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SAMMANFATTNING 
 
Miljöproblematiken i samhället har under de tre senaste decennierna utgjort stort fokus i olika 
debatter. Idag belyses miljöfrågorna mer än någonsin och kopplas allt mer frekvent samman 
med vårt ohållbara konsumtionssamhälle. Forskning inom området belyser problematiken 
kring att vi konsumerar mer än vad vi har råd med. Därav blir miljödebatten i relation till 
konsumtion extremt viktig att föra, eftersom vi behöver medvetandegöra samhället om 
problemets allvar. Vårt intresse för miljön och viljan att bidra till denna debatt är bakgrunden 
till denna studie. Syftet med undersökningen är att med hänsyn till ovanstående argumentation 
utreda huruvida Svenska klädföretag inkluderar miljöaspekten i sitt arbete samt om detta 
arbete förmedlas till kunderna. Vi har valt att rikta fokus mot 3 stora modeföretag på 
marknaden idag, H & M, Lindex och KappAhl. Klädindustrin utgör en stor del av det 
ohållbara konsumtionssamhälle som vi bevittnar i nutid, varför det blir relevant att studera hur 
denna bransch ser på miljö samt arbetar i dessa frågor.  
 
För att skapa en mångsidig bild av den verklighet vi möter kommer denna studie skildra 
problemet ur tre huvudsakliga perspektiv, företaget, personalen och kunderna. Hur arbetar 
företagen med hänsyn till miljöaspekten, hur ser personalens miljökunskap ut, samt hur 
upplevs företagens miljöarbete men även grön konsumtion av kunderna? Därav bygger 
studiens genomförande på Kotlers (2005) modell, ”The Marketing Triangle Model”. För att 
erhålla de olika perspektiven har flera insamlingsmetoder i en fallstudie tillämpats av 
kvalitativ karaktär med bas i den teoretiska referensramen. Detta i syfte att skapa en 
mångsidig bild av problematiken. De teorier som skildras i arbetet har sin utgångspunkt i hur 
företag kan jobba med miljöfrågor och vad som påverkar kunderna i sina konsumtionsbeslut 
av gröna produkter.  
 
Studien visar på att modeföretagen bedriver arbete kring miljöfrågorna, men är inte angelägna 
om att aktivt förmedla detta arbete ut till sina kunder. Detta stöds av den kundundersökning 
som genomförts, där konsumenterna inte hade omfattande insikt i det ansvar modejättarna tar 
i miljöfrågorna. Däremot upplevde respondenterna att de behövde få mer upplysning om 
företagens miljöarbete och av denna anledning ansåg att modekedjorna mer aktivt ska 
kommunicera sitt arbete. Vidare visade kundundersökningen att konsumenterna inte beaktar 
miljöaspekten vid köptillfället av kläder, vilket även upplevdes problematiskt av 
modeföretagen. Denna inställning bland kunderna menade H & M, Lindex och KappAhl 
bidrog till det begränsade utbudet av miljövänliga plagg i företagens butiker. En ytterligare 
del i denna fallstudie var att med hjälp av ”Mystery shopping” metoden kontrollera hur 
företagen lyckats implementera sitt miljöarbete i verksamheten. Som ett stickprov på 
butikpersonalens kunskap kring miljöfrågor studerade vi deras kunnande om miljömärkta 
plagg och fann att denna var begränsad. Detta tolkar vi som en indikation på att det finns ett 
gap mellan företagens intention om att låta miljöaspekten genomsyra verksamheten och det 
faktum att de ej lyckats hela vägen. Den slutliga ståndpunkt vi har i denna studie är; för att 
åstadkomma en förändring i vårt samhälle när det gäller miljöaspekten måste vi alla ta vårt 
ansvar för att bidra till en hållbar utveckling.  
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1. INLEDNING 
 

“We do not inherit the earth from our ancestors, 
we borrow it from our children”. 

