer att blossa upp i framtiden. Vidare påpekar 

Weiner att han ser Volvo:s engagemang som en konkurrensfördel men att det är kundens 

efterfrågan som styr deras utbud. Då allt fler idag efterfrågar miljöbilar måste de självklart 

tillverka det samt vara bäst på det. Weiner tror att bilen som konsumenten kör är kopplad till 

dennes personlighet och att bilen du väljer att köra säger någonting om dig som människa. Av 

den anledningen tror Weiner att många vill köra miljöbil då det visar ett 

samhällsansvarstagande hos en konsument.  

Weiner anser att det finns svårigheter med att kommunicera grönt då det inte finns någon klar 

definition på vad som är grönt och det idag finns två miljöbilsdefinitioner. Miljön är en 

komplex fråga rent vetenskapligt och det är en uppskruvad debatt som pågår kring detta, 

speciellt är etanol i ”hetluften” och Weiner tror att elbilar snart kommer bli allt mer 

omdiskuterade. Weiner påpekar att Volvo:s främsta uppgift är att sälja bilar vilket kan leda till 

att deras miljöengagemang inte uppfattas som trovärdigt. Generellt tycker Weiner att företag 

ska visa sina konsumenter det miljöarbete som görs även om det är mindre saker. Han 

påpekar dock att det är viktigt att hålla sig nära sanningen då det gynnar företaget långsiktigt 

och att undvika greenwash, det måste finnas relevans i det som görs. Vidare menar Weiner att 

det kan vara bra taktiskt sett att inte kommunicera sitt gröna arbete om konkurrenterna är 

rejält mycket bättre men att i de flesta fallen ska vara tydlig med vad företaget gör. Weiner 

skulle gärna se att det fanns mer info i bilhallarna som visade vad Volvo faktiskt gör.  

Vidare berättar Weiner om Volvo:s framtida engagemang och berättar att det kommer att gå 

upp och ner men att det aldrig kommer att minska. Miljöfrågor kommer aldrig att bli oviktigt 

och därför måste de ständigt anpassa sig efter vad samhället begär. I framtiden tror Weiner att 

det kommer vara fortsatt viktigt att jobba med grön marknadsföring och att det kommer att bli 

mer fokus på energieffektivitet vilket kommer att påverka deras bransch.  

4.2.3 Varumärke 

Weiner berättar att Volvo:s varumärke står för en livsstil som innefattar säkra bilar, 

miljömedvetenhet, skandinavisk design och en anonym bil som fortfarande är lite dyrare och 

lyxigare. Särskilt utomlands berättar Weiner att Volvo är en utmärkt bil för dem som vill ha 

en lite lyxigare och unik bil men inte sticka någon i ögonen eller bli rånad. Han tror också att 

det är hur konsumenterna uppfattar deras varumärke och att det är något som har förändrats 

inom de tre senaste åren då Volvo har haft en stämpel om att vara stora och ”skitiga” bilar. 

Weiner tror att konsumenternas uppfattningar kommer närmre och närmre hur Volvo vill bli 

uppfattade. Han tror också att om de inte hade engagerat sig i miljöfrågor så hade 

konsumenterna uppfattat dem som ”skurkar” på grund av den ”skitiga” bransch de verkar i 

som ibland hängs ut orättvist mycket enligt Weiners mening. Då transporter är något som hela 

tiden ökar måste bilföretagen visa att de tar sitt ansvar och Weiner tror inte att Volvo som 

varumärke hade överlevt om de inte engagerat sig inom miljöfrågor. Återigen menar Weiner 
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att det handlar om efterfrågan och vad kunderna vill ha, de måste ge kunderna vad de 

efterfrågar. 

Weiner berättar också att det är via sitt varumärke Volvo försöker förmedla sina primära 

budskap till konsumenterna. Dessa är kvalitet, fokus på säkerhet och miljö. Främst arbetar 

Volvo med att visa konsumenterna hur viktig säkerhet är för dem och de gör ständigt nya 

tester för att producera bättre och säkrare bilar vilket de sedan trycker på i sin 

marknadskommunikation för att stärka sitt varumärke. Weiner berättar sedan vidare att för att 

inkorporera miljöarbete och miljötänk i varumärkesidentiteten vid byggandet av ett 

varumärke måste det dels finnas bra produkter i grunden, finnas klara målsättningar som 

genomsyrar hela organisationen samt kontroller av alla steg. Sedan är det även viktigt att 

genom reklam och marknadskommunikation kommunicera ut det företaget gör, för Volvo 

handlar det bland annat om den hållbarhetsrapport de publicerar varje år och han tror också att 

det är viktigt att vara ärliga. Weiner tror att Volvo:s arbete med grön marknadsföring och 

CSR har påverkat deras varumärke positivt då det är kopplat till miljöbilarna och det faktum 

att folk märkte en markant skillnad hos Volvo och deras gröna siffror.  

4.2.4 Konsumenter 

Weiner tror att det finns ett flertal egenskaper som konsumenter värderar högt hos företag. 

Bland annat tror han att det är viktigt för Volvo:s kunder vad bilen förmedlar, alltså att visa ett 

ansvarstagande, både som företag och konsument. Inte heller vara ett” skurkföretag” som 

använder sig av barnarbete och dylikt. Det vill säga det är viktigt att ha strikta inköpskriterier. 

Weiner tror även att det är viktigt att företagen har en arbetsmiljö som är bra för de anställda 

där de trivs och kan känna glädje i sitt arbete och att som företag inte ”skitar” ner miljön. I 

grund och botten tror han dock att det handlar om att erbjuda bra produkter som kunderna 

efterfrågar.  

Weiner tror att det finns en specifik grön kund men att de är få och det är ett gäng entusiaster 

av olika slag, för Volvo handlar det om en smal krets av kunder som brinner för en viss typ av 

bränsle. Generellt tror han att de finns de som är mer engagerade än andra. Han anser också 

att kunder är komplexa människor och att även om en konsument har gröna värderingar 

betyder det inte att han eller hon kör miljöbil eller avstår från att köra bil överhuvudtaget. Han 

menar vidare att grön marknadsföring kan skapa lojala kunder genom att det stärker 

varumärket. Genom att ha en bredd av gröna 

produkter kan kunderna få upp ögonen för andra av 

Volvo:s produkter men det är viktigt att miljöbilarna 

är lika bra som resten av Volvo:s sortiment. Weiner 

tror även att många är beredda att betala lite mer för 

”bättre” produkter. Weiner tror att deras kunder 

generellt har en hög kunskap men att de måste 

fortsätta utbilda sina kunder om miljö då det är en 

komplex fråga och det inte alltid är lätt för dem att 

urskilja vad som är miljövänligt eller inte. ”Då en 

trend inom bilbranschen är att hela tiden försöka 

överträffa sina konkurrenter är det svårt för 

konsumenterna att veta vilka de kan lita på” säger 

Weiner.  

Weiner tror att Volvo:s kunder är väldigt positiva inför deras samhälls- och miljöarbete och 

de är nyfikna på hur framtiden ser ut för Volvo och vilka nya produkter de kommer att 

”Då en trend inom 

bilbranschen är att hela tiden 

försöka överträffa sina 

konkurrenter är det svårt för 

konsumenterna att veta vilka 

de kan lita på” 
(Weiner, pk, 2011-01-12) 
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lansera. Många är även förvånade över hur bra Volvo:s miljöbilar är då det finns en generell 

uppfattning om att miljöbilar inte är lika kraftfulla som andra bilar.  

4.3 Tre (3) 
Intervjun med 3 tog plats på 3:s huvudkontor i Stockholm, där intervjuade vi deras 

miljösamordnare Hans von Gaffron (personlig kommunikation 2011-01-14) . Hans von 

Gaffron har jobbat på 3 i 10 år och fick i maj 2010 uppdraget att jobba med 3:s miljöfrågor på 

heltid.  

3 startades år 2000 av Investor AB och Hutchison Whampoa. 3 har specialiserat sig på 3G nät 

och visionen var att skapa en ny plattform för mobil kommunikation. 3 finns idag i ett flertal 

länder; Australien, Danmark, Storbritannien och Indonesien för att nämna några. 3 har idag 25 

miljoner kunder världen över och är världens största 3G-operatör [4]. 

4.3.1 CSR 

Von Gaffron berättar att 3:s miljöarbete ganska nyligen har gått över från att vara ett projekt 

till en funktion, det vill säga att de satsar mer och mer på miljö- och samhällsarbete. Von 

Gaffron berättar att 3 gör skillnad mellan B2B och B2C i miljö- och samhällsaktiviteter. Han 

är säker på att miljö- och socialt arbete värderas högre i B2B än vad det för B2C. 3 jobbar 

ständigt med att skapa en mer hållbar organisation. På kontoren återvinner de papper, plast, 

pantburkar och har precis infört ett nytt system för deras kopieringsmaskiner. 3 arbetar med 

Svensk Miljöbas vilket är ett skräddarsytt miljöledningssystem för företag. 3 jobbar även 

enligt ISO 14001 som hjälper 3 att förbättra deras miljöarbete. Externt har 3 gjort ett flertal 

insatser för att ge tillbaka till samhället. Von Gaffron berättar om organisationen Gula Änkan 

som 3 har ett tätt samarbete med. Gula Änkan jobbar med att ge mobiltelefoner till människor 

som kanske inte skulle ha råd med en annars. 3 skänker alla mobiler som har skickats tillbaka 

och inte längre kan säljas (detta kan ibland endast handla om en bruten förpackning). 3 var 

även med och sponsrade en ny dataavdelning på en skola i en Stockholmsförort som inte hade 

pengarna att skaffa nya datorer till sina elever. Von Gaffron berättar att anledningen till att de 

började involvera sig i just vissa välgörenhetsorganisationer är initiativ från enskilda 

medarbetare. Ibland har en medarbetare kommit i kontakt med en organisation och därifrån 

tagit det vidare. Det har även gått åt andra hållet där organisationer har kontaktat 3 för 

sponsring och startat ett samarbete.  

Däremot anser von Gaffron att 3:s kunder inte har några uttalade krav på miljö- och socialt 

ansvar på företaget. Han tror att om  de skulle fråga konsumenterna skulle de säkert uppskatta 

det och säga att det var bra, men när det väl kommer till själva köpbeslutet anser han att miljö- 

och samhällsansvar inte är något konsumenterna tar hänsyn till när de köper en ny mobil. 

Dock tror von Gaffron att detta är något som kommer att öka med tiden. Att inte 3 visar mer 

av sitt miljö- och samhälls engagemang i sin marknadskommunikation är för att det är dyrt. 

Von Gaffron tror att marknadsföring främst går ut på att sälja och miljö- och 

samhällsengagemang är inte lika säljbart som låga samtalstaxor och liknande. Von Gaffron 

berättar att de dock har gjort satsningar på att visa sitt engagemang i sin 

marknadskommunikation. Ett exempel är en kampanj då de planterade ett träd för varje mobil 

som köptes, för att kompensera trädskövlingen. Von Gaffron berättar att kampanjen fick 

gensvar, men inte i lika stor utsträckning som när de använder sig av mer säljfokuserad 

marknadskommunikation.  

Samtidigt ser von Gaffron bara fördelar med att jobba med miljö- och samhällsfrågor. Det är 

inga bortkastade pengar, även om de ekonomiska resultaten kanske inte är lika påtagliga som 

säljinvesteringar. Von Gaffron styrker att han märker större skillnad på företagssidan än på 
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konsumentsidan när 3 gör miljö- och samhällsinvesteringar. Största fördelen med att engagera 

sig i sociala frågor anser von Gaffron vara att de har kunder i alla slags sociala skikt och det är 

viktigt som företag att visa att de bryr sig.  

Von Gaffron har märkt en betydlig effekt av deras 

miljö – och samhällsengagemang bland både 

konsumeter och företag. Speciellt bland deras 

företagskunder där han anser det vara ett måste att 

jobba för att upprätthålla vissa miljökrav. Von 

Gaffron ser inte en lika tydlig koppling på 

konsumentsidan, men menar att det bara är en fråga 

om tid innan miljö- och samhälls engagemang 

kommer slå igenom stort. ”man vill inte sitta i båten och vara oförberedd, vi är beredda” . Von 

Gaffron tycker också det är svårt att mäta vilka faktorer som påverkar mest när kunden gör 

sitt köpbeslut. 

4.3.2 Grön Marknadsföring 

För von Gaffron är grön marknadsföring när företag marknadsför att de jobbar med miljön. 

Till exempel 3:s kampanj där de planterade ett träd för varje såld mobil ser von Gaffron som 

ett tecken på 3 jobbar för hållbar utveckling. Han tycker inte att miljöengagemang används 

som konkurrensfördel operatörer emellan, men tycker att det gröna engagemanget går mer 

och mer mot ett krav än en konkurrensfördel. Von Gaffron har märkt att fler och fler företag 

använder sig av något slags miljöledningssystem och att speciellt 3:s leverantörer, Nokia, 

Sony Ericsson och HTC med flera jobbar väldigt mycket med miljöfrågor och har höga krav 

på sina leverantörer och återförsäljare. Von Gaffron tycker att det är en dum idé av företag att 

använda sig av grön marknadsföring utan att ha ett gediget miljöarbete. Han ser detta som att 

göra bort sig – vilket är kostsamt. Von Gaffron tycker inte att det finns någon taktisk 

anledning till att inte kommunicera ut sitt miljöarbete, han anser att ord som miljö och 

hållbarhet är positivt laddade ord och knappast kan skada, samtidigt som tidigare sagt menar 

han att han inte tycker att företag ska kommunicera ut sitt miljöarbete om de inte har ett 

gediget sådant. Dock tror han att det finns svårigheter med grön marknadsföring, speciellt i 

telekombranschen eftersom von Gaffron anser att det inte finns någon tydlig efterfrågan hos 

kunder på just miljövänlighet. Även om han tror att det kommer komma mer och mer. ”När 

folk köper till exempel en iPhone går de efter design och funktion, inte efter miljöaspekten”.  

Von Gaffron anser att engagemanget kommer att öka i takt 

med att 3 växer sig större och ser ljust på framtiden för 

miljöarbete inom telekombranschen. Han anser att det 

kommer att finnas ett stort behov av mobilåtervinning i 

framtiden, eftersom en mobil innehåller så många 

värdefulla delar och att det finns mer att vinna på att 

återvinna en mobil än att slänga den. Von Gaffron 

förutspår även att EU kommer att komma med tydligare 

direktiv om hur företag ska jobba med miljö för att bli 

miljöneutrala. ”Alla företag måste ha samma spelregler, 

om något företag sparar in pengar på att inte jobba med 

miljö och hållbarhet kommer det bilda en negativ spiral” 

menar von Gaffron. 

  

”Man vill inte sitta i båten och 

vara oförberedd, vi är 

beredda” 

(Von Gaffron, pk, 2011-01-14) 

”Alla företag måste ha 

samma spelregler, om något 

företag sparar in pengar på 

att inte jobba med miljö och 

hållbarhet kommer det bilda 

en negativ spiral” 
(Von Gaffron, pk, 2011-01-14) 
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4.3.3Varumärke  

Von Gaffron:s uppfattning är att varumärket definieras som företagens ansikte utåt. Han anser 

att ett varumärke har flera funktioner för konsumenten, en god produkt som konsumenten 

identifierar sig med har funktioner som; tradition, trygghet, pris, funktionalitet, kvalité och 

utseende. För att bygga ett starkt varumärke tycker von Gaffron att företag ska använda sig av 

stark och långvarig marknadsföring tillsammans med en bra produkt som lanseras under en 

symbol som konsumenter lätt kan identifiera sig med.  Enligt von Gaffron står 3:s varumärke 

för modernitet, ungdomlighet, medvetenhet, att ha kul och musik. 3 vill hjälpa sina kunder till 

ett aktivt liv där alla moment blir mer mobila. Kunden ska kunna jobba, prata och underhålla 

sig själv via sin mobil. De vill helt enkelt förenkla livet för sina kunder där mobilen står i 

centrum. I början av 3:s lansering var pris deras främsta egenskap men de har insett att det 

inte är ett långsiktigt konkurrensverktyg och därför valt att lämna den banan för att istället 

rikta in sig på bästa täckning, något som de fått pris för fyra år i rad. Von Gaffron berättar att 

konsumenter ofta har en positiv attityd mot 3, detta har kommit fram genom ett antal 

marknadsundersökningar. Dock poängterar han att de får positiv feedback när allt går bra och 

när något fel händer sjunker positiviteten mot företaget. Han påpekar att dessa undersökningar 

inte alltid är tillförlitliga då ett litet fel i närheten av en undersökning kan ge ett väldigt dåligt 

resultat som snabbt repar sig. På 3 jobbar det mycket med kundnöjdhet just för att de vill 

jobba mot att närma sig de värden de vill bli uppfattade som. Von Gaffron tror inte att 3:s 

miljö- och samhällsengagemang har påverkat konsumenternas syn på varumärket. Detta 

eftersom 75 % av 3:s kunder är konsumenter och 25 % är företag och som tidigare nämnt är 

det främst företagen som von Gaffron tror bryr sig om miljö- och samhällsengagemang. 

Däremot tycker von Gaffron själv att 3:s miljö- och samhällsengagemang har påverkat 3:s 

varumärke, han menar att alla positiva aktiviteter som 3 tar sig för hjälper företagets 

varumärke att bli ”tyngre” och ger dem en starkare position på marknaden. Han anser att ju 

mer de jobbar med att fylla på varumärket, desto tyngre och konkurrenskraftigt blir det 

samtidigt som företaget växer. Dock tycker von Gaffron att om ett företag använder sig av 

mycket grön marknadsföring, ska de i sin marknadskommunikation satsa på funktionella 

miljöattribut hos sina produkter och känslor för att nå sina kunder, helst i en 40/60 

uppdelning, då den större delen är känslobaserad marknadskommunikation. Han anser att 

konsumenters egna miljö- och samhällsengagemang beror på vilken bransch det gäller och att 

konsumenternas köpbeslut mest handlar om prislappen och att de ska vara ekonomiskt 

fördelaktigt att välja miljövänligt.  