(Native American Proverb) 
 
Miljöproblemen vi ser kring oss idag är ett globalt dilemma och ger upphov till en av de 
största frågorna i nutid. Den ”gröna” aspekten av vårt samhälle har bidragit till en allt mer 
omfattande miljödebatt som vuxit fram under de 3 senaste decennierna. (Welford, 1995) 
Miljöproblemen uppmärksammas på daglig basis i en rad sammanhang. Idag kan vi bland 
annat ta del av olika dokumentärfilmer, där den mest kända och omdiskuterade är ”The 
inconvenient truth” av Al Gore. Diskussioner som rör olika miljöproblem är många; den 
globala uppvärmningen, smältande isar, ozonlagret, arter som utplånas, miljöföroreningar, 
koldioxidutsläpp osv. (Buchholz, 1998) Flertalet, om inte alla, av dessa problem har blivit så 
omfattande och nått en kritisk nivå, och nu krävs det en radikal förändring i vårt sätt att leva, 
konsumera, producera och marknadsföra för att vi ska hålla oss inom ramen för en hållbar 
utveckling. (Peattie, 2001) 
 
Startpunkten för miljödebatten har sina rötter i slutet av 60-talet och början av 70-talet. Fokus 
riktades mot specifika miljöproblem och att identifiera källan till hur dessa uppstod. De stora 
områdena som var grunden för olika diskussioner under detta decennium handlade främst om 
miljöföroreningar och överanvändning av icke förnyelsebara resurser, så som olja. Under 80-
talet kom utvecklingen att gå mot områden som ren teknologi och eko-prestationer. Koncept 
som ”gröna konsumenter” och ”hållbar utveckling” etablerades. Ansträngningarna hade sin 
utgångspunkt i att skapa en efterfrågan på miljövänliga produkter och tjänster, vilket 
resulterade i ökade krav på att företagen erbjöd dessa produkter och tjänster. (Peattie, 2001) 
Idag menar Peattie (2001) att fokus har övergått till att skapa en hållbar ekonomi där 
produkter och tjänster inte har någon negativ effekt på vår miljö.         
  
Liksom Peattie (2001) antyder, hävdar Grove et al. (1996) att miljöfrågorna var en av de 
största debatterna inom företagsvärlden under 90-talet. Trenden planade dock ut under början 
av 2000- talet, till att idag åter tilltagit. Numera kan vi på nytt observera en allt mer tilltagande 
utveckling inom området, där en känsla av att medvetenheten i samhället ökat. Denna 
utveckling har medfört en progression av miljökoncept så som; ”grön marknadsföring”, 
”gröna produkter”, ”gröna konsumenter” samt ”gröna märkningar”. Som ett resultat av denna 
utveckling har samhällets krav på att företag tar sitt ansvar i miljöfrågor tilltagit. (Buchholz, 
1998) Bland annat kan marknadsföring ses som ett sätt att fostra ett hållbart 
konsumtionssamhälle och därav även utgöra en av lösningarna till dagens miljödilemman 
(UNEP, 2005). Grundat på denna utveckling menar vi att företagens ansvarsroll i miljöfrågor 
blir allt större.  
 
Hållbar utveckling har kommit att utgöra ett fundamentalt koncept i vårt samhälle. EU arbetar 
utifrån en välkänd definition av hållbar utveckling; ”en utveckling som tillgodoser dagens 
behov utan att för den skull begränsa kommande generationers möjlighet till utveckling” (EU-
hemsida, Crane and Matten, 2007). Innebörden av budskapet är att vi inte får äventyra vår 
framtida generation. I konceptet av hållbar utveckling ingår tre delar - ekonomiska aspekter, 
sociala aspekter samt miljöaspekter - delar som EU ska ta hänsyn till på ett politiskt plan. 
(EU-hemsida)  
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Sedan 60-talet har vårt konsumtionssamhälle vuxit till att bli en stor bidragande orsak till en 
utveckling i samhället som inte är hållbar. Idag är vår konsumtion ett stort problem. En 
europeisk invånare konsumerar i genomsnitt 3 jordglober medan en amerikan 5. Resultatet av 
detta är att vi konsumerar mer än vi har råd med, vilket är ett tydligt exempel på den ohållbara 
utvecklingen. (UNEP, 2005) Detta har i sig bidragit till en utveckling av fenomenet hållbarhet 
ur ett konsumtionsperspektiv. Hållbar konsumtion har sin grund i och samma budskap som 
EU:s hållbarhetsdefinition och lyder; ”The use of goods and services that respond to basic 
needs and bring better quality of life, while minimizing the use of natural resources, toxic 
materials and emissions of waste and pollutants over the life-cycle, so as not to jeopardize the 
needs of future generations” (Crane & Matten, 2007, UNEP, 2005) Definitionen innebär att 
konsumenter bör vara ansvarsfulla i sitt sätt att konsumera, där gröna och etiska produkter och 
tjänster är att föredra (UNEP, 2005). Konsumtion och produktion utgör tillsammans ett av de 
största hoten för vår miljö, vilket gör behovet av att finna hållbara konsumtionsmönster och 
produktionsförfaranden vital (Heiskanen & Pantzar, 1997).  
 