Von Gaffron berättar att 3:s varumärke har byggts genom att ha bäst 3G då det var ny teknik 

när varumärket lanserades på marknaden. 3 ser likadant ut i alla länder och det är något de är 

stolta över, på kinesiska är till och med 3 ett positivt laddat ord. De har haft en stark bas som 

de sedan har fyllt på med andra värden för att göra varumärket mer attraktivt. De har satsat 

mycket på ungdomlighet och musik men börjar nu mer och mer att vända sig mot företag. 

Von Gaffron menar att de hela tiden försöker att fylla på deras varumärke med vad deras 

kunder efterfrågar för att kunna konkurrera mot sina starka konkurrenter som Telia och Tele2. 

Von Gaffron tror även att det faktum att Apple valde 3 som sin största leverantör har gett 

deras varumärke en kvalitetsstämpel och att varumärket blir allt tyngre inom branschen. De 

som gillar smarta telefoner med mycket tjänster gillar 3. 

4.3.4 Konsumenter 

Hur ett företag profilerar sig tror von Gaffron är den största faktorn till vad som påverkar 

konsumenter. Har företag en stark profil och är stora på marknaden ger det konsumenten ett 

större förtroende för företaget.  



41 

 

Von Gaffron är tveksam till om det finns en typisk grön kund. Han påpekar att i 3:s bransch är 

det ont om sådana. Självklart finns alltid extremisterna, som von Gaffron tror är konsumenter 

som är aktiva inom till exempel miljöpartiet. Annars grundar sig von Gaffron på att ingen av 

deras ”gröna mobiler” någonsin varit en försäljningshit. Däremot tror han att grön 

marknadsföring kan skapa lojala kunder, 3:s gröna marknadsföring är en del av 3:s 

kundlojalitetsstrategi och von Gaffron menar att det bidrar till att hålla kvar lojala kunder 

genom att visa att 3 bryr sig om sina kunder och nästa generation.  

Von Gaffron  har däremot svårt att se att grön marknadsföring skulle handla om att utbilda 

kunder. Han tror att det snarare är en fråga om att informera sina kunder och att genom 

marknadsföring visa vad de gör och vad 3 står för. Han menar att det inte går att utbilda 

konsumenter till hur de köper en mobil.  

Von Gaffron har aldrig mött en kund som har varit negativt inställd till 3:s miljö- och 

samhällsarbete, om konsumenten får se vad företaget gör för något bra så tycker konsumenten 

att det företaget gör är vettigt.  

4.4 MQ 
Vi utförde en mejlintervju med Catarina Olvenmark (personlig kommunikation, 2011-04-26) 

på MQ, hon jobbar som HR och CSR chef på MQ sedan hösten 2009 och har jobbat på MQ 

sedan 2007. 

MQ i sin första form startades 1958 och har sedan dess under cirka 50 år etablerat sig som en 

av Sverige främsta varumärkeskedjor. MQ erbjuder en mix av dam- och herrkläder från egna 

varumärken och externa. I dagsläget finns det 110 butiker runtom i Norden, och målet är att 

bli den ledande varumärkeskedjan i Norden. MQ har 1200 medarbetare, en omsättning på 1,4 

miljarder SEK (2008/2009) och huvudkontoret ligger i Göteborg [5]. 

4.4.1 CSR 

MQ kallar sitt CSR-arbete för ”Urban Commitments”, vilket står för MQ:s olika åtaganden 

för att jobba för en bättre värld. De har tre större punkter som de jobbar utifrån i sitt CSR- 

arbete. Dessa är; ansvarsfull produktion, engagerade medarbetare och medvetna kunder.  

För att få en mer ansvarsfull produktion har MQ gått med i BSCI som kontrollerar 

leverantörernas fabriker och undersöker arbetstider, barnarbete, möjlighet att ansluta till 

fackliga organisationer samt en säker arbetsmiljö och humana arbetsförhållanden. MQ har 

som mål att 2013 ska 1/3 av fabrikerna ha uppnått nivå 1-2 på BSCI’s skala. Olvenmark 

berättar även att MQ jobbar för att de material som används ska bli mer miljövänliga. Detta 

genom att minska andelen bomull, öka andelen ekologisk bomull och öka andelen hållbara 

material. Olvenmark berättar att ekologisk bomull har mindre negativ påverkan på miljön då 

inga bekämpningsmedel eller andra kemikalier används i framställningen. MQ jobbar även 

för att minska andelen kemikalier och vattenanvändning i framställningen av sina kläder, 

Olvenmark förklarar att för att till exempel framställa ett par jeans krävs det 9000 liter vatten, 

och för att framställa ett halvt kilo kläder krävs det lika mycket kemikalier. 

 

Transporter är även en betydande faktor för att minska koldioxidutsläpp, MQ har sett över 

sina transporter och har minskat sina flygtransporter med 37 % sedan 2009. Våren 2010 

gjorde MQ även en omorganisering av sina transporter mellan lager och butik, och kunde 

minska sina utkörningar med 40 %.  

 

Olvenmark berättar att MQ värderar sina medarbetare högt. MQ jobbar för att vara en 

attraktiv arbetsplats och att MQ:s arbetare ska känna ansvar, engagemang och glädje i sitt 
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jobb och därigenom känna ansvar för att MQs butiker är hållbara. På MQ jobbar de för att 

sina medarbetare ska jobba på en jämlik arbetsplats som är trivsam, utvecklande samt att 

medarbetarna känner sig delaktiga i företagets framgång. MQ har en nolltolerans mot 

diskriminering på arbetsplatsen och med tanke på att klädbranschen är en kvinnodominerad 

bransch försöker MQ att locka till sig manliga sökanden. MQ ser det även som en självklarhet 

att det är 0 % löneskillnad mellan kvinnor och män. MQ ska agera ansvarsfullt och har tydliga 

etiska regler på företaget som bland annat förbjuder att en medarbetare utnyttjar sin ställning 

för personlig vinning och att relationer med leverantörer, kunder och andra samarbetspartners 

ska vara affärsmässiga. 

 

Då MQ ofta förknippas med hög kvalité är det här Olvenmark menar att kunderna kommer in 

i hållbarhetsarbetet. MQ jobbar med att ta fram högkvalitativa kläder som kunderna kan 

använda om och om igen, samt att kunderna ska känna att de bidrar till att skona miljön 

genom att ta hand om sina kläder så att de håller längre, detta enligt tips från MQ. 

 

Olvenmark tror att MQ och andra företag i klädbranschen förväntas ta ansvar för att använda 

mer hållbara material, använda mindre vatten, mindre kemikalier, jobba för rättvisa 

arbetsförhållanden och mindre koldioxidutsläpp under transporter. MQ jobbar på ett etiskt sätt 

under hela produktionskedjan, från skissen av plagget, till att kunden köper det. Olvenmark 

tror att genom att visa att MQ ser problemen och möjligheterna med CSR-arbete kan de också 

påverka. Olvenmark menar att anledning till att MQ började engagera sig i CSR-frågor var 

både från yttre påverkningsfaktorer, men även ett intern miljöengagemang. Att inte MQ visar 

mer av sitt miljö- och samhällsansvar i sin marknadskommunikation beror på de stränga 

regler avseende miljö och marknadskommunikation, vilken Olvenmark anser hämmar MQ 

och de får istället hitta andra sätt att nå ut till kunden. Olvenmark tycker inte att hemsidan 

egentligen räcker utan att de måste hitta andra vägar att kommunicera ut deras arbete och 

förhållningssätt till miljöengagemang och samhällsansvar. Olvenmark tycker att MQ och fler 

företag borde kommunicera ut CSR och göra konsumenten medveten, inte som reklam utan 

mer informativ kommunikation. 

4.4.2 Grön marknadsföring 

För Olvenmark står grön marknadsföring för reklam där ett företag visar att de har en grön 

produkt eller tjänst. Däremot ser Olvenmark MQ:s gröna engagemang mer som ett måste än 

en konkurrensfördel i dagens samhälle, dock tror hon att om företag inte satsar på grönt 

engagemang kommer de inte att ha några marknadsandelar om några år. 

Olvenmark ser den största svårigheten med att kommunicera grönt vara de stränga regler som 

finns kring miljö och etik. Bland annat det som hon tidigare nämnt angående miljö och 

marknadskommunikation. Dock anser hon att reglerna är bra då de inte är lika lätt för företag 

med oseriösa gröna engagemang att komma fram, då hon anser att företag måste kunna stå för 

vad de säger, då de annars inte framstår som trovärdiga. Olvenmark anser det vara nödvändigt 

att kommunicera sitt gröna budskap för att upplysa konsumenten så att denne kan göra ett 

aktivt val, däremot tror hon inte på grön reklam, vilket är två helt olika saker för henne. Om 

det ibland taktiskt sett kan vara bra att inte kommunicera grönt, trots att företaget agerar 

miljövänligt anser Olvenmark bero på omständigheterna. 

Olvenmark berättar att MQ absolut kommer att fortsätta att utöka sitt miljö- och 

samhällsengagemang. Detta då MQ bara har börjat sin ”hållbarhetsresa” och är öppna och 

nyfikna för nya sätt att engagera sig inom olika miljöområden. Olvenmark tror att framtiden 

för grön marknadsföring inom klädbranschen kommer se ut som den gör idag, med samma 

utmaningar, men att företagen kommer hitta nya vägar att kommunicera ut sina budskap. 
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4.4.3. Varumärke 

Olvenmark definierar termen varumärke för allt ett företag vill förmedla kring sin produkt, 

tjänst eller företag. Funktioner som Olvenmark anser att varumärke har är att de ger en bild 

till konsumenten som kan förknippas med tillhörighet eller ett ”statement”. Varumärket 

förmedlar även en känsla till kunden såsom billigt, kvalité, ansvarstagande med mera. För att 

bygga ett starkt varumärke menar Olvenmark att det är allt runtomkring varumärket som gör 

det starkt, till exempel reklam, kommunikation, sortiment, hur butikerna ser ut och bemötande 

av personalen. 

För Olvenmark står MQ för kvalité, mode, personlighet och service. Enligt de 

kundundersökningar som MQ gjort har det framkommit att konsumenterna uppfattar att MQ:s 

varumärke står för kvalité, personlighet och service vilket är väldigt nära hur de vill bli 

uppfattade. Olvenmark tror att beroende på vad kundernas lojalitet består av påverkar även 

MQ:s miljö- och samhällsansvar konsumenternas uppfattning av deras varumärke. Samtidigt 

tycker Olvenmark att det är viktigt för MQ att visa att de är ett företag som bryr sig och hon 

tror att det är viktigt för deras kunder även om det kanske inte den primära faktorn vid ett köp 

hos de flesta av dem. 

För att inkorporera” miljötänket” i MQ:s varumärkesidentitet har MQ utgått från begreppet 

kvalité som länge varit ett värdeord de stått för. Olvenmark menar att MQ bygger vidare på 

något de redan är kända för. Av den anledningen har inte heller MQ:s gröna marknadsföring 

påverkat deras varumärke enligt Olvenmarks uppfattning då de istället bygger varumärket 

kring kvalitet. Olvenmark tror att skillnaden mellan helt gröna varumärken och ”vanliga” 

varumärken är att gröna varumärken bygger mer på ”goda” känslor, att kunden ska känna att 

de gjort ett bra val och är ansvarstagande. Olvenmark anser att gröna varumärkesprodukter 

ofta förknippas med mjuka värden som omtänksamhet, närproducerat, blåa hav och gröna 

skogar med mera. Hon menar vidare att det är marknadsföring som spelar på känslor som är 

mest effektiv när företag använder sig av grön marknadsföring, men att de måste styrka sitt 

budskap med funktionell information om produkten/tjänsten för att skapa trovärdighet då 

kunden ofta är väldigt medveten. Olvenmark anser inte att deras kunder ser grön marknads-

föring som ett varumärkesvärde utan något som alla företag jobbar med fast vid sidan av. 

Däremot anser Olvenmark att konsumenternas egna miljö- och samhällsengagemang påverkar 

deras köpbeslut. Speciellt om konsumenten är engagerad i miljöfrågor och det är viktigt för 

konsumenten. Denne väljer förmodligen oftare produkter/tjänster efter detta engagemang än 

konsumenter som inte är så engagerade i sådana frågor, de kanske väljer mer efter status och 

pris. 

4.4.4 Konsumenten 

Olvenmark tror att konsumenter idag inte vill behöva välja. De vill kunna lita på att företaget 

agerar och producerar från en miljövänligt och etiskt perspektiv. Hon tror att det finns en 

specifik grön kund som i hennes ögon är något yngre, välutbildad och samhällsengagerad. 

Hon tror även att det är genom grön marknadsföring som dessa gröna kunder blir lojala till 

företaget. Olvenmark tror att grön marknadsföring främst skapar lojala kunder hos de 

konsumenter som värderar miljö engagemang och samhällsansvar. Olvenmark berättar vidare 

att hon tror att konsumenter vill känna sig trygga med de företag som producerar dennes 

produkter och om konsumenten hittat ”sitt” företag kommer de att vara lojala till det. 

Däremot är inte MQ:s konsumenter de mest gröna kunderna, men de är väldigt lojala till MQ 

som varumärke. Olvenmark tycker att det är just det förtroendet som MQ ska förvalta på ett 

bra sätt, så att kunderna inte bara är lojala till MQ utan också kan känna stolthet i att vara 

MQ:s kunder. 
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4.5 SAS 
Vi gjorde en mejlintervju med Martin Porsgaard, miljö- och hållbarhetsmanager på SAS 

group, en tjänst som han har haft i 12 år.  

SAS grundades 1946 med Sverige som den största ägaren tillsammans med Norge och 

Danmark som delägare. Deras huvudverksamhet är Scandinavian Airlines med dotterbolagen 

SAS Danmark, SAS Sverige, SAS Norge samt SAS International. Bolagets verksamhet består 

främst av flygtrafik inom Europa. Sedan början på 90-talet har antalet anställda halverats som 

en följd av den ekonomiska krisen och hot om konkurs. Idag börjar dock SAS sakta med 

säkert klättra uppåt igen [6].  

4.5.1 CSR 

Porsgaard berättar att SAS ständigt tänker på att arbeta etiskt och ansvarsfullt mot kunder och 

företagspartners. De har utvecklat en politisk policy med en speciell sektion om 

konkurrenslagar och anpassat ett program för att försäkra att det efterlevs. Policyn innehåller 

även strikta förbud mot att ge eller ta emot mutor eller opassande förmåner. SAS jobbar även 

hårt med sociala frågor genom att vara en del av UN Global Compact, en grupp som strävar 

efter att skydda mänskliga rättigheter, bekämpa korruption och diskriminering samt alla 

former av tvingat arbete. Vidare berättar Porsgaard att de internt inom företaget informerar 

och utbildar sina anställda genom e-learning och har certifieringar som ISO 14001 och 

EMAS.  

Porsgaard berättar även att SAS är måna om sina anställda och försöker ge dem bästa 

tänkbara fysiska och psykiska jobbmiljö samt ge dem möjligheter att utvecklas både 

professionellt och som människor.  

SAS intressenter såsom kunder, leverantörer, ägare och dylikt lägger störst vikt vid att SAS 

tar ett gediget miljöansvar, speciellt hur de hanterar kravet på att minska sin påverkan på 

växthuseffekten. Av den anledningen har just miljöfrågor blivit den största delen av SAS 

hållbarhetsarbete. SAS har medvetet fortsatt sitt miljö- och samhällsarbete trots svåra tider då 

de förstått att det är viktigt för deras kunder vilket skapar värde för SAS. Porsgaard menar att 

då SAS är i en bransch med stor miljöpåverkan måste de ta ett stort ansvar, förmodligen större 

än många andra men han påpekar även att det inte bara är på grund av kundernas efterfrågan 

de jobbar med miljö och samhällsfrågor utan att de själva har känt att de ligger i linje med vad 

de själva tycker är viktigt. 

Porsgaard berättar att SAS miljö- och samhällsengagemang är integrerat i många aktiviteter 

och aspekter men inte en speciellt högprofilerad fråga, i sin marknadskommunikation vill de 

fokusera på den faktiska tjänsten. Det är anledningen till att många inte vet hur engagerade 

SAS är i olika frågor och vilket ansvar de tar. Porsgaard påpekar också att det finns risk för 

greenwash om företaget kommunicerar grönt på fel sätt och att det därför är bättre att 

försiktigt integrera det i olika aktiviteter och processer istället. 

4.5.2 Grön Marknadsföring 

Porsgaard berättar för oss att de inom SAS inte använder sig av begreppet grön 

marknadsföring då flygning i sig aldrig kan klassas som grönt. Av den anledningen menar de 

att grön marknadsföring inte är aktuellt för dem som företag. Porsgaard tror dock att vissa 

särskilda aktiviteter klassas som relevanta, till exempel att de har en grön approach.  

För Porsgaard är det inget tvivel om att grön marknadsföring både är en livsavgörande faktor 

för företag samt en stark konkurrensfördel, företag idag måste engagera sig om de vill ha en 

chans. Även här kommer Porsgaard in på greenwash och antyder att detta är någonting 
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företagen måste akta sig för. Han tror att största svårigheten med att kommunicera grönt är 

konsumenternas uppfattningar, det är en balans mellan fakta och greenwash. I och med detta 

påstående menar Porsgaard att det är först när ett företag faktiskt har ett gediget miljöarbete 

som de vinner något på att kommunicera det till konsumenterna. Samtidigt anser Porsgaard att 

det rent generellt kan vara bättre att låta folket upptäcka företagens gröna arbete själva istället 

för att kommunicera ut de då det ibland kan få motsatt effekt.  

På SAS finns ingen maxgräns för hur mycket de kan eller kommer att engagera sig, Porsgaard 

tror att de kommer att fortsätta att integrera och normalisera miljö- och samhällsfrågor i alla 

aspekter av deras företagande för att skapa en grönare process. Porsgaard tror att framtiden för 

grön marknadsföring inom SAS bransch kommer handla om en mängd olika aktiviteter 

utifrån varje enskilt element som till exempel nya flygplan, fokus på att använda biogas med 

mera. 

4.5.3 Varumärke 

SAS varumärke står för trovärdighet, säkerhet, punktlighet, hög kvalitet och ”nästan hemma”. 

Porsgaard tror att konsumenternas uppfattning om SAS varumärke är nära de ovan nämnda 

egenskaperna och att de ständigt jobbar med att komma ännu närmre genom olika aktiviteter. 

Utöver dessa lägger Porsgaard till att SAS ofta uppfattas som lite dyrare. Porsgaard tror 

definitivt att SAS miljö och samhällsarbete bidrar till SAS varumärkesbild och att utan detta 

arbete skulle de inte uppfattas som högkvalitativa eller trovärdiga.  

Via sitt varumärke försöker SAS förmedla fyra nyckelvärderingar; omtänksamhet, pålitlighet, 

värdeskapande och öppenhet, dessa nyckelvärderingar ska genomsyra alla SAS aktiviteter 

vilket också bidrar till den varumärkesbild de vill förmedla.  

För att inkorporera miljöarbete och miljötänk i varumärkesidentiteten handlar det för SAS om 

en integrerad process med små element som publikationer, reklam, uttalanden, tal samt 

dialoger med centrala intressenter. Porsgaard tror definitivt att deras miljöarbete har påverkat 

deras varumärke då de har gjort mätningar som visat detta och även utan dessa mätningar är 

han övertygad om att deras kunder kräver att de tar ansvar. Idag kan företag inte längre blunda 

för detta.  

4.5.4 Konsumenter 

Porsgaard är övertygad om att säkerhet, pris, punktlighet och generell image är de egenskaper 

som konsumenter värderar högst hos företag idag. Detta är något de strävar efter att uppnå 

och efterleva.  

Porsgaard tror att CSR- och miljöarbete i stor utsträckning kan skapa lojala kunder då de är 

medvetna om att flera individer, grupper och företag använder detta som kriterier för att välja 

SAS, det är inte en majoritet men en relativt stor skara. På grund av detta är SAS säkra på att 

de gör ett bra arbete som uppskattas av deras kunder och resenärer. 
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4.6 Konsumenter 

4.6.1 Tabell över medverkande 

Namn Ålder Bostadsort Sysselsättning 

Anton 

Forsströmsson 18 Skanör  Student 

Anna Jäfvert 20 Stockholm Behörighetsadministratör 

Kristina Liljedahl 28 Luleå Läkare 

Robert Atterfelt 37 Göteborg Mäklare/ driver kontorshotell 

Ola Hallert 38 Stockholm Ortoped 

Carina Linder 44 Smedjebacken  Bilförsäljare 

Ingela Blomqvist 51 Sundsvall Senior development engineer/project manager  

Peter Bogren 52 Halmstad Marknadschef 

Claes Ruthberg 57 Stockholm VD 

Barbro Fredriksson 58 Luleå Pensionär/ tidigare marknadschef 

 

4.6.2  Konsument empiri 

Vi inledde med att fråga våra respondenter vad de förknippar med eller tänker på när de hör 

begreppen grön marknadsföring och CSR. Vår yngsta respondent Anton samt Ola hade aldrig 

tidigare hört talas om CSR och det var tydligt att flera av respondenterna svar fokuserade på 

grön marknadsföring medan CSR kom lite i skymundan. De som hade något konkret att säga 

om CSR var kvinnorna Kristina, Barbro och Ingela. Kristina förknippar CSR med att 

företagen tar ansvar för sina anställda och konsumenterna medan Ingela tror att det handlar 

om att de anställda ska jobba under rättvisa villkor och att företagen även ska ställa krav på 

sina underleverantörer i sådana frågor. Barbro anser att CSR är de etiska riktlinjer som finns 

inom företag. Claes menar att både grön marknadsföring och CSR är en trend i tiden som är 

viktiga för företag att profilera sig kring, han höll inte isär begreppen. Även Robert och 

Carina valde att inte sära på begreppen utan menade att det var nya sätt att konkurrera på.  

Grön marknadsföring däremot hade respondenterna mer att säga något om. Peter menar att det 

handlar om att företagen marknadsför sina produkter utifrån ett bra miljöperspektiv medan 

Ingela tror att det handlar om att marknadsföra miljövänliga produkter på ett miljövänligt sätt. 

Även Kristina talar om att det är ett sätt att marknadsföra sig på och att företagen marknadsför 

miljövänliga alternativ. Anton anser att grön marknadsföring handlar om att företag tar ansvar 

för det dem gör och hur de importerar och framställer sina produkter och att företagen i den 

mån de kan ska göra detta på ett ekologiskt och hållbart sätt. Anna och Barbro var inne på 

samma spår och menade att det handlar om att företag har ett allmänt miljötänk och promotar 

de gröna aktiviteter som företagen gör samt att det finns en policy på arbetsplatsen för hur de 

anställda jobbar mer miljövänligt. Carina förknippar grön marknadsföring med att företag gör 

så mycket som de kan för att vara miljövänliga. Ola anser att grön marknadsföring är ett sätt 

att ställa in sig hos kunderna och att det är ett nyare sätt att konkurrera på då miljöfrågor blir 

allt viktigare. 
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Alla våra respondenter är eniga om att det är viktigt att företag engagerar sig i miljö och 

samhällsfrågor och att de tillsammans med konsumenterna tar ansvar för vår planet. Peter 

anser till och med att de företag som inte tar ansvar 

kan ”packa ihop” då vi måste tänka på de kommande 

generationerna, företagen kan inte släppa ut en massa 

”skit” och sedan inte ta ansvar för det. Även Claes 

och Carina ser det som en självklarhet och menar att 

det inte finns några alternativ, alla måste bidra. Även 

Anna är inne på att företagen måste ta ansvar då de 

bidrar till stor skadegörelse och att de måste kompensera för detta och att de faktiskt kan göra 

stor skillnad genom att till exempel ändra på sina rutiner och liknande. Kristina antyder att 

stora företag är en del av samhället och har stor påverkan, de kan leda människorna i rätt 

riktigt och vara förebilder för mindre företag. Ingela är den enda som går in lite på ett sidospår 

då hon kommenterar vikten av att företag ansvarar för att ha rättvisa löner och jämställda 

arbetsplatser utöver de viktiga miljöfrågorna. Barbro menar att alla företag måste se till att 

tillfredställa sina intressenter och ta det ansvar som förväntas av dem. 

Vi ville ta reda på om våra respondenter styrs av miljö- och samhällsfrågor i sina köpbeslut då 

nästan alla var eniga om att det var viktigt att företag tog sådant ansvar. De flesta var även här 

rörande överens om att de hade stor betydelse vid köp, speciellt när det kommer till mat, då 

vill de allra flesta handla ekologiskt och kan tycka att det är värt att det kostar några kronor 

extra. Även rättvisemärkning, nyckelhålsmärkning och kravodlat tyckte våra respondenter var 

bra och köpte gärna. Anton som var vår yngsta respondent anser dock inte att det är en faktor 

som är övervägande vid köp och att det inte är någonting han tänker på när han köper kläder 

eller dylikt. Mat köper han inte så ofta då han fortfarande bor hemma men han vet att hans 

föräldrar ofta köper ekologiskt och närproducerat och säger att han själv i framtiden också 

kommer att göra det. Anna köper gärna ekologisk mat, kläder och skor och tycker också att 

kvaliteten i dessa produkter ofta är bättre och hon köper aldrig smink som är djurtestat. Carina 

var den enda som inte anser sig påverkas i sina köpbeslut om företagen tog miljö- och 

samhällsansvar. 

Både Claes och Kristina köper gärna ekologiskt men de söker inte information om detta och 

av den anledningen blir det inte en avgörande faktor vid köp. Claes säger dock att om ett 

företag har fått negativ press inom dessa frågor väljer han att köpa en annan produkt istället. 

Peter som är bilintresserad anser att miljöfrågan är en av de viktigaste när han köper ny bil. 

Han vill självklart ha en bil som släpper ut så lite som möjligt och berättar att det får kosta lite 

mer även om det såklart finns en gräns, han menar att han ser det långsiktigt och att det kan 

bli billigare i längden när bensinkostnader och annat räknas in. 

Då vi i denna studie har tittat på olika branscher ville vi ta reda på vad våra respondenter 

anser att dessa olika branscher förväntas ta för ansvar. Vad gäller möbelbranschen är nästan 

alla eniga om att det handlar om att använda råvaror på ett ansvarsfullt sätt. Till exempel att 

inte bidra till regnskogsskövlingen eller använda material som är farliga att framställa. I den 

uträckning som går använda nedbrytbara material och minska tillverkningen av skinnsoffor är 

något som Peter är inne på. Både Ola, Barbro och Robert är inne på att det inte får förekomma 

barnarbete eller osunda arbetsplatser. Anna och Kristina anser båda att företag i den mån det 

går ska försöka att minimera transporter och att transporterna inte får vara stora miljöbovar. 

Carina berättar att hon i princip inte har några förväntningar kring miljö- och samhällsansvar 

när det gällde samtliga branscher då hon tittar på andra saker när hon köper dessa 

produkter/tjänster. 

”Företag som inte tar ansvar 

kan packa ihop” 
(Peter, pk,2011-05-16) 
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Nästan alla respondenterna var även eniga om att bilbranschen måste jobba med att minska 

utsläppen för att klara av gränsvärdet som minskar för varje år och tillverka bränslesnålare 

bilar. Ola tycker även att företagen måste satsa på forskningen om alternativa drivmedel. 

Även Kristina menar att de måste tänka långsiktigt och satsa på utvecklingen av hållbara 

energiformer istället för att bara satsa på det som genererar mest pengar just nu. Peter tycker 

även här att företagen måste satsa mer på återvinning och att det handlar om att utbilda 

konsumenterna om vad som gäller. Ingela och Barbro fokuserar även på att företagen måste se 

över sina underleverantörer så att det inte förekommer barnarbete eller att arbetare jobbar 

under orättvisa förhållanden.  

Vad gäller Telekombranschen berättar Claes att det används mycket tungmetaller i 

produktionen och att detta måste skötas på ett bra sätt och återvinna i den mån det går. Även 

Ingela är inne på att företagen måste se över tillverkningen, förbättra processerna och att 

minimera användningen av sällsynta jordartsmetaller. Kristina och Barbro anser att det inte 

skiljer så mycket från tidigare branscher utan att det även här handlar om att se till att de 

anställda jobbar under rättvisa förhållanden och inte blir utsatta för farliga ämnen, något som 

även Robert är inne på. Han anser även att det är viktigt med återvinningen av tungmetaller 

och att företag inte tömmer ut resurserna.  

När vi talade om klädbranschen var det framförallt barnarbete våra respondenter var överens 

om att inte få förekomma. Ola och Barbro lägger vikt vid att det ska vara ”schyssta” 

arbetsförhållanden och att företagen inte utnyttjar billig arbetskraft, detta var något som 

nästan alla respondenter påpekade. Även Kristina talar om bra arbetsvillkor men även att det 

är viktigt att tänka på materialval och att använda hållbara material i den utsträckning det går. 

Hon har även en stark åsikt om det etiska ansvar som klädföretag har, främst om vilka 

budskap de sänder ut genom sin marknadskommunikation. Kristina anser att klädföretag har 

ett ansvar för dagens utseendefixering och självkänsla bland unga tjejer, hon menar att hon 

skulle känns stort missnöje om ett klädföretag valde att till exempel marknadsföra stringtrosor 

till 10-åriga flickor. Peter är även innan på att minska tillverkning av skinn och päls, speciellt 

ifrån utrotningshotade djur. Ingela menar även på att företag måste se över försäljningsledet 

och inte bara själva produktionen. Alla måste jobba under rättvisa förhållanden.  

Då flygbranschen liknar bilbranschen var det flera av respondenterna som ansåg att 

minskning av utsläpp var viktigast. Detta tyckte både Ingela, Claes och Peter att de kan göra 

genom att inte flyga med halvfulla plan samt skapa bättre logistik så att planen inte behöver 

cirkulera flera varv runt flygplatsen då de köar för att få landa. Ingela anser också att företag 

måste satsa på att bygga energisnåla flygplan som utnyttjar bränslet optimalt. Anna och 

Robert är inne på att flygpriserna bör höjas medan Peter anser att annan kollektivtrafik bör 

subventioneras för att vi ska flyga mindre. Kristina är inne på att de måste jobba mer med 

forskning om alternativa bränslen och hon tycker tvärtemot Claes och Peter att de bör flyga 

med halvfulla plan för annars avfolkas områden och vissa linjer slopas. Barbro erkände att 

hon inte hade så höga förväntningar på flygbranschen då hon värderar andra saker högre när 

hon köper flygbiljetter, men att hon självklart skulle få en bättre bild av företaget om hon fick 

reda på att de engagerade sig i miljö- och samhällsfrågor. 

På frågan varför våra respondenter tror att företag engagerar sig i miljö och samhällsfrågor 

fick vi lite mer spridning i svaren. Claes tror att det handlar om att ägarna tycker att det är en 

viktig fråga men också som en marknadsstrategi från företagens sida och att ur ett 

marknadsföringsperspektiv kan företagen inte låta bli att göra det då det är ett krav från 

konsumenterna. Även Anton och Carina menar att det är marknadsföringsfråga och att 

företagen måste engagera sig för att kunna konkurrera då det finns en efterfrågan. Kristina är 



49 

 

också inne på att vi konsumenter ställer krav men hon tror också att företagen kan tjäna på det 

och att de inte skulle göra det om de inte fick egen vinning. Peter och Barbro anser också att 

företagen har vinning av det och menar att det ligger i tiden, Peter tror att imagen är viktig och 

att kunderna har makt över företagen i dessa frågor. Även Robert anser att det ligger i tiden 

och att det för företagen gäller att möta dessa trender och nya krav från kunderna oavsett vad 

det rör. Anna och Ingela är inne på att det ger goodwill för företagen och Ingela tror att det är 

den absolut största anledningen till att företag gör det även om det i vissa fall kan leda till 

kostnadsbesparingar. Anna tycker att det handlar om deras marknadsföring och att ge en mer 

sympatisk bild av företaget genom att visa att de tar ansvar. Hon tror också att det kan vara en 

motivationsfaktor för konsumenter att köpa deras produkter.  

Vi undrade om det krävs ett gediget engagemang hos företag för att det ska ha någon 

betydelse för våra respondenter eller om de även tycker att mindre enstaka insatser kan göra 

skillnad för deras uppfattning. Kristina och Robert var de enda som svarade att det måste vara 

gediget och välutvecklat för att ha betydelse. Robert anser att det känns ihåligt i annat fall och 

Kristina tycker inte att enstaka små insatser inte ger någon tyngd utan mer känns som ett PR-

trick. Robert tycker inte att det inte spelar någon roll men Claes tycker att även mindre 

insatser kan ha en poäng och bidra till att påverka hans uppfattning om företaget. Peter och 

Barbro tycker att allting är bra men att självklart är det bättre med en lång och tydlig strategi 

även om mindre punktinsatser också kan vara av värde. Peter menar att speciellt på 

samhällssidan kan mindre saker göra stor skillnad och att det framförallt är viktigt för de 

globala bolagen att ta ett gediget ansvar. Anna och Anton är inne på ”ju mer desto bättre” och 

Anna talar om en antiklimax om ett företag gör något men sedan inte fortsätter. Ingela är mer 

inne på att det är bra att ha börjat men att hon har förståelse för att företag inte har gått hela 

vägen in i mål med ett välutvecklat program för miljö och samhällsansvar. Hon anser också 

att det är svårt att ha insyn i hur långt företag har kommit och att det inte är vanligt att hon 

kollar på företags miljöhandlingsplaner så ofta. För Carina spelar det ingen roll alls.  

Flera av våra respondenter anser att grön marknadsföring och CSR är en trend som ligger i 

tiden men att det är viktigt för framtiden. Kristina och Barbro anser att det är en förutsättning 

för att lyckas som företag då människor är medvetna och oroliga för framtiden. Claes tror att 

profilerar sig företagen inte kring dessa frågor så har de ingen chans. Även Robert menar att 

det är en vital del av varje större företags marknadsavdelning men även att småföretag kan 

bidra. Ola hoppas att det kommer att vara en viktigare del i företagsstrategin än vad det är 

idag då det är så pass viktigt och även Ingela 

hoppas att det är en ihållande trend men att det i 

värsta fall är en trend idag på grund av de heta 

diskussionerna om den globala uppvärmningen. 

Hon tror dock att om företag ser effekt av det dem 

gör så finns det stor chans att det håller i sig. Carina 

tror också att det är lite av en trend, men att den 

kommer att växa sig större. Peter tror definitivt att det är en trend idag men en trend som 

kommer att bli viktigare och viktigare, ”idag ser vi bara toppen på ett isberg av gröna 

produkter” säger Peter Bogren. Anna tror att det är lite av en trend men att det i alla fall 

kommer att hålla i så länge hon lever då det är kostnadseffektivt och företag som inte jobbar 

med sådana viktiga frågor får ”dåligt samvete”.  

Vilka egenskaper våra respondenter värderar högst hos företag varierade lite. Anna, Kristina, 

Ingela och Claes värderar bland annat miljötänk och samhällsansvar högst. Ingela och Ola 

värderade att företagen månar om sina anställda medan Peter talade mer om ett helhetsintryck 

hos företaget men att han värderar funktionalitet högt. Anton och Anna är inne på kvalitet och 

”Idag ser vi bara toppen på ett 

isberg av gröna produkter” 
(Peter, pk, 2011-05-16) 
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även Robert tycker att det är viktigt att de levererar den tjänst som han förväntar sig eller över 

förväntan. Carina värderar bra service, att företaget inte krånglar när det blir problem och att 

de bryr sig om kunden.  Claes är inne på ett jämställdhetsperspektiv och tycker att det är 

otroligt vikigt. Anna tycker att ”miljötänket” är särskilt viktigt i produktbranschen och andra 

faktorer hon värderar är image, kundservice, pålitlighet och att de har en bra hemsida. Utöver 

miljö och samhällsansvar värderar Kristina att de är pålitliga, trovärdiga, stabila och bra 

ekonomiskt resultat. Även Barbro värderar pålitlighet högst hos ett företag. 