Modeindustrin är ett problem när vi ser till utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Människor 
matas dag ut och dag in av nya trender och influenser som bidrar till ökad konsumtion. Många 
av våra klädkedjor har gått från att sälja säsongsbetonade varor till att på daglig basis 
kontinuerligt erbjuda och introducera nya varor till sina kunder. Detta är ett stort hot mot vår 
miljö. År 2005 handlade en svensk person kläder för ca 6200 kr, vilket innebär konsumtion av 
kläder för 56 miljarder kronor i hela det svenska samhället. (Naturskyddsföreningen, 2008) 
Året därpå uppgick enbart konfektionshandeln till 47 miljarder kronor, vilket innebar att 
sektorn var den näst största handelssektorn på marknaden. (Lindex årsredovisning, 2007) 94 
procent av kvinnor i åldern 16-24 handlar nya kläder minst en gång i månaden. Var femte en 
gång i veckan. Under 2006 ökade konsumtionen av kläder och hemtextilier med drygt 8 
procent jämfört med året innan. (Naturskyddsföreningen, 2008) Denna trend av ökad 
konsumtion bidrar till att hållbarhetsproblematiken blir än mer markant. 
 
En färsk undersökning avslöjar att många av de vanligaste kläderna vi konsumerar innehåller 
farliga miljöhalter som vid nedbrytning förgiftar våra vattendrag. Det framkommer även att t-
tröjor framställda av ekologisk bomull kan innehålla halter av miljöfarliga ämnen. Mikael 
Karlsson, ordförande för Naturskyddsföreningen, ger konsumenterna rådet att ”leta efter 
miljömärkta textilier, eftersom nonylfenoletoxylat inte får användas i produktionen – men än 
så länge kan det vara svårt att hitta miljömärkta textilier i handeln. (Karlsson & Finnson, 
2008) Utvecklingen och miljöproblemet är tydlig inom klädindustrin och gör branschen till ett 
oerhört relevant och intressant område att studera. En annan viktig aspekt att uppmärksamma 
är resultatet från Naturvårdsverkets (2008) undersökning som visar att det svenska samhället 
inte inser hur kritiskt miljöproblemen och hur omfattande klimathotet är. 7 av 10 känner att de 
själva ej kan göra något åt klimathotet.  
 
Idag kan vi se en växande trend av ekologiskt odlade produkter. Svenska matvarubutiker som 
ICA och Coop för just nu en offensiv satsning på ekologiska reklamkampanjer. (ICA, 2008, 
Coop, 2008) Vi kan numera även se tendenser på att denna trend har nått den svenska 
modeindustrin som börjat satsa på ekologiska kollektioner och miljömärkta klädesplagg. (H & 
M, 2008g, Lindex, 2008c, KappAhl, 2008c) Miljövänliga kläder introducerades redan under 
början av 1990-talet av ett tyskt postorderföretag OTTO GmbH, som 1997 även satsade på 
organiska trendiga kollektioner till massmarknaden. (Goldbach et al., 2003) 
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Miljöfrågor är som vi kan konstatera ett väl debatterat ämne idag. ”Gröna konsumenter” samt 
”grön marknadsföring” är termer som vuxit fram i en värld där vi bör eftersträva hållbar 
utveckling. Konsumtionen i samhället växer vilket gynnar klädföretagen men inte miljön. 
Samtidigt ökar modeföretagens ansvar när det gäller miljöfrågor och dess miljöpåverkan. I 
denna hållbarhetsdebatt har klädföretagen fått allt större fokus, då deras aktiviteter ger upphov 
till problematisk konsumtion. Med hänsyn till resonemanget i arbetes inledande del och det 
egna intresset för både kläder och miljö är vårt syfte att studera och undersöka huruvida 
Svenska klädföretag arbetar med grön marknadsföring samt om och hur denna filosofi 
förmedlas till kunderna. Studien baseras på en undersökning av Sveriges tre största 
modebolag; H & M, Lindex och KappAhls uttalade ansvarstagande i miljöfrågor och 
kundernas uppfattning om dess arbete.   