Vi ville även ta reda på vilka värden och egenskaper våra respondenter förknippar med de 

olika företag som vi har intervjuat. Nästan alla respondenter var eniga om att billigt är ett 

representativt värde för IKEA. Kristina och Barbro tycker även att trygghet, modernism, 

trendig design, bra personalpolitik och svensk kultur förknippas med IKEA. Att det är trendigt 

är även Ingela och Ola överens om. Ingela tycker även att de har intressanta, innovativa 

lösningar. Claes anser att IKEA är en framgångssaga för andra företag att lära av medan Peter 

som svensk känner sig stolt över att IKEA finns på så många olika ställen. Carina berättar att 

hon i början förknippade IKEA med dålig kvalité men att detta har ändrats, hon tycker att de 

har ett brett urval och att Ingvar Kamprad är en häftig företagsgrundare. 

Volvo kopplade flera av våra respondenter ihop med kvalitet och säkerhet. Robert och Carina 

tycker att Volvo är en tråkig familjebil medan Peter gillar Volvo och tycker att de har” tuffa” 

bilar. Han tycker att miljömedvetenhet och snygg design beskriver Volvo bäst. Ingela tycker 

att Volvo känns tryggt och säkert men att dem inte är så nytänkande. Kristina tycker förutom 

kvalitet och trygghet att Volvo är stabil och ursvensk.  

För att beskriva telekomföretaget 3 valde våra respondenter värden som ”säljigt”, uppstickare 

och modernt. Kommentarerna drog åt lite olika håll, Claes tycker att Tre är en intressant 

uppstickare som det tagit lång tid att få lönsamt medan Peter beskriver dem som lurendrejeri. 

Anna tycker att de har tråkig reklam men ett starkt varumärke medan Ingela tycker att de är 

lite väl aggressiva. Kristina tycker inte att de verkar ta så mycket ansvar men att de är unga, 

häftiga och har konkurrenskraftiga priser. Varken Barbro eller Carina har någon åsikt om 3 då 

de aldrig kommit i kontakt med företaget. 

Klädföretaget MQ fick mest ris av våra respondenter och ingen var trogen kund. Dock tyckte 

Carina att de hade bra kvalité och ett bra urval av märkeskläder. Anton tyckte att de hade 

snygga kläder. Anna tycker mest att det är dyrt och att de inte har så roliga kläder. Även 

Kristina tycker att MQ är rätt tråkiga även om kläderna de säljer har hyfsad kvalitet. Även 

Barbro tyckte att MQ har hyfsad kvalité. Peter och Claes har ingen direkt uppfattning om MQ 

men Claes menar ändå att de känns ganska mediokra. Ola tycker att de är trista medan Robert 

anser att det är prisvärt.  

För att beskriva SAS fick vi väldigt olika svar av våra respondenter. Anna förknippar SAS 

med status, dyrare, exklusivt och pretentiöst medan Robert tycker att de är gammeldags som 

försöker och försöker men att det alltid blir fel. Claes menar att det är en omöjlig åldring som 

det aldrig kommer gå att få ordning på eller få kostnadseffektivt. Ingela och Carina tycker att 

SAS har tappat sin kvalitetsstämpel och ser det som ett företag i kris som är ekonomiskt 

pressade. Kristina som är den mest positivt inställda till SAS av våra respondenter förknippar 

SAS med trygghet, pålitlighet, bra på att hålla tider, svenskt och bra service, även Anton och 

Barbro håller med om att SAS är serviceminded. Peter tycker egentligen inte att det är någon 

större skillnad mellan flygbolagen men väljer gärna att åka med SAS för att stötta dem då han 

tycker att det är viktigt att de finns kvar så att vi svenskar kan vara med och kontrollera 

prisbild och miljöfrågor, han antyder att så länge SAS finns kvar kan vi ställa krav på dem 

och utan dem kommer vi inte alls kunna påverka.  
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5. Analys 
I följande kapitel analyserar vi de teorier som presenterats i tidigare kapitel med vår 

empiriska datainsamling. Vi börjar med en sammanfattad modell för att sedan gå in på de 

olika delarna var för sig för att ta reda på vad vi har kommit fram till. Pk står för personlig 

kommunikation, vi har valt att förkorta begreppet för att göra avsnittet mer läsvänligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 5.1- Jäfvert-Ruthbergmodellen 

Om vi återigen tittar på den modell som sammanfattar vår teori kan vi nu se ett liknande 

samband men med helt nya ögon. Vi har fått bekräftat från våra konsumenter (pk, 2011-05-

16) att de påverkas av företags gröna marknadsföring och CSR- arbete i sina köpbeslut, men 

framförallt påverkas deras syn på företaget, det vill säga varumärkesimage med hjälp av dessa 

faktorer. Vi ser även att konsumenterna (pk, 2011-05-16) uppfattar att företagen påverkar dem 

och att de har en inverkan på samhället. Det är oundvikligt att företag och konsumenter 

påverkas av miljön, såsom naturkatastrofer och växthuseffekten, men även samhället som 

består av lagar, regler och normer som både företag och konsumenter förväntas hålla. 

5.1 CSR 
 

 

 

 

 

Barriär Nr 1 
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Vi har funderat över vilka aspekter kring CSR vi har kunnat se intressanta kopplingar för 

mellan teori och empiri. Vi har i vårt analyskapitel valt att utöka vår tidigare 

egenkomponerade modell med de faktorer vi kommer att analysera. Till vänster är därför den 

första modellen medan modellen till höger visar hur vi kommer att föra analysen kring CSR. 

Det har även i den första modellen i detta kapitel tillkommit en ändring i form av en barriär 

som vi har funnit, något vi kommer att vidareutveckla i analysen. 

5.1.1 Aktiviteter 

Hos de företag vi intervjuat har vi sett att det är underförstått att de ska följa de ekonomiska 

lagar och regler som finns i Sverige och att det är andra aktiviteter de ser som CSR. Stål (pk, 

2011-01-12) berättar om IKEA:s ”listan som aldrig tar slut” som innehåller en rad stora och 

små ändringar som IKEA gjort för att snåla på jordens resurser och för att bli mer hållbara. 

Dessa aktiviteter ligger i linje med vad Polonsky och Jevons (2009) anser att CSR är. Weiner 

(pk, 2011-01-12) på Volvo berättar om Volvo:s miljöbilar, hur de försöker transportera sina 

anställda med tåg framför flyg, bygger om sina fabriker så de bli mer energisnåla och att detta 

är Volvos CSR- arbete. Att Volvo framhäver att de tänker på sina anställda som en form av 

CSR- arbete kan ha att göra med att deras anställda främst jobbar i fabriker och tillverkar 

bilarna. De anställda på IKEA har helt andra arbetsuppgifter där faktorer som hur golvet är 

byggt kanske inte är lika viktiga. På 3 skänker de gamla mobiler till mer behövande och ser 

till att dra ner på sin energiförbrukning (von Gaffron, pk 2011-01-14), medan de på MQ 

(Olvenmark, pk, 2011-04-26) jobbar med att använda hållbara material, minska transporter 

och förbättra arbetsmiljön för sina medarbetare och i butikerna. Att 3 och MQ har ”minst” 

CSR- arbete i jämförelse med de andra företagen kan förklaras av att de är två yngre bolag 

och att de i första hand har satsat mer på miljöarbete än CSR. SAS (Porsgaard, pk, 2011-04-

21) är noga med att följa de lagar om som finns kring konkurrens och har en policy som bland 

annat motverkar mutor. De samarbetar även med en välgörenhetsorganisation som heter UN 

Global Compact som jobbar med mänskliga rättigheter. Vi kan se ett tydligt engagemang från 

samtliga företag vi intervjuat och det tolkar vi som att de är väl införstådda med vad CSR 

innebär och hur man som företag kan jobba med det. Samtidigt kan vi tolka det som att 

företag ofta börjar med miljöarbete som i sin tur hjälper dem att snåla med sina resurser och 

sedan när detta mål är uppnått och om resurserna finns, satsar företag mer på CSR- arbete. 

Däremot har vi sett att företagen engagerar sig i olika CSR- aktiviteter beroende på vilken 

bransch de verkar i. De anpassar sina aktiviteter efter vad de generellt sett tror sig veta om vad 

konsumenterna ställer för krav på dem. Polonsky och Jevons (2009) anser att för att företag 

ska nå ut med sina CSR- aktiviteter måste de tänka på hur de integrerar med de olika 

intressenterna som företaget har, detta för att de ofta har sociala intressen inom olika 

områden. Denna teori kopplar vi till vad företag tror att deras konsumenter förväntar sig av 

dem, beroende på bransch och storlek på företag, detta kan sedan jämföras med vad 

konsumenterna säger om de olika branscherna. Stål (pk, 2011-01-12) tror att IKEA:s kunder 

har stora förväntningar på IKEA, speciellt gällande vad de köper in från externa leverantörer 

och att de anställda på fabrikerna har bra villkor och att inget barnarbete förekommer. 

Konsumenterna (pk, 2011-05-16) är inne på allt de som Stål (pk, 2011-01-12) spekulerar 

kring. Konsumenterna (pk, 2011-05-16) är alla överens om att de tycker att möbelbranschen 

ska använda hållbart material och råvaror. De ska till exempel inte bidra till 

regnskogsskövlingen eller använda farliga kemikalier i deras produkter. Peter (pk, 2011-05-

16) tycker att möbelbranschen borde dra ner på tillverkningen av skinnsoffor och både Ola, 

Robert och Barbro (pk, 2011-05-16) förväntar sig att det inte ska förekomma något barnarbete 

eller skadliga arbetsplatser. Kristina och Anna (pk, 2011-05-16) förväntar sig även att 
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möbelföretag ska se över sina transporter och göra dem mer miljövänliga. Allt detta ligger i 

linje med vad Stål (pk, 2011-05-16) tror att konsumenterna förväntar sig av IKEA och vi kan 

se att företagen överlag har rätt så bra koll på detta. Det tror vi kan ha att göra med att de är 

stora, välkända företag som måste lära känna sina konsumenter då de har ett ansvar. 

Weiner (pk, 2011-01-12) på Volvo tror att deras kunder förväntar sig säkra bilar, både för de 

som kör och passagerare, till exempel bra luft i bilarna, men även att de ska vara säkra för 

dem som befinner sig utanför deras bilar och att Volvo ska jobba med att minska sina utsläpp. 

Konsumenterna (pk, 2011-05-16) var alla överens om att bilbranschens största och viktigaste 

utmaning är att sänka utsläppen, både för miljön, men även för att bensinpriserna går upp och 

det blir dyrare att äga och köra bil. Ola och Kristina (pk, 2011-05-16) anser båda att 

bilbranschen borde lägga pengar på att utveckla alternativa bränslen, Peter (pk, 2011-05-16) 

vill att bilföretag ska utbilda konsumenterna mer och återvinna sina material. Barbro och 

Ingela (pk, 2011-05-16) tycker även att bilföretagen ska ha bra underleverantörer som 

behandlar sina anställda rättvist samt se till att inget barnarbete förekommer. 

Inom telekombranschen är konsumenternas (pk, 2011-05-16) främsta förväntan att 

telekomföretagen ska ta hand om sitt farliga avfall. Claes och Robert (pk, 2011-05-16) tycker 

att tungmetaller och återvinning måste vara i fokus. Även Ingela (pk, 2011-05-16) stämmer in 

i dessa förväntningar då hon anser att de måste se över processerna av hur de jobbar med 

detta. Kristina och Barbro (pk, 2011-05-16) tycker att de generella reglerna gäller, nämligen 

att ta hand om sina anställda och inte utsätta dem för skada. Detta stämmer inte överens med 

von Gaffrons (pk, 2011-01-14) spekulationer om vad han tror att konsumenterna förväntar sig 

av dem. Han tror att kundernas förväntningar kring deras miljö- och samhällsengagemang är 

lågt och att de inte har några uttalade krav om miljö- och samhällsansvar, då han menar att de 

inte är något som spelar roll när konsumenter köper mobiler. Dock hade Carina (pk, 2011-05-

18) inga förväntningar på någon av branscherna då hon värderade andra saker högre i sina 

köpbeslut. 

Angående vilket ansvar kunderna förväntar sig från MQ tror Olvenmark (pk, 2011-04-26) att 

deras kunder förväntar sig att företag i klädbranschen ska använda mer hållbara material, 

använda mindre kemikalier, mindre vatten, dra ner på koldioxidutsläpp vid transporter och 

jobba för rättvisa arbetsförhållanden i både butiker och fabriker. De konsumenter (pk, 2011-

05-16) som intervjuades förväntade sig främst att inga klädföretag skulle använda sig av 

barnarbetare i de tillverkande fabrikerna, Ola och Kristina (pk, 2011-05-16) värderade även 

att de har bra arbetsförhållanden och inte utnyttjar billig arbetskraft. Kristina (pk, 2011-05-16) 

belyste även aspekten kring hållbara material, men även det etiska ansvar klädföretag har, 

främst i deras marknadskommunikation och hur de tillexempel påverkar unga tjejer. Peter (pk, 

2011-05-16) lade även till att han tyckte att klädföretag skulle ta avstånd från skinn och 

pälskläder.  

Porsgaard (pk, 2011-04-21) på SAS berättade att alla SAS intressenter såsom ägare, 

leverantörer och kunder lägger stor vikt vid att SAS har ett välutvecklat miljöansvar, men 

valde att inte utveckla mer specifikt än så. På grund av att flygbranschen på många sätt liknar 

bilbranschen hade konsumenterna liknande förväntningar på flygföretags miljö- och 

samhällsansvar. Främst då att minskningen av utsläpp var det viktigaste som flygföretag 

borde jobba med. Att slopa de avgångar som inte flögs med fulla plan var ett förslag som både 

Ingela, Claes och Peter (pk, 2011-05-16) tyckte var rimligt. Dock ansåg Kristina (pk, 2011-

05-16) tvärtom då hon tyckte att flygbolag spelar en viktig roll i avbefolkningen, hon trodde 

att om de slopade linjer som gick till glesbebyggda orter skulle det göra att det blev ännu 

glesare.  



54 

 

 

Fig 5.2. Carroll, Archie B. (1991). The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral 

Management of Organizational Stakeholders. Business Horizons, 34, 39-48. 
 

Konsumenternas (pk, 2011-05-16) svar kan kopplas till Carrolls (1991) pyramid om CSR, då 

de ofta ändrar sina krav och förväntningar beroende på vilken bransch de talar om. Till 

exempel menar Kristina och Barbro (pk, 2011-05-16) att många av de krav de har kan 

användas på samtliga branscher, speciellt det kravet om att företagen behandlar sina anställda 

rättvist. De mer generella kraven från konsumenterna kan kopplas till det legala ansvaret från 

samhället i Carrolls (1991) pyramid som innebär att företag följer de lagar och regler som 

finns, i detta fall då om arbetsmiljö, löner och arbetstider. Konsumenternas (pk, 2011-05-16) 

svar kan även tolkas att alla kräver att företagen tar ekonomiskt ansvar, vilket innebär att 

företaget går med vinst (Carroll, 1991). Kristina (pk, 2011-05-16) tycker att klädföretag har 

ansvar för vilka bilder på kvinnor de kommunicerar ut i media, då detta har en stor påverkan 

på unga tjejer. Detta kopplar vi ihop med det etiska ansvaret i CSR- pyramiden (Carroll, 

1991). Toppen av pyramiden, det filantropiska ansvaret kan stämma överens med vad Ola och 

Kristina (pk, 2011-05-16) säger om att de hoppas att bilföretag forskar kring nya bränslen då 

det är mer av en filantropisk önskning.  

5.1.2 Krav eller konkurrensfördel? 

Stål (pk, 2011-01-12) och Porsgaard (pk, 2011-04-21) ser deras CSR- arbete både som ett 

måste och som en konkurrensfördel, medans Olvenmark (pk, 2011-04-26) och von Gaffron 

(pk, 2011-01-14) ser deras CSR- arbete mer som ett måste än en konkurrensfördel. Barbro 

och Kristina (pk, 2011-05-16) tror att företag arbetar med CSR endast för eget vinstintresse. 

Ingela och Anna (pk, 2011-05-16) tror att företagen engagerar sig på grund av Goodwill, 

Anna (pk, 2011-05-16) tror också att företags image förbättras om de visar att de bryr sig om 

jorden och dess invånare, men hon tror även att konsumenter ser det som en motivationsfaktor 

till att köpa företagens produkter. Av de företag vi intervjuade var det bara Weiner (pk, 2011-

01-12) på Volvo som såg miljö- och samhällsengagemang som en tydlig konkurrensfördel 

men han menade även att det i grunden var efterfrågan från kunderna som styr vad Volvo 

satsar på. Claes (pk, 2011-05-16) tror att anledningen till att företag engagerar sig i miljö- och 

samhällsfrågor är att de är en marknadsstrategi, en viktig fråga i dagens samhälle samt ett 

krav från konsumenterna.  Även Kristina, Peter, Anton och Robert (pk, 2011-05-16) tror att 

företagens engagemang beror mycket på krav från konsumenter. Davis (2009) anser att det är 
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under det senaste årtiondet i västvärlden som hållbarhetsfrågan har uppmärksammats, den 

smala målgruppen har blivit ”mainstream” och allt fler skapar sig tydliga åsikter kring hur 

företagen bör förhålla sig till detta. Hawkins (2006) menar liknande och anser att det är 

kunder, anställda och företagspartners medvetenhet om miljö- och samhällsproblem som fått 

dem oroliga inför framtiden och gör att de ställer högra krav på företag. Werther och Chandler 

(2011) anser att CSR kommer att fortsätta att utvecklas och bli viktigare, men även mer 

komplext och trots att denna komplexitet kan försvåra företags arbete med CSR kan det även 

vara en möjlighet till flera konkurrensfördelar. I frågan kring krav eller konkurrensfördel, 

framhåller teorin främst konkurrensfördelen, medans empirin talar om både konkurrensfördel 

och krav. Detta kan vara en tolkningsfråga, eller underförstått att teorin ser detta som ett krav 

men att de även kan bli en konkurrensfördel. 

5.1.3 Fördelar och nackdelar 

Konsumenterna Kristina och Ingela (pk, 2011-05-16) berättar att de förknippar CSR med att 

företagen ska ta väl hand om sina anställda och att de ska ha en bra arbetsmiljö. Både 

Olvenmark (pk, 2011-04-26) på MQ och Porsgaard (pk, 2011-04-21) på SAS ser sina 

anställda som en viktig del i deras interna CSR- arbete. Olvenmark (pk, 2011-04-26) förklarar 

att de på MQ jobbar för att sänka omsättningen på personal och även sjukfrånvaron. 

Porsgaard (pk, 2011-04-21) berättar att de på SAS är måna om sina anställdas fysiska och 

psykiska hälsa. Moir (2001) menar att en fördel med CSR- arbete är att de anställda blir 

lojalare och stannar längre på företaget.  

Porsgaards (pk, 2011-04-21) mening är att SAS största utmaning med CSR är konsumentens 

uppfattning om deras arbete, samt risken att anklagas för greenwash. Weiner (pk, 2011-01-12) 

tror å andra sidan att den främsta nackdelen med CSR- arbete är att det kan vara dyrt. 

Olvenmark (pk, 2011-04-26) tycker att det är de stränga reglerna som försvårar deras CSR- 

arbete. Både Stål och von Gaffron (pk, 2011-01-12) anser att det inte finns några svårigheter 

eller nackdelar med att jobba med CSR. Här skiljer sig teorin helt då Green och Peloza (2011) 

menar att det svåraste med CSR- arbete är att veta hur kundresponsen kommer att bli och att 

detta beror på hur företaget utför sina CSR- aktiviteter och hur de passar dem. Detta menade 

de flesta av våra företag att de hade i åtanke när de planerade sina CSR- strategier och därför 

inte var ett problem. 

I undersökningsprocessen har de kommit fram att många av de företag vi intervjuat inte varit 

tydliga i sin marknadskommunikation om deras CSR- arbete. Både Kristina, Claes och Barbro 

(pk, 2011-05-16) tycker att de är lättare om företagen själva kommunicerar ut deras CSR- 

arbete än att de själva ska ta reda på informationen, något varken Kristina, Claes eller Barbro 

(pk, 2011-05-16) tar sig tid att göra. Det är även därför de tycker det är lättare med produkter 

som är märkta med krav, fairtrade och svanen som visar att företagen tar ansvar. Kristina (pk, 

2011-05-16) anser även att om hon hör eller ser något om ett företag som visar att de ger 

tillbaka till samhället och tar hand om sina anställda skulle hon definitivt lägga de på minnet. 

Barbro (pk, 2011-05-17) berättar om att hon efter har läst en artikel om att Samsung hade bäst 

arbetsvillkor för sina arbetare började tycka bättre om Samsung och övervägde dem mer när 

hon skulle köpa elektronikprodukter. Företagen har olika förklaringar till varför de inte 

använder sitt miljö- och samhällsengagemang mer i sin marknadskommunikation. Stål (pk, 

2011-01-12) berättar att på IKEA vill de inte anklagas för greenwashing och i första hand 

göra sitt CSR- arbete i sin egen takt. Till sist vill de hellre informera kunder om hur de kan 

leva mer miljövänligt. Även Porsgaard (pk, 2011-04-21) på SAS anser att det finns en risk i 

att kommunicera ut för mycket om sitt miljö- och samhällsarbete och tar det hellre försiktigt 

och integrerar det i processer och andra aktiviteter. Dessutom påpekar han att de i sin 

marknadskommunikation vill satsa på själva tjänsten. Även Weiner (pk, 2011-01-12) betonar 
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att de måste tjäna pengar på sina produkter och de är dem de vill visa i sin 

marknadskommunikation. Von Gaffron (pk, 2011-01-14) på 3 tycker att det är en fråga om 

värde för pengarna när de kommer till att visa miljö- och samhällsengagemang i sin 

marknadskommunikation, det är dyrt och von Gaffron (pk, 2011-01-14) anser att 

marknadsföring främst är en säljåtgärd. På MQ kommunicerar de inte ut lika mycket som de 

skulle vilja på grund av de många regler som finns för miljö och marknadskommunikation 

(Olvenmark, pk 2011-04-26), något som hon anser hämmar MQ, men att de då får hitta nya 

kommunikationsvägar. Teorin är på konsumenternas sida då den säger att företagsintressenter 

idag är väldigt medvetna om bristen på jordens resurser, men även den orättvisa och 

ojämlikhet som finns runt om världen (Hawkins, 2006). Författaren fortsätter och menar att 

företag och dess ledare måste visa att de hjälper till i den utsträckning de kan för att ge 

tillbaka till samhället. Denna brist på information kan ses som en barriär mellan företagets 

varumärke och konsumenterna. Konsumenterna vill ha mer information från företagen och 

inte söka själv, medans företagen är rädda för att anklagas för greenwash, eller vill hellre 

lägga resurserna på säljåtgärder och kommunicerar då inte ut sitt CSR- arbete. 

5.1.4 Offensiv eller defensiv CSR- strategi? 

Enligt Werther och Chandler (2011) finns det två sätt att utöva en effektiv CSR- strategi på, 

antingen som ett försvar som fungerar som en försäkring av företags varumärke, eller en mer 

offensiv strategi som innebär att företaget ser det som en möjlighet att investera i CSR- 

aktiviteter. Detta sätt att se på CSR finner vi inte mycket bekräftelse på från empirin. Von 

Gaffron (pk 2011) är den enda som ser CSR- arbete som en investering. Även om de inte ger 

lika mycket effekt som säljinvesteringar tror han att de investeringar de gör nu kommer att 

löna sig i framtiden. De andra företagen har andra anledningar till varför de jobbar med CSR. 

Stål (pk, 2011-01-12) menar att jobba med CSR går i linje med IKEA:s affärsidé om att leva 

sparsamt och hjälper både företaget och sina kunder att snåla på jordens resurser. Stål tror 

även att CSR- arbete öppnar nya dörrar för innovationer. Även Weiner (pk, 2011-01-12) på 

Volvo anser att CSR stämmer väl överens med Volvo:s kärnvärden som ett rent och svenskt 

varumärke, han anser även att Volvo:s CSR- arbete ger mervärde för konsumenterna. 

Olvenmark (pk, 2011-04-26) hävdar att om företag ser problemen som finns i samhället kan 

de även hitta nya möjligheter till att lösa vissa problem. Detta kan tolkas som att företag ser 

många fler anledningar att använda sig av CSR då endast 3 anser att jobba med CSR är en 

investering. Företag har uppenbarligen flera anledningar än att använda CSR som ett försvar, 

försäkring eller investering i företagets varumärke. Green och Peloza (2011) styrker detta och 

redovisar fördelar som högre köpintentioner från kunder, positivt Word of mouth, positiva 

företagsutvärderingar, motståndskraftighet mot negativ information om organisationen och att 

vissa kunder är beredda att betala mer för produkter från företag som jobbar med CSR. Att 

vissa kunder kan tänka sig att betala mer för produkter eller tjänster från företag som jobbar 

med CSR stämmer väl överens med de åsikter från samtliga konsumenter (pk, 2011-05-16) vi 

intervjuat, som alla sagt att de kan tänka sig att betala några kronor extra för en produkt som 

de vet är producerad på ett rättvist sätt. Samtidigt sa många av konsumenterna att det var 

matvaror de kunde tänka sig att betala extra för och vi fick blandade kommentarer vad gällde 

de andra branscherna. När konsumenterna svarar att de är beredda att betala ”några kronor 

extra” måste det tas i åtanke att alla konsumenter har olika förutsättningar och definitioner av 

vad ”några kronor extra” innefattar. 
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5.2 Grön Marknadsföring 
 

 

Ovanför visar modellerna hur vi har valt att utveckla grön marknadsföring och kring vilka 

aspekter vi kommer att föra analysen i detta avsnitt. Även här har vi funnit en barriär vilket vi 

för en analys kring i detta avsnitt, att barriären är streckad innebär att barriären inte är lika 

svår att penetrera utan är mer flexibel. 

5.2.1 Definition 

Vi har funnit i både teori och empiri att termen grön marknadsföring är svårdefinierad. 

Konsumenterna Ingela, Carina och Kristina (pk, 2011-05-16) tror att grön marknadsföring 

handlar om att företag marknadsför sina miljövänliga produkter på ett hållbart sätt medan 

både Anna och Anton (pk, 2011-05-16) ser på grön marknadsföring som ett allmänt ansvar 

hos företag och att företagen i hela sin process bör arbeta hållbart. Enligt Polonsky (1994) tror 

många, både företag och konsumenter att grön marknadsföring syftar på marknadsföring av 

miljövänliga produkter. Vilket delvis stämmer med vår empiri. Både Polonsky (1994) och 

Peattie (1992) är överens om att grön marknadsföring är ett begrepp med flera definitioner 

vilket bidrar till svårigheter för företag och konsumenter att få en förståelse för det. För Stål 

(pk, 2011-01-12) handlar grön marknadsföring om att jobba hållbart och hålla nere sina 

kostnader och utsläpp medan det för Weiner (pk, 2011-01-12) handlar om att marknadsföra 

Volvo:s miljöbilar samtidigt som de hela tiden jobbar och strävar efter att utveckla grönare 

och mer miljövänliga bilar för sina kunder. Peattie och Belz (2009) väljer istället att tala om 

hållbar marknadsföring vilket de anser är en synonym för grön marknadsföring och menar att 

det är marknadsföring av produkter och tjänster för konsumenterna som har ett ekologiskt, 

etiskt, relationsbaserat och orienterat grundläggande tänk. Von Gaffron (pk, 2011-01-14) 

antyder att grön marknadsföring för 3 är när de marknadsför att de jobbar med miljöfrågor, till 

exempel när de lanserade sin kampanj ”vi planterar ett träd för varje såld mobil”. För 

Olvenmark (pk, 2011-04-26) står grön marknadsföring för reklam och marknadsföring som 

visar att företagen har gröna produkter eller tjänster. Ola (pk, 2011-05-16) ansåg grön 

Barriär Nr 2 
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marknadsföring vara ett sätt för företagen att ställa in sig hos konsumenterna vilket ingen av 

våra företag nämnde att det var. Vi kan även se att företagen IKEA och MQ hade en mer 

generell syn på grön marknadsföring och Volvo och 3 definierade grön marknadsföring som 

vad de själva gjorde inom företaget vilket styrker vad teorin säger om att begreppet är 

svårdefinierat.  

5.2.2 Möjligheter 

Polonsky (1994) hävdar att det finns många fördelar för företag som jobbar med grön 

marknadsföring. Bland annat då det råder en efterfrågan bland konsumenter vilket kan leda 

till att företag vinner konkurrensfördelar. Olvenmark (pk, 2011-04-26) ser MQ:s miljöarbete 

som ett måste och inte som en konkurrensfördel. Hon tror att de företag som inte satsar på 

miljöfrågor idag inte kommer ha några marknadsandelar kvar om några år. Teorin styrker 

detta då Ottoman (1992) menar att grön marknadsföring är en stark konkurrensfördel som kan 

leda till ökad marknadsandel. Von Gaffron (pk, 2011-01-14) anser inte att grön 

marknadsföring är en konkurrensfördel operatörer emellan men att det gröna engagemanget 

går mer och mer mot att vara en konkurrensfördel. Vandermerwe och Oliff (1990) tror att 

många företag har uppmärksammat den möjlighet att ligga steget före sina konkurrenter 

genom att visa att de tar miljöansvar och genom att fokusera på att utveckla miljövänligare 

produkter. Ottoman (1992) hävdar också att grön marknadsföring i längden kan leda till 

resursbesparingar för företag vilket gör att det inte bara är ett strategidrag för att locka kunder 

utan även en lönsamhetsaspekt för företagen. Konsumenterna (pk, 2011-05-16) var rörande 

överens om att det är viktigt att företagen tar ansvar genom att förbättra sina processer ur ett 

miljöhänseende och fokusera sin forskning på att ta fram miljövänligare produkter. Peter och 

Carina (pk, 2011-05-16) var inne på Olvenmarks (pk, 2011-04-26) spår då de anser att de 

företag som inte tar ansvar snart kommer att försvinna då det är en så pass viktig fråga. Anna 

(pk, 2011-05-16) menar att då företagen är med och bidrar till stor skadegörelse måste de 

kompensera för detta och hon tror även att det är de stora företagen som faktiskt har möjlighet 

att göra skillnad. Även Kristina (pk, 2011-05-16) tror att de stora företagen kan påverka 

samhället och anser att företagen bör leda folket i rätt riktning genom att börja ta ansvar så att 

vi tillsammans kan arbeta för att bibehålla vår planet i samma skick till nästa generation. Att 

det bara skulle vara de stora företagen som kan göra skillnad är inget som teorierna tar upp, de 

talar mer om att företag generellt måste ta ansvar. Weiner (pk, 2011-01-12) anser att grön 

marknadsföring kan hjälpa företag att stärka sina varumärken vilket Ottoman (1992) också 

uttalar sig om. Ottoman (1992) hävdar att företag kan stärka sin varumärkesimage genom att 

visa sitt ansvarstagande för konsumenterna. Porsgaard (pk, 2011-04-21) anser att miljöansvar 

är en livsavgörande faktor för SAS samt att det är en stark konkurrensfördel.  

5.2.3 Utmaningar 

En utmaning Davis (2009) har identifierat för företag som jobbar med grön marknadsföring 

och promotar detta är att de kan bli anklagade för greenwashing. Något några av de företag vi 

intervjuat anser är en svårighet med grön marknadsföring. Porsgaard (pk, 2011-04-21) talar 

om greenwash som en negativ möjlig effekt av SAS gröna kommunikation. Han anser därför 

att de måste vara försiktiga för att inte kommunicera på fel sätt och därför fokuserar SAS på 

att integrera det gröna tänket i olika processer istället för att promota gröna aktiviteter. Davis 

(2009) hävdar att det kan vara riskabelt för företag att promota sitt engagemang och miljötänk 

om det inte är gediget och välutvecklat inom organisationen. Av den anledningen förespråkar 

Werther och Chandler (2011) en försiktighet hos företag när de kommunicerar ut sina gröna 

aktiviteter till sina intressenter. De menar att konsumenter lätt kan tolka aktiviteten som ett 

PR-trick för att få bra publicitet istället för att det faktiskt är någonting som företagen gör som 

inte i första hand handlar om egen vinning. Vi kan styrka detta påstående genom det som 
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Kristina och Robert (pk, 2011-05-16) berättade. De ansåg att företagens miljöarbete måste 

vara gediget och välutvecklat för att de ska ha betydelse för dem. Weiner (pk, 2011-01-12) 

anser att företag generellt sätt ska visa konsumenterna det miljöarbete de gör även om det är 

mindre enstaka saker. Dock är han också övertygad om att det är viktigt att ligga nära 

sanningen och inte överdriva för att undvika greenwash vilket kan leda till att företaget får 

dålig publicitet. Han anser också att det måste finnas relevans i det företag gör och om det 

finns så tror han att företag bara kan vinna på att berätta det för sina kunder. Weiner (pk, 

2011-01-12) påpekar dock att det taktiskt sett kan vara en fördel att inte promota sina gröna 

aktiviteter om ens konkurrenter gör något som är väldigt mycket bättre. Kristina (pk, 2011-05-

16) tycker inte att små enstaka insatser från företag inte ger någon tyngd utan mer känns som 

PR-trick och Robert och Barbro (pk, 2011-05-16) tyckte också att enstaka insatser mer kändes 

ihåligt än att företagen verkligen brydde sig. Igen ser vi en barriär mellan konsumenterna och 

företagens varumärken då det är genom dessa de kommunicerar ut sitt miljöarbete. Det finns 

två läger, ett som vill ha ett gediget miljöarbete och ett som tycker att allt slags miljöarbete är 

bra. Detta tolkar vi som att det finns både en risk och en chans att kommunicera ut sitt 

miljöarbete något som företagen självklart måste ha i beaktning och som försvårar deras 

kommunikation.   

5.2.4 Framtid 

Många företag insåg redan för nästan två decennier sen att de är en del av samhället och med 

det kommer ansvar. De har förstått att de måste ta ansvar för sina aktiviteter och inte kan 

släppa ut kemikalier i naturen utan att konsumenterna reagerar på det och har därför börjat se 

över sina rutiner och processer (Polonsky, 1994). Våra empiriföretag har insett detta ansvar 

och de har alla strategier över hur de ska kunna genomföra detta på ett optimalt sätt. Alla 

företagen har funderat över hur deras arbete kommer att utvecklas framöver och de lämnar 

ingenting åt slumpen då det vore för riskabelt.  

Von Gaffron (pk, 2011-01-14) berättar att 3´s engagemang kommer att öka i takt med att 

företaget växer sig större och starkare. De är fortfarande ett relativt ungt företag och har bara 

precis börjat snudda vid de viktiga frågorna kring miljö och tror generellt att 

miljöengagemanget ser ljust ut i framtiden inom telekombranschen. Han tror också att EU 

kommer att komma med tydligare direktiv för att hjälpa företag jobba hållbart vilket von 

Gaffron (pk, 2011-01-14) anser vara bra då han tycker att alla ska ha samma spelregler. 

Företagen börjar integrera miljömål och strategier i sina långsiktiga affärsplaner och 

integrerar detta i företagens kultur. Grön marknadsföring måste ständigt finnas med i 

bakhuvudet hos företagsledare och marknadsförare (Peattie, 1992). Ståls (pk, 2011-01-12) 

uttalande stärker detta då hon menar att det inte finns någon annan väg att gå i framtiden än 

den gröna och IKEA:s engagemang kommer att fortsätta utvecklas i linje med de frågor som 

uppmärksammas i samhället. Peattie och Belz (2009) antyder dock att det kommer att 

behövas en förändring hos folks tankar och tillvägagångssätt för att kunna ändra våra 

konsumtionsmönster åt det mer miljövänliga hållet.  

Porsgaard (pk, 2011-04-21) berättar att det på SAS inte finns någon maxgräns i hur mycket de 

kommer att engagera sig och att de kommer att fortsätta för att integrera det gröna tänket 

inom organisationen. För flygbranschen tror Porsgaard (pk, 2011-04-21) framtiden inom 

miljöfrågor kommer att handla om att bland annat skapa bättre flygplan som drar mindre 

bränsle samt fokus på att använda biogas. Olvenmark (pk, 2011-04-26)berättar att MQ:s 

miljöarbete aldrig kommer att ta slut och de kommer att fortsätta att utveckla sitt engagemang. 

Hon menar precis som von Gaffron (pk, 2011-01-14) att de bara har börjat sin resa och vill 

hitta nya sätt att engagera sig på. Inom klädbranschen tror Olvenmark (pk, 2011-04-26) att det 
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i framtiden kommer se ut som idag med liknande utmaningar men att företagen kommer att 

hitta nya kommunikationskanaler och sätt att engagera sig på.  

Weiner (pk, 2011-01-12) påpekar att miljöfrågor aldrig kommer att bli oviktigt och att Volvo 

därför ständigt kommer att anpassa sig efter vad deras kunder vill ha. I och med detta berättar 

han att Volvo:s engagemang kommer att gå upp och ner men aldrig minska eller försvinna. 

Weiner (pk, 2011-01-12) är övertygad om att miljöfrågor kommer att fortsätta vara viktiga för 

företag framöver och han tror att det inom hans bransch kommer att bli viktigare att fokusera 

på energieffektivitet.  Flera av våra konsumentrespondenter (pk, 2011-05-16) tror att grön 

marknadsföring är en trend som ligger i tiden tillföljd av de heta debatter som blossat upp på 

senaste. För Kristina (pk, 2011-05-16) är grön marknadsföring och miljöansvar en 

förutsättning för företag att lyckas i framtiden och hon tror inte bara att det är en trend som 

kommer att trappas av. Robert (pk, 2011-05-16) anser att större företag måste göra grön 

marknadsföring till en vital del av deras marknadsföring men att även små företag kan göra 

skillnad och bara för att de är små betyder det inte att de kan frånsäga sig ansvar. Peattie och 

Belz (2009) hävdar till och med att framtidens marknadsföring inte kommer likna den vi är 

vana vid och menar att alla företag måste ha gröna marknadsstrategier för att kunna 

konkurrera. Ola, Carina och Ingela (pk, 2011-05-16) tror att grön marknadsföring är en trend i 

dagens samhälle som de hoppas hålla i sig och Ingela (pk, 2011-05-16) tror att om företag ser 

en positiv effekt av deras engagemang är det troligt att trenden håller i sig och blir mer av en 

norm. Peattie (1992) var redan för 20 år sedan övertygad om att den gröna frågan inom 

affärsvärlden bara hade börjat och skulle komma att växa sig starkare framöver. Han hävdade 

även att företagsledare måste inse att den gröna agendan är dynamisk och att det aldrig går att 

säga att man som företag har gjort sitt och lägga över resten på någon annan. Anna (pk, 2011-

05-16) är också inne på att om företagen ser att deras engagemang är kostnadseffektivt så 

bidrar det till att det är någonting företagen kommer vilja att fortsätta med. Även Peter (pk, 

2011-05-16) hävdar att den gröna marknadsföringen är en trend som kommer att hålla i sig 

och han tror att vi idag bara ser toppen av ett isberg vilket han menar bådar gott inför 

framtiden.  

5.3 Varumärke 
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De aspekter vi har valt att föra analys kring gällande varumärke kan ses i modellen ovan till 

höger. Även här har vi identifierat en barriär mellan varumärke och konsumenter i hur de 

uppfattar de olika företagens varumärken och vad företagen tror att konsumenterna tror. 

5.3.1Definition och funktion 
Stål (pk, 2011-01-12) och von Gaffron (pk, 2011-01-14) definierar termen varumärke som 

den samlade bilden av företaget som de vill förmedla till omvärlden. Olvenmark (pk, 2011-

04-26) har en liknande definition av varumärke och menar att det är allt företaget vill 

förmedla kring sin produkt, företag och tjänst, de värden som kunden förknippar med 

varumärket. Vidare anser Olvenmark (pk, 2011-04-26) att funktionen av ett varumärke ur 

konsumenternas perspektiv är att varumärket ger en bild till konsumenten som kan förknippas 

med tillhörighet eller ett ”statement”. Stål (pk, 2011-01-12) och von Gaffron (2011-01-14) har 

en mer generell uppfattning kring vad varumärket har för funktion för konsumenterna då de 

menar att varumärket kommunicerar de värden som företaget vill att kunden ska 

uppfatta/uppleva.  Kotler och Armstrong (2006) påpekar att varumärken hjälper konsumenten 

att identifiera och känna igen produkter, dem hjälper även att förmedla vilken kvalité 

produkten har . Melin (2006) beskriver fem funktioner som varumärket har ur företagets 

perspektiv; informationsbärare, identitetsbärare, positioneringsinstrument, konkurrensmedel 

och tillväxtgenerator. Trots att dessa funktioner gäller företagets perspektiv kan till exempel 

identitetsbärare och positioneringsinstrument kopplas till de Stål (pk, 2011-01-12) och 

Olvenmark (pk, 2011-04-26) menar att varumärken har för funktioner då de anspelar på 

image och vilken position varumärket har i konsumenternas sinne. 

5.3.2 Märkespersonlighet 

Ett varumärke definieras ofta ur företagets eller konsumentens perspektiv (Wood, 2000). När 

det beskrivs ur en konsuments perspektiv representerar de konsumenternas uppfattning om en 

produkt eller tjänst och dess prestation, detta kan ge konsumenten både negativa och positiva 

känslor. Desto fler som uppfattar varumärket som positivt, desto större är chansen att 

märkeslojalitet och märkesidentifikation skapas (Belz & Peattie, 2009). Med denna teori är 

det därför intressant att se hur väl företagen har kommunicerat ut sitt varumärke i jämförelse 

med hur konsumenterna uppfattar det. Konsumenterna (pk, 2011-05-15) förknippade IKEA 

med kärnvärdet billigt. Både Kristina, Ola, Ingela och Barbro (pk, 2011-05-16) ansåg att 

IKEA ligger i tiden och är trendiga och moderna. Svenskhet förknippade Kristina med IKEA 

och Peter (pk, 2011-05-16) var stolt som svensk att IKEA finns på så många ställen i världen. 

Claes (pk, 2011-05-16) kände också en sorts stolthet i att IKEA är ett sådant framgångsrikt 

företag som andra borde lära sig av. Stål (pk, 2011-01-12) på IKEA trodde att IKEA:s kunder 

förknippade dem med ungdom, humanitet, modernitet och med glimten i ögat, dessutom 

trodde hon att IKEA uppfattades som ett företag som främst vänder sig till unga. Kristina var 

den som hade flest värden förknippade med IKEA och förknippade även IKEA med trygghet 

och bra personalpolitik. Vi tolkar det som att IKEA är på god väg med att förmedla sina 

kärnvärden till de svenska konsumenterna men kan konstatera att hur IKEA tror att de blir 

uppfattade inte stämmer helt och hållet.  

Weiner (pk, 2011-01-12) på Volvo trodde att konsumenters uppfattning om Volvo var lik 

Volvo:s egna kärnvärden som är; en Volvo- livsstil som innebär säkra bilar, skandinavisk 

design, miljömedvetenhet, en ”anonym” bil och att den var lite dyrare och lyxigare. Vissa 

värden som Weiner (pk, 2011-01-12) presenterade stämde in på vad konsumenterna svarade. 

De flesta konsumenter (pk, 2011-05-15) svarade att de förknippade Volvo med säkerhet och 

kvalité. Peter (pk, 2011-05-16) tycker även att Volvo har snygg design och ”tuffa” bilar och 

uppfattar Volvo som ett företag som bryr sig om miljön. Däremot tyckte Robert och Carina 

(pk, 2011-05-16) tvärtom i design och uppfattade Volvo som tråkiga familjebilar. Kristina 
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tyckte utöver vad föregående konsumenter sagt att Volvo kändes stabil och ursvenskt. Här 

kan vi konstatera att Volvo måste satsa mer på att verkligen få ut att de vill uppfattas som en 

livsstil då detta inte var något våra konsumenter nämnde.  

Om företaget 3 hade konsumenterna splittrade åsikter. Barbro och Carina (pk, 2011-05-17) 

hade ingen uppfattning alls om företaget medans Claes (pk, 2011-05-16) ansåg 3 vara en 

intressant uppstickare som efter en lång startsträcka äntligen blivit lönsam. Von Gaffrons (pk, 

2011-01-14) uppfattning om hur konsumenter uppfattar 3 är att de förknippas med värden 

som ungdomlighet, modernitet, medvetenhet, musik och att ha kul. Det stämmer väl inte helt 

överens med de svar vi fick ifrån konsumenterna. De flesta ansåg att 3 är säljiga och moderna 

men Ingela (pk, 2011-05-16) tyckte även att deras marknadsföring ibland kunde vara lite väl 

aggressiv. Anna (pk, 2011-05-16) tycker deras marknadsföring är tråkig men hon anser ändå 

att de har ett starkt varumärke. Kristina (pk, 2011-05-16) ser 3 som ett oansvarigt företag 

samtidigt som hon tycker att de verkar ha konkurrenskraftiga priser och är lite häftiga. Von 

Gaffron (pk, 2011-01-14) trodde att konsumenter förknippar 3 med mobilitet, att de ska kunna 

prata, jobba och underhålla sig via sin mobil. Han berättar vidare att 3 började med att 

positionera sig som ett prisvärt företag men har nu istället riktat in sig på att ha den bästa 

täckningen och förenkla livet för sina kunder som har mobilen som centrum i sitt liv. Ingen av 

konsumenterna talade om 3:s vision om att mobilisera konsumenternas liv eller nämnde deras 

prisstrategi. Att konsumenterna har så olika uppfattningar om 3 kan kopplas till att 3 är de 

yngsta företaget och att de uppenbarligen inte lyckats nå alla målgrupper. Genom att ta reda 

på hur företaget blir uppfattat kan de utveckla nya strategier för att förmedla de värden som de 

vill bli uppfattade som. 

Olvenmark (pk, 2011-04-26) berättar att de på MQ genom kundundersökningar kommit fram 

till att deras kunder anser att MQ står för personlighet, service och kvalité. Detta stämde in 

väldigt dåligt på vad de intervjuade konsumenterna tyckte. Kanske beror de på att vi 

intervjuade relativt få personer för att få en rättvisande bild och att de undersökningar som 

MQ gjort varit mer utförliga. Det kan även handla om vilken typ av människor som 

intervjuas. Ola, Claes, Kristina och Anna (pk, 2011-05-16) beskrev MQ med ord som trist, 

mediokra och ett tråkigt utbud. Anton(pk, 2011-05-16) ansåg dock MQ ha snygga kläder och 

både Barbro, Carina och Kristina (pk, 2011-05-16) ansåg MQ ha hyfsad kvalité. Robert (pk, 

2011-05-16) förknippade MQ med prisvärdhet, medans Peter (pk, 2011-05-16) inte hade 

någon uppfattning alls om MQ. Här kan vi även tolka det som att det överlag är kvinnorna 

som har en positiv uppfattning om MQ, kanske beror det på att MQ har ett bredare sortiment 

för kvinnor. 

Porsgaard (pk, 2011-04-21) tror även han att konsumenternas uppfattning om företaget ligger 

nära de kärnvärden som SAS arbetar efter. Dessa är hög kvalité, punktlighet, trovärdighet, 

säkerhet och ”nästan hemma”. Kristina (2011-05-16) tycker att SAS har bra service, men även 

att de är trygga, punktliga, pålitliga och är en del av Sverige. Barbro och Anton (pk, 2011-05-

16) tycker att SAS har bra kundservice och har en allmän positiv bild av SAS. Här kan Barbro 

och Kristinas åsikter kopplas till att de båda kommer från Luleå, där flyg är de mest effektiva 

sätt att ta sig till bland annat Stockholm. Robert, Claes och Ingela (pk, 2011-05-16) tycker att 

SAS är gammaldags och har tappat mycket av sin forna glans och kvalité. Claes (pk, 2011-05-

16) menar att de är en ”omöjlig åldring som de aldrig kommer gå att få ordning på eller få 

kostnadseffektivt”. Även Ingela och Carina (pk, 2011-05-16) förknippar SAS med ett företag 

i kris och som är ekonomisk pressade. Peter (pk, 2011-05-16) tycker inte att de är någon 

större skillnad mellan flygbolag men väljer ändå gärna att flyga med SAS eftersom det delvis 

är svenskt och flyger med dem för att stötta deras verksamhet. Anna (pk, 2011-05-16) ser 

SAS som ett dyrare och exklusivare flygbolag som är förknippat med hög status, men 
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samtidigt är aningen pretentiöst. Porsgaard (pk, 2011-04-21) nämnde att utöver de tidigare 

värdena tror han att konsumenter kan uppfatta dem som lite dyrare vilket överensstämmer 

med vad Anna ansåg. 

5.3.3 Att bygga ett starkt varumärke 
För att bygga ett starkt varumärke har Stål (pk, 2011-01-12) uppfattningen att företag måste 

stå fast vid sina kärnvärderingar och vara konsekventa, men att de samtidigt inte får fastna i 

en tidsepok genom att alltid försöka vara ”med i tiden”.  Även von Gaffron (pk, 2011-01-14) 

är inne på att marknadsföra sig starkt och långvarigt. Dock lägger han till att det ska vara en 

bra produkt som lanseras under en symbol som kunden lätt kan identifiera sig med. 

Olvenmark (pk, 2011-04-26) tror mer på de mervärden som ett företag har kring sin 

produkt/tjänst. Hon menar att allt MQ kommunicerar ut skapar bilden av deras varumärke, det 

kan vara reklam, hur butikerna ser ut och bemötande från personalen. Detta stämmer väl 

överens med Chernatony och McDonalds (1998) mening, de menar att vägen till att bygga ett 

starkt varumärke är att tillföra värderingar som lockar kunden till köp, dessa mervärden gör 

även företaget attraktivt och utstickande från den gråa massan. Doyle och Stern (2006) går 

även in på att produkten eller tjänsten måste möta konsumenternas behov på en psykologisk 

nivå. Ingen av företagen ansåg dock att de måste bygga en stark relation med sina 

konsumenter. Något Hollis (2008) menar stärker kundlojaliteten vilket i sin tur bidrar till fler 

köp. 

5.3.4 CSR och gröna värden i varumärket 

Polonsky och Jevons (2009) menar att företag måste försöka blanda in CSR som en 

kärnkomponent i deras varumärke. Detta kan appliceras på de Porsgaard (pk, 2011-04-21) 

säger om att de på SAS försöker att integrera CSR i allt de gör för att stärka sitt varumärke. 

Företag kan använda en etisk approach för att sticka ut från andra produkter och tjänster 

(Polonsky & Jevons, 2009).  Davis (2009) menar att många yngre varumärken har lyckats 

skapa en lojal målgrupp med hjälp av etik och moral genom att ha skapat val för ”medvetna” 

konsumenter. Von Gaffron (pk, 2011-01-14) tror att alla positiva aktiviteter som 3 gör 

påverkar deras varumärke positivt och gör deras varumärke ”tyngre” och mer 

konkurrenskraftigt. Då 3 är ett relativt ungt företag menar von Gaffron (pk, 2011-01-14) att de 

fortfarande har möjlighet att fylla på sitt varumärke med värden som konsumenter uppskattar 

för att skapa lojalitet. Hollis (2008) hävdar att om konsumenter utvecklar en bra relation med 

ett varumärke innebär det att konsumenten upplever att just det varumärket har en tydlig 

konkurrensfördel i jämförelse med andra varumärken. På IKEA kan Stål (pk, 2011-01-12) 

inte svara på om deras miljö- och samhällsengagemang har påverkat deras varumärke, hon 

menar att varumärkesidentiteten inte är den främsta anledningen till att IKEA jobbar med 

miljö- och samhällsfrågor och att allt IKEA gör kommunicerar. Weiner (pk, 2011-01-12) tror 

däremot att Volvo:s arbete med miljö- och samhällsfrågor har haft en positiv inverkan på 

Volvo:s varumärke, speciellt i samband med Volvo:s miljöbilar då de kunde se en märkbar 

skillnad i sina siffror. Även SAS har gjort mätningar som visat att deras miljöarbete har 

påverkar deras varumärke positivt (Porsgaard, pk, 2011 -04-21).  

För MQ har kvalité alltid varit det viktigaste kärnvärdet, något som de byggt vidare på. För 

MQ är inte grön marknadsföring eller CSR- arbete något som påverkar varumärket, utan 

något alla företag jobbar med som en bisyssla. Apaolaza Ibáñez och Forcada Sainz (2005) 

menar att när företag positionerar sina varumärken som gröna måste de visa detta aktivt i sin 

marknadskommunikation och differentiera sig från sina konkurrenter genom miljövänliga 

egenskaper. Företagen vi intervjuat är inga rent ”gröna” företag, däremot har de använt sig av 

gröna budskap i sin marknadskommunikation. Framförallt IKEA, Volvo och 3 har anspelat på 

miljöaspekter i sin marknadskommunikation. Vidare anser författarna att det gröna 
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varumärket ofta spelar på antingen funktionella eller emotionella aspekter. Med funktionella 

aspekter menas att företaget förmedlar information om sina produkter eller tjänsters 

miljövänliga produktattribut (ibid). Detta är något vi har sett i både IKEA, Volvo och 3:s 

marknadskommunikation.  Nackdelen med funktionella aspekter är att det är lätt att imitera 

(Peattie, 1995). Att positionera sig emotionellt kan göras på tre olika sätt; genom att förmedla 

en känsla av välbefinnande och inre värme kopplat till känslan av att göra något osjälviskt. 

Använda sig av naturbilder i sin marknadskommunikation kan väcka starka känslor hos 

konsumenten och att ge uttryck av miljömedvetenhet genom konsumtion av ett grönt 

varumärke (Hartmann et al 2005). Detta tycker vi oss kunna påstå att 3 gjorde med den 

kampanj de lanserade där de planterade ett träd för varje såld mobil, de anspelade på naturen 

och väckte emotionella känslor hos konsumenterna. Stål (pk, 2011-01-12) och von Gaffron 

(pk, 2011-01-14) anser att företag måste använda sig av både funktionella och emotionella 

budskap i sin gröna marknadsföring då alla kunder är olika. Olvenmark (pk, 2011-04-26) å 

andra sidan menar att det är de emotionella som ofta anspelas på i första hand och att de 

funktionella attributen sedan kan stärka det emotionella budskapet. 

5.4 Konsumenter 

Angående konsumenten i vår modell har vi valt att i analysen titta närmre på den gröna 

konsumenten och vad vi funnit för likheter mellan teori och empiri. Vi ska även föra en analys 

kring value-action-gap, de faktorer som påverkar konsumenter i deras köpbeslut samt vad 

konsumenter faktiskt värderar hos företag. Här har vi funnit en intressant barriär mellan 

konsumenter och företag i form av feedback som inte når fram. 

5.4.1 Den gröna konsumenten 

Vi har funnit att teorin om den typiska gröna konsumenten stämmer överens med de 

konsumenter vi intervjuat. Däremot ser vi ett glapp där företagen har en helt annan bild av en 

grön konsument. Både Stål (pk, 2011-01-12), Olvenmark (pk, 2011-04-26) och Weiner (2011-

01-12) tror att den typiska gröna konsumenten är yngre. Detta grundar Stål (pk, 2011-01-12) 

på att hon anser att den yngre generationen inte är lika rädd för att ifrågasätta. Undersökningar 

som Ottoman (1992) och Du Paco et al. (2008) har tagit del av har visat att den typiska gröna 

konsumenten är en äldre, välutbildad, liberal kvinna. Detta har vi märkt stämmer väl överens 

med de konsumenter vi intervjuat. Det var främst kvinnorna som anammat grönare 

köpmönster  även om även männen till viss del försökte ta hänsyn till det i sina köpbeslut. 

Ottoman (1992) har definierat den gröna konsumenten som någon som aktivt söker efter 

Barriär Nr 4 
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miljövänligare produkter. Detta stämmer inte helt överens med våra konsumenter då flera av 

dem gärna handlade miljövänligt men de ville inte påstå att de aktivt sökte efter dessa 

eftersom att det var för krävande. Weiner (pk, 2011-01-12) och även Stål (pk, 2011-01-12) till 

viss del spekulerar kring att den typiska gröna konsumenten är något av en extremist som 

möjligen är medlem i någon typ av miljöorganisation. Weiner (pk, 2011-01-12) menar att det 

finns en typisk grön kund och att dessa är ett gäng entusiaster som brinner för miljöfrågor. 

Generellt tror han också att det finns de som engagerar sig mer än andra men varför det är så 

vet han inte. Von Gaffron (pk, 2011-01-14) däremot är osäker på om det finns en typisk grön 

kund, i telekombranschen tror han att det är ont om sådana. Von Gaffron (pk, 2011-01-14) 

hävdar att det självklart finns extremister men deras ”miljömobiler” har aldrig sålt särskilt bra 

och därför tror han inte att dessa är intressanta för hans bransch. Dessa antaganden stämmer 

alltså inte överens med konsumentempirin eller teorin. Vi kan tolka detta som att det finns en 

viss barriär mellan konsumenter och företag då företagen inte tar till sig den feedback som 

kommer från konsumenterna. Vi märker att företagen inte är medvetna om vissa 

betydelsefulla värderingar och åsikter som dagens konsumenter har vilket egentligen är 

värdefullt för dem att ha kunskap om. Om företagen ska kommunicera ut sitt miljö- och 

samhällsarbete bör de ha koll på vilka det är som kommer att ta till sig denna information och 

som värderar den högt. 

5.4.2 Vad konsumenter värderar 

Egenskaper som Porsgaard (pk, 2011-04-21) är övertygad om att konsumenterna värderar 

högt hos företag är säkerhet, pris, punktlighet och en generell positiv image. Detta är frekvent 

förekommande begrepp som även våra konsumenter använt sig av i sina beskrivningar om 

vad de tycker är viktigt. Olvenmark (pk, 2011-04-26) tror att konsumenterna vill kunna lita på 

företagen och lita på att de agerar etiskt korrekt och ur ett miljövänligt perspektiv. Kristina 

(pk, 2011-05-16) anser att pålitlighet, trovärdighet och stabilitet är viktiga faktorer utöver 

samhälls- och miljöansvar. Von Gaffron (pk, 2011-01-14) tror att det är hur företagen 

profilerar sig som har störst påverkan och menar att företag med en stark profil inger 

förtroende hos konsumenterna. Weiner (pk, 2011-01-12) tror även han att Volvo:s kunder 

värderar vilka bilar de säljer, vad de utstrålar och säger om köparen som person och han tror 

på att visa att företaget är ansvarstagande. Detta ser vi stämmer överens med Peters (pk, 2011-

05-16) åsikt då det för honom handlar om ett helhetsintryck och han anser att det är viktigt att 

ha en positiv bild av företaget för att han ska vilja handla hos dem. Detta får företaget alltså 

genom att kommunicera ut de värden som konsumenterna tycker är viktigt. Weiner (pk, 2011-

01-12) tror också att många konsumenter anser att det är viktigt att de anställda jobbar under 

rättvisa förhållanden och har rättvisa löner samt att de kan känna glädje i sitt arbete. Detta 

stämmer överens med vad Ingela, Barbro och Ola (pk, 2011-05-16) värderar då de säger att de 

tycker det är viktigast att företagen tar hand och månar om sina anställda. Claes (pk, 2011-05-

16) värdesätter högst att företagen visar att de jobbar för jämställdhet och även tar ansvar för 

sådana frågor. Vi ser att företagen till stor del inte ser dessa faktorer som primära och vi 

märker att konsumenterna i sina svar ställer högre krav än vad företagen kanske tror. Även 

detta kan kopplas till den barriär vi nämnde tidigare då företagens kunskaper om deras 

konsumenter är begränsade. Weiner (pk, 2011-01-12) tror att det i grund och botten handlar 

om att ha bra produkter som kunderna efterfrågar något som ingen konsument nämnde, 

kanske är detta en självklarhet. Stål (pk, 2011-01-12) tror att dagens konsumenter värderar 

produkterna, priset och framförallt trovärdigheten hos företagen. Anna, Ingela, Kristina och 

Claes (pk, 2011-05-16) värderar samhälls- och miljötänk högst hos företag, de är de faktorer 

de tycker är bland de viktigaste när de handlar. Anna, Anton, Carina och Robert (pk, 2011-05-

16) värdesätter kvalitet och Robert (pk, 2011-05-16) tycker att det är viktigt att företagen 

lever upp till ens förväntningar och Anton och Carina (pk, 2011-05-16) talar om att de 
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värdesätter företag som är serviceminded, något som inget av företagen tror att konsumenter 

värderar högst hos företag. 

5.4.3 Faktorer som påverkar konsumenten 

Pickett- Baker och Ozaki (2008) hävdar att det är konsumenternas grundläggande attityder 

och värderingar som påverkar vid köpbeslut genom att influera deras tankar och känslor. 

Gupta och Ogden (2009) anser att människors beslut och även köpbeslut kan påverkas av ens 

omgivning genom referensgrupper och nyckelpersoner som människor ser upp till. 

Användandet att referensgrupper har vi sett hos några av våra konsumenter. Peter (pk, 2011-

05-16) sa att han blivit påverkad av sin fru till att handla ekologiskt då hon alltid varit väldigt 

miljömedveten och förespråkat miljövänligt köpbeteende. Även Anton (pk, 2011-05-16) säger 

sig vara påverkad av sin referensgrupp då han påstår att de värderingar hans familj har 

gällande köp av ekologisk mat är något som han kommer att ta med sig när han flyttar 

hemifrån. Peter och Olsen (1999) menar att många använder sin referensgrupp som bas vid 

olika beslut och i allra högsta grad när det gäller köpbeslut.  

Skillnaden mellan en konsument som väljer att handla grönt och en som inte gör det anser 

Gupta och Ogden (2009) styrs av vissa nyckelfaktorer där referensgruppen är just en av dem. 

Pickett- Baker och Ozaki (2008) påpekar även att varumärken kan hjälpa konsumenter i sina 

val och att det är ett användbart verktyg för att påverka konsumenter och deras attityder. Detta 

genom att påverka konsumenternas känslor så att rationella anledningar översätts till 

emotionella preferenser. Pickett- Baker och Ozaki (2008) menar att detta i allra högsta grad 

kan påverka konsumenter att ta större hänsyn till miljöfrågor vid köpbeslut. Anna (pk, 2011-

05-16) anser att imagen är viktigt hos företag och en av de faktorer hon reflekterar över vid 

köp. Även Peter (pk, 2011-05-16) ansåg att imagen var viktig och tyckte att den övergripande 

bilden av ett företag var det som påverkade om han handlade av dem eller inte. Detta får oss 

att tolka varumärket som en viktig påverkande faktor vilket vi även anser att de företagen vi 

intervjuat har förstått då de allra flesta av dem jobbar med att bygga sitt varumärke starkare då 

det har insett att det påverkar konsumenterna.  

5.4.4 Value-Action-Gap   

Pickett- Baker och Ozaki (2008), Gupta och Ogden (2009) och Carrigan och Attalla (2001) är 

överens om att det finns ett gap mellan individer som värderar miljö- och samhällsfrågor och 

som tycker att det är viktigt att företag tar ansvar men trots detta inte tar hänsyn till detta i sina 

köpbeslut. Detta fenomen kallas för value-action-gap och Gupta och Ogden (2009) har insett 

att det är många konsumenter som säger sig tycka att klimatfrågor är oerhört viktiga men trots 

detta kör de inte miljöbil eller handlar mat som är rättvisemärkt och liknande. Gupta och 

Ogden (2009) tror att detta beror på det sociala dilemma som konsumenterna ställs inför. 

Konsumenterna vill handla utifrån sina värderingar men när de inte går hand i hand med deras 

personliga intressen tar andra faktorer över och är det som påverkar vid köpbeslut. Claes och 

Kristina (pk, 2011-05-16) tror att en anledning till detta kan vara att konsumenterna ofta 

själva behöver söka information och leta upp rättvisemärkta varor, något de är för lata för att 

göra. De menar att företagen måste göra det enklare för dem genom exempelvis bättre 

skyltningar. Miljö- och samhällsfrågor får helt enkelt inte högsta prioritet. Detta är något som 

Carrigan och Attalla (2001) håller med om, de tror att detta fenomen är ett resultat av att 

konsumenter inte är tillräckligt informerade samt för lata för att själva söka upp 

informationen. Stål (pk, 2011-01-12) tror därför att företagen måste satsa på att utbilda 

konsumenterna om vad som är miljövänligt speciellt då hon inte tror att det är något som 

MQ:s kunder tänker på dagligen. Weiner (pk, 2011-01-12) tror att Volvos kunder generellt 

sätt har en hög kunskapsnivå men att de trots detta måste fortsätta utbilda konsumenterna då 

miljö- och samhällsfrågor är komplexa och att det inte alltid lätt för konsumenterna att 
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urskilja vad som är miljövänligt och inte. Von Gaffron (pk, 2011-01-14) har svårt att se att 

grön marknadsföring skulle handla om att utbilda kunder utan anser snarare att det är en fråga 

om att informera sina kunder genom att marknadsföra det 3 gör och står för.  

Flera av konsumenterna (2011-05-16) ansåg att miljö- och samhällsfrågor påverkade deras 

köpbeslut. Men när de fick tänka efter var det framförallt vid köp av matvaror som de 

värderade dessa frågor. Närproducerat, krav- nyckelhåls- och rättvisemärkta varor var något 

de kunde tänka sig att betala lite extra för. Rahbar och Wahid (2011) hävdar att etiketter som 

exempelvis krav- och nyckelhålsmärkt förenklar för konsumenter och hjälper dem att 

uppmärksamma miljövänligare produkter och påverkar dem att köpa dessa. De anser också att 

dessa verktyg är av stor betydelse för att påverka konsumenterna till ett mer miljövänligt 

köpbeteende. Konsumenterna (2011 -05-06) menade att samhället har varit duktiga med att 

informera om ekologisk och närproducerad mat men att det annars inte har fått lika mycket 

uppmärksamhet. Det var bara Anna (pk, 2011-05-16) som nämnde ekologiska och 

miljövänliga kläder till exempel. Här kan vi tydligt se att konsumenterna har bristande 

kunskaper och förståelse om vilka företag som jobbar med miljö- och samhällsfrågor, men 

också vad företag kan göra för att agera mer miljö- och samhällsvänligt.  Anton (pk, 2011-05-

16) berättade att miljön inte var det första han tänkte på vid köp även om han tycker att det är 

en viktig fråga. För honom var pris och kvalité de avgörande faktorerna vid köp. Carrigan och 

Attalla (2001) kom även fram till genom undersökningar att faktorer som pris, värde, kvalitet, 

varumärkeskännedom är anledningen till att konsumenter i första hand handlar av personliga 

skäl och inte sociala. Författarna menar på att etiken endast fick betydelse då konsumenterna 

hade ett eget förvärvat intresse och att handla etiskt eller miljövänligt även skulle ha en direkt 

positiv effekt för dem. En annan förklaring till detta problem hävdar Carrigan och Attalla 

(2001) är den ekonomiska aspekten och att många skulle handla miljövänligare om de hade 

råd. Att miljövänliga produkter ofta kostar lite mer är en av de orsaker som Ottoman (1992) 

tror har betydelse för att många inte handlar miljövänligt och ekologiskt. Hon menar att dessa 

produkter förutom att kosta mer även är svårare att få tag på och inte alltid är av lika bra 

kvalité som mindre miljövänliga produkter som funnits längre på marknaden. Dock tycker 

Anna (pk, 2011-05-16) som gärna köper ekologiska kläder att dessa produkter har högre 

kvalité. Hon har inte vad gäller varken mat, kläder eller smink märkt att de miljövänliga 

produkterna skulle ha sämre kvalitet.  
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6. Slutdiskussion 
I vår problemformulering ställde vi oss frågan: Hur påverkar stora välkända företag 

konsumenternas inställning mot deras varumärke med hjälp av grön marknadsföring och 

CSR? Med hjälp av teori och empiri ska vi nu diskutera det vi har upptäckt under vår 

undersökningsprocess. 

I vår studie har vi kommit fram till att konsumenter i allra högsta grad påverkas av företags 

arbete med miljö- och samhällsfrågor, med andra ord det som ur företagsperspektiv kallas för 

grön marknadsföring och CSR. Något annat vi har kommit till insikt kring, är att det inte finns 

någon bra definition på termerna grön marknadsföring och CSR och att alla tolkar dem olika. 

Den tolkning vi flest gånger har hört är en sammanslagning av båda begreppen i form av 

hållbarhetsarbete eller företagsansvar (CR). De flesta företag vi har pratat med gör ingen 

skillnad mellan begreppen. Konsumenterna vi intervjuat har haft olika uppfattningar om vad 

begreppen innebär. Samtidigt har vi i vår teoretiska referensram sett att det finns ett flertal 

definitioner av de olika begreppen, därför är det svårt att säga att någon har rätt eller fel, det är 

snarare en tolkningsfråga. 

Vi har hittat både likheter och skillnader mellan teori och empiri, dock stämmer majoriteten 

av empirin och våra egna spekulationer överens med den teori vi hittat. Till exempel påverkas 

konsumenten Anton av sin familj som handlar ekologiskt, då han säger att detta är något han 

kommer att göra när han flyttar hemifrån, detta kopplar vi ihop med teorin att konsumenter 

påverkas av sin referensgrupp, i detta fall Antons familj vilket teorin säger är en av de 

starkaste faktorerna vid köpbeslut. Vi ser att detta är en naturlig reaktion då vi tror att många 

får sina värderingar från sin familj redan i ung ålder. Detta är värdefullt för företag att känna 

till då det ibland bara krävs att företag övertygar till exempel mamman i en familj för att hela 

familjen ska bli lojala till varumärket, då mamman oftast är den som bestämmer vilka varor 

som köps till hemmet. En intressant skillnad vi fann var att konsumenten Anna förknippade 

miljövänliga produkter med bra kvalité, något som teorin säger emot då den menar att 

konsumenter tror att miljövänliga produkter har sämre kvalité. Vi tror att det är mycket 

möjligt att det tidigare varit sämre kvalité på miljömärkta produkter men att vi nu ser en 

KRAV-märkning eller liknande som en kvalitetsgaranti. 

Något vi funnit intressant under vår studie är det så kallade value- action-gap vilket innebär 

ett gap mellan attityder och beteenden hos konsumenter. Då samtliga av våra 

konsumentrespondenter ansåg att det var viktigt att företag tog miljö- och samhällsansvar var 

det intressant att upptäcka att trots detta påverkade det inte alltid vid köpbeslut. Detta är ett 

bevis på att value-action-gap är ett dilemma i samhället. Teorin hävdar att detta beror på att 

människor har olika intressen och detta går inte alltid hand i hand med att tänka på miljö och 

samhälle. För våra konsumenter handlade de främst om brist på information från företagen, då 

både Claes, Kristina och Barbro gärna handlar miljövänligt men inte har tid att leta upp 

informationen och därför ofta är ovetande. Stål på IKEA och von Gaffron på 3 ansåg att 

företag måste utbilda och informera sina kunder mer just på grund av denna anledning. 

Weiner på Volvo tror att deras kunder är kunniga inom området, men att de trots detta måste 

fortsätta utbilda kunder på grund av ämnets komplexitet. Vi tycker att kunskapsnivån på 

dagens konsumenter är relativt hög, speciellt kunskap om växthuseffekten och barnarbete. 

Däremot kan vi hålla med konsumenterna om att det ibland är svårt att veta om en produkt är 

miljövänlig, eller vad företagen tar för miljö eller samhällsansvar. Precis som Ingela anser vi 

att de är svårt att ha insyn i företagen och det är sällan vi letar upp ett företags ”sustainability 

report” på deras hemsida. Vi har även under vår studie märkt att det ibland varit svårt att hitta 

information kring vilket miljö- och samhällsansvar företagen tar. Ofta har vi blivit positivt 

överraskade av hur mycket företagen har engagerat sig i sådana frågor, speciellt då vi inte har 
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sett speciellt mycket av det i deras marknadskommunikation. Von Gaffron och Weiner är 

överens om att anledning till att de inte visar mer av sitt miljö- och samhällsengagemang i sin 

marknadskommunikation är på grund av att marknadsföring är dyrt och därför måste fokusera 

på att sälja sina produkter. Både Stål och Porsgaard anser att det finns en risk med 

kommunicera ut sitt engagemang då de kan uppfattas som greenwashing eller PR-trick istället 

för att vara något de jobbar med för att det är något de tycker är viktigt och inte för att dra 

egen vinning av det. För MQ handlar det om regler kring miljö och marknadsföring som sätter 

stopp för deras gröna marknadsföring, något de skulle vilja kommunicera ut ännu mer.  

Samtidigt ser vi att konsumenter värderar trovärdighet och pålitlighet högt bland dagens 

företag. Något som företagen själva verkar känna av då både Stål och Weiner tror att ”kunna 

lita på företaget” är något som dagens konsumenter värderar högt. Att lita på ett företag kan 

betyda olika saker för olika individer, till exempel som Carina säger att hon som kund vill lita 

på att företaget löser de eventuella problem som kan uppstå, medans Kristina mer går in på att 

företaget ska vara stabilt och kunna betala sina räkningar. Men att lita på ett företag kan även 

innebära att kunden förväntar sig att företaget ska ta hand om sitt avfall, anställda och 

använda sig av hållbara material. 

Enligt teorin är den gröna konsumenten en äldre välutbildad kvinna som är politiskt liberal 

och har en högre lön. Vi kan se hos dem vi har intervjuat att det generellt sett stämmer, med 

vissa undantag. Undantaget är Peter som är väldigt engagerad, han stämmer in på samtliga 

kriterier förutom att han är man. Dock erkände han att han påverkats mycket av sin fru som är 

den typiska gröna konsumenten. Företagen trodde att den typiska gröna konsumenten skulle 

vara en yngre extremist, vilket inte alls stämmer enligt vår studie. Konsumenterna verkar mer 

medvetna och engagerade än vad företagen tror. Återigen kan detta kopplas till value-action-

gap då nästan alla konsumenter sa sig vara påverkade men kanske inte är det i samma 

utsträckning som de tror, vilket företagen uppmärksammat. Vi tror att value- action-gap är 

ofrånkomligt och vi tror att konsumenter gärna vill vara mer miljömedvetna, men att de ofta 

är andra faktorer som är viktigare, som till exempel pengar, kvalité och smak. Vi tror även att 

konsumenters engagemang handlar om personliga intressen, om en konsument känner starkt 

för djur och djurens rätt tänker konsumenten mer på om skönhetsprodukter är djurtestade än 

om klädesplagget som inhandlades är tillverkat av ett barn. Det kan även ha att göra med 

vilken bransch produkten/tjänsten finns i. Von Gaffron menar till exempel att miljö- och 

samhällsansvar inte är något konsumenterna tar hänsyn till när de köper en ny mobil. Detta 

stämmer överens med konsumenten Peter som erkände att han inte tänkte på miljön när han 

köpte en iPhone och menade att när han köpte teknikprylar hamnade miljöaspekten i 

skymundan. Vi hittar även bevis för detta i teorin. Von Gaffron menade även att om de skulle 

fråga konsumenterna om vad de tyckte om 3:s miljö- och samhällsengagemang skulle de 

säkert uppskatta det och säga att det var bra, men när det väl kommer till själva köpbeslutet 

anser han att miljö- och samhällsansvar inte är något konsumenterna tar hänsyn till när de 

köper en ny mobil. Detta är en version av value-action-gap som von Gaffron observerat i 

verkligheten och något även vi har märkt när vi intervjuat konsumenter, då en del sagt att de 

tycker det är bra att företag tar ansvar, men att de sedan beror på varan om det ska påverka 

deras köpbeslut. 

Vi undersökte vad företagen tror om hur deras miljö- och samhällsengagemang kan påverka 

konsumenternas inställning mot deras varumärke och fick bland annat svaren att det definitivt 

kan påverka dem positivt. Weiner, Porsgaard och von Gaffron ansåg att deras miljö- och 

samhälls engagemang har påverkat deras varumärke positivt. Weiner och Porsgaard har till 

och med kunnat mäta i siffror att deras engagemang har påverkat medan von Gaffron har en 

mer filosofisk inställning och menar att alla positiva aktiviteter företaget gör påverkar 
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varumärket och att miljö och samhällsansvar är positivt laddade ord som omöjligt kan 

uppfattas som någonting negativt. Stål ansåg sig inte kunna uttala sig om huruvida deras 

engagemang påverkar deras varumärke, hon anser snarare att allt de gör kommunicerar och att 

det är omöjligt att veta exakt vad det är som påverkar vad. Olvenmark har däremot en helt 

annan inställning kring miljö- och samhällsansvar hos företag, hon anser att det är en bisyssla 

företagen gör som inte har någonting att göra med varumärket. Teorin säger att miljö- och 

samhällsengagemang ger företagets varumärke en annan dimension som kan skapa nya 

känslor mellan konsument och företaget. Varumärket laddas med positiva värden som 

konsumenten uppfattar och påverkas av. Många företag blandar idag in miljö och CSR i sina 

varumärkesstrategier för att förmedla ett mer etiskt tillvägagångssätt som uppskattas av 

konsumenter. Vi tror definitivt att det har stor påverkan på varumärket, särskilt imagen. Vi 

tror som von Gaffron att alla positiva aktiviteter företag sysslar med bidrar till att skapa en 

positiv bild och känsla för företaget som undermedvetet påverkar konsumenterna vid köp. Att 

Olvenmark påstår att miljö- och samhällsengagemang är en bisyssla som inte påverkar 

varumärket kan vi inte alls hålla med om då vi själva känner att vi får bättre uppfattning om 

de företag som engagerar sig, detta tycker vi även oss ha uppfattat bland våra 

konsumentrespondenter.  

Vi ser att teori och empiri tydligt går hand i hand vad gäller miljöarbete och CSR i framtiden. 

Teoretiker är överens om att detta är något företagen kommer att ställas inför i framtiden och 

att företag som inte engagerar sig inte kommer att kunna konkurrera mot dem som gör det. De 

företag vi har intervjuat är medvetna om detta och menar att deras engagemang kommer att 

fortskrida i all framtid och Stål tror att IKEA alltid kommer att anpassa sitt engagemang efter 

vad samhället efterfrågar. Konsumenterna ansåg att detta var en trend i dagens samhälle till 

följd av heta debatter och diskussioner i media. Många av respondenterna var även de 

övertygade om att vi kommer se mer engagemang i framtiden även om några av dem mer 

hoppades än trodde att det skulle fortsätta på samma bana. Ingela tillhörde en av dem som 

ansåg det vara trendigt just nu men som hoppas att företagen fortsätter engagera sig. Hon 

trodde även att det som kommer att avgöra detta är om det är lönsamt för företagen, hon tror 

att i grund och botten är allting en kostnadsfråga för företagen. Även Anna var inne på samma 

spår och tror att företagen måste känna att de tjänar pengar på det. Peter tror dock att det är 

lönsamt för företagen att engagera sig då det är en avgörande fråga hos många konsumenter.  

Precis som Stål tror vi att många företag påverkas av debatter i media och då miljödebatten är 

i hetluften idag tror vi det har påverkat företags engagemang i just miljöfrågor. 

Förhoppningsvis, när debatten har lagt sig, kommer företagen fortsätta att engagera sig lika 

mycket och även försöka hitta nya sätt att snåla på resurserna och jobba för ett mer hållbart 

samhälle. Vi tror också precis som både teorierna och empirin säger, att företag i framtiden 

kommer tvingas ta ansvar för att ha en chans att överleva, Peter är övertygad om att de företag 

som inte tar ansvar och engagerar sig sakta men säkert kommer att försvinna från marknaden 

då deras konkurrenter tar över. Vi tror också att konsumenter kommer att höra begreppet CSR 

mer och mer och förstå företags makt att påverka samhället.  

För att ge ett sammanfattat svar på vår fråga menar vi att det finns ett gap mellan konsumenter 

och företag då företagen påverkar konsumenterna mer än vad de tror samtidigt som 

konsumenterna ibland tror att de är mer influerade av miljö- och samhällsfrågor i sina 

köpbeslut än vad de kanske egentligen är när det kommer till kritan. Vi har funnit ett flertal 

andra faktorer som ibland kan ha större påverkan och framförallt handlar det om tillfällen då 

miljö- och samhällsansvar inte går hand i hand med personliga intressen. Vi har märkt att 

konsumenter överlag svarar ja på frågan om de anser det vara viktigt att företag jobbar med 

miljö- och samhällsansvar men när de sedan får frågan om det är vad som påverkar dem i sina 
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köpbeslut är de inte lika övertygade efter att rannsakat sig själva. Det är lätt att kasta ur sig 

hur viktigt det är men en annan sak att verkligen leva som man lär. Vi har även identifierat 

fyra barriärer, varav tre är mellan varumärke och konsument och den sista mellan företag och 

konsumenter. Dessa visar på vart företag har svårt att nå fram till konsumenten, men även hur 

företagen inte ibland lyssnar på sina konsumenter tillräckligt. 

Företagen idag jobbar med grön marknadsföring och CSR delvis som en följd av 

konsumenternas efterfrågan men även på grund av deras egna värderingar och målsättningar. 

Genom att se över sina rutiner och processer försöker de anpassa dem efter strängare 

miljökrav samtidigt som de tar ansvar för sina anställda och jobbar efter jämställdhet och 

rättvisa förhållanden. Företagen försöker även att utveckla miljövänligare produkter och 

tillverkning av dessa för att göra sig attraktiva för konsumenterna.  

6.1 Förslag till fortsatt forskning 
I vår uppsats har vi begränsat oss till Sverige, till större svenska företag och svenska 

konsumenter. Vi har heller inte utforskat vilka finansiella vinster företag kan göra på att 

arbeta med grön marknadsföring och CSR. Detta är några förslag till vad som skulle vara 

intressant att forska vidare inom. Vad kan företag vinna ekonomiskt på att jobba med grön 

marknadsföring och CSR, hur skiljer sig svenska företags miljö- och samhällsengagemang 

från utländska. Det skulle även vara intressant att ta reda på hur den svenska konsumenten 

skiljer sig från utländska i miljö- och samhällsfrågor. Vi har även intervjuat företag från olika 

branscher då vi letat efter en mer generell bild av vad som gäller på den svenska marknaden, 

ett förslag är att nischa sig på en speciell bransch, eller på mindre företag och även ur ett B2B 

perspektiv. 

Vår konsumentundersökning gjordes genom individuella djupintervjuer, vilket bidrog till att 

vi inte hade ett sådant högt antal respondenter. Ett annat förslag vore att möjligen göra en 

kvalitativ och kvantitativ undersökning med ett mycket större urval av konsumenter. Enligt 

oss, de intervjuade företagen och de intervjuade konsumenterna är miljö- och samhällsfrågor 

mer än bara en trend. Det är framtiden och det kommer att växa sig allt större. Frågan är bara 

hur företag och konsumenter kommer att välja att handskas med dessa möjligheter, men även 

begränsade resurser. Vi tycker att det kommer bli spännande att se vilka innovationer och 

lösningar som kommer att hjälpa oss att leva ett hållbarare liv!  
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I 

 

Bilagor 

Intervjuguide- företag 

 

Namn, ålder, befattning, hur länge har du jobbat på företaget? 

CSR  

1, Hur visar sig erat miljö/samhälls engagemang i ert företag?  

-externt? (förpackning, transport) 

-internt? (certifieringar? ISO?) 

2, Vad tror du att ert företag förväntas ta för miljö och samhällsansvar? (med tanke på 

bransch, produkt?) 

3, Vad fick er att börja med detta engagemang? (när började ni?/varför?) 

4, Hur kommer det sig att ni är tydligare med ert miljöengagemang och samhällsansvar i er 

marknadskommunikation?  

5, Vilka fördelar/nackdelar ser du med att ert företag jobbar med grön marknadsföring / CSR?  

6, Hur har det gått? förväntad effekt uppnådd? 

Grön marknadsföring  

7, Vad innebär begreppet grön marknadsföring för dig? 

8, Ser ni ert gröna engagemang som en konkurrensfördel, eller är det ett måste i dagens 

samhälle? 

9, Vad anser du vara de största svårigheterna med att kommunicera grönt? 

10, Anser du att det är först när ett företag har ett gediget miljöarbete de vinner något på att 

faktiskt kommunicera detsamma? Förklara! 

11, Tror du att det vid något tillfälle kan vara bra, taktiskt sett, att inte kommunicera grönt 

även om man agerar miljövänligt? Utveckla! 

12, Tror du att ni kommer utöka ert engagemang eller har ni hittat en bra nivå på hur mycket 

ni engagerar er? 

13, Hur tror du framtiden ser ut för grön marknadsföring inom din bransch? 

Varumärke 

14, Hur definierar du termen varumärke?  



II 

 

15, Vilka funktioner ser du att ett varumärke har för konsumenten?  

16, Hur anser du att man bygger ett starkt varumärke?  

17, Hur tycker du att gröna varumärken skiljer sig från varumärken utan ”gröna” 

kärnvärden?  

18, Vilken slags grön marknadsföring tror du är effektivast? Funktionell eller emotionell? 

(med funktionell menas att man spelar mer på miljövänliga produktattribut och emotionell att 

man spelar på känslor) 

19, Vad anser ni på ”företag” att ert varumärke står för? 

20, Hur tror ni att konsumenterna uppfattar ert varumärke? 

16, Hur tror du att konsumenterna hade uppfattat ert företag/varumärke om ni inte hade 

engagerat er i miljö/samhällsfrågor?  

17, Arbetar ni efter några speciella värderingar inom företaget? Är det något ni försöker 

förmedla till konsumenterna via varumärket? 

18, Hur gör man rent praktiskt när man inkorporerar miljöarbete och ”miljötänk” i 

varumärkesidentiteten när man bygger ett varumärke? 

19, Har er gröna marknadsföring påverkar företagets varumärke? På vilket sätt?  

Konsumenter  

20, Vilka egenskaper hos ett företag tror du konsumenter värderar högre idag? 

 

21, Finns det en specifik grön kund? – om ja, hur ser denna ut? Om nej, har det funnits? 

22, Tror du att grön marknadsföring kan skapa lojala kunder? På vilket sätt? 

23, Tror du att kunderna är utbildade och att de kan urskilja vad som är miljövänligt, handlar 

det om att fortsätta att utbilda kunderna eller är det en fråga om att bara förmedla budskapet? 

24, Hur uppfattar du kundernas inställning till ert samhälls/miljöarbete? 

 

25, Hur tror du att den svenska konsumenten skiljer sig från resten av västvärldens 

konsumenter i miljö/samhällsfrågor? (mer eller mindre engagerad?) 

26, Hur tror du att konsumenternas miljö/samhälls- engagemang påverkar deras köpbeslut? 

27, Övrigt, något ni vill tillägga? 

 

 

 

 



III 

 

 

Intervjuguide- konsumenter 
1, Namn, ålder, ursprung, sysselsättning 

2, Vad tänker du på/förknippar du med termerna grön marknadsföring och CSR? 

3, Anser du att det är viktigt att företag tar miljö- och samhällsansvar? (varför/varför inte) 

4, Anser du dig påverkas av  om företagen tar sådant ansvar i dina köpbeslut? 

5, Vilket miljö- och samhällsansvar förväntar du dig från företag i; 

Möbelbranschen, bilbranschen, telekombranschen, klädbranschen, flygbranschen 

6, Varför tror du att företag engagerar sig i miljö- och samhällsfrågor? 

(ett måste? Konkurrensfördel? Kundkrav?) 

7, Spelar det någon roll för dig om ett företag har ett välutvecklat miljö/samhällsarbete, eller 

gör enstaka insatser skillnad för din uppfattning om företaget? 

8, Tror du att grön marknadsföring och CSR är en trend eller något som kommer vara en vital 

del i varje företags marknadsföring/strategi? 

9, Vilka egenskaper värderar du högst hos ett företag? 

10, Anser du att din bild av ett företag förbättras om du får reda på att de engagerar sig i 

miljö/samhällsfrågor? 

11, Vilka värden förknippar du med dessa varumärken/företag? 

IKEA, Volvo, 3, MQ, SAS 

 

 

 

 