1.1 Forskningsfrågor 

För att uppfylla, tydliggöra och förenkla vårt syfte med denna studie ligger tre 
forskningsfrågor som grund för denna undersökning. Avsikten med dessa frågor är att erhålla 
stöttning och hjälp genom arbetet, och lyder som följer;    
 

 Hur ser klädföretagens miljöansvar ut? 
 
 Hur ser personalens miljökunskap ut? 

 
 Hur ser kunderna på modekedjornas miljöarbete och grön konsumtion?  

 
Ovan nämnda frågor kommer beaktas i kapitlet ” De Tre Modejättarna”, medan huvudsyftet 
belyses i studiens diskussionskapitel. 
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2. DE TRE HÖRNEN 
 
I följande kapitel redogör vi för hur denna samhällsvetenskapliga studie har genomförts. I 
syfte att upplysa läsaren om de erfarenheter som format och influerat oss samt framkallat vårt 
intresse för ämnet, skildrar vi vår bakgrund i denna inledande del av kapitlet ”De tre hörnen”. 
Därefter beskrivs de tre perspektiven som kännetecknar ”The Marketing Triangle Model”, 
vilken kommer utgöra basen för stora delar av vår undersökning. Vi presenterar även den 
urvalsprocess som tillämpas, utformning och genomförande av de olika delar som ingår i vår 
trianguleringsstudie samt accessfrågan i dessa delar. Avslutningsvis i detta kapitel diskuteras 
hur det insamlade materialet analyseras och diskuteras, men även hur sanningsenlig denna 
studie är. Denna del i uppsatsen syftar till att tillhandahålla läsaren med en fullständig 
redogörelse för alla delar i forskningsprocessen med avsikten att arbetet kritiskt ska kunna 
granskas. 
 
Valet att studera miljöfrågor i relation till affärsverksamhet har påverkats av våra tidigare 
erfarenheter, genom olika samhällsdebatter och diskussioner med vår omgivning, men 
grundar sig främst på den kunskap vi erhållit via universitetsstudier. En av oss författare har 
studerat etiskt företagande och marknadsföring i samband med utbildning på universitetet. 
Denna kurs skapade förutsättningar för goda diskussioner med andra studenter och lärare 
kring etik och miljö, vilket medförde att problematiken kring ämnet har belysts ur många 
olika infallsvinklar och synsätt. Detta var vad som födde idén om att skriva kring miljöfrågor i 
relation till företagande. Det konsumtionssamhälle vi lever i idag utgjorde även en stor del av 
de debatter som fördes under kursen, vilken ligger till grund för valet av klädbranschen och 
miljöfrågor. 
 
Miljö är och har under de senaste decennierna varit en het debatt, som vi blivit än mer 
uppmärksamma på efter det att beslutet om att studera miljö och företagande stod fast. Vi ser 
båda att miljön är en extremt viktig del av den framtid vi ska leva i och är oroade för den 
utveckling vi observerar i samhället idag. Vi anser att det har blivit än mer viktigt att belysa 
problematiken kring miljön, vilket ger en allt större tyngd till valet av ämne. Intresset för etik 
och miljö har format och påverkat vårt syfte och de forskningsfrågor som utformats till denna 
studie.    
 
Vårt brinnande intresse för ämnet kan enligt Gummesson (2000) medföra att forskaren endast 
ser vad den vill se, så kallad selektiv perception. Vi menar dock att med hänsyn till studiens 
syfte och forskningsfrågor, utgör vårt intresse endast en grund för valet av ämne och kommer 
därmed inte påverka vår studie i större utsträckning. Vi kommer redogöra för respondenternas 
åtskilda tankar och uppfattningar i ämnet. Av denna anledning är vi angelägna om att finna 
tillförlitliga källor som på ett trovärdigt sätt i sina resonemang representerar de företag vi 
avser studera. Vidare anser vi att vår utbildning har utvecklat en kritisk förmåga hos oss båda 
som vi hävdar hjälper oss i vårt arbete.  
 
Våra ekonomistudier har givit oss en bra uppfattning och kunskap kring företagande. Under 
våra studier vid Handelshögskolan har vi vid flertalet tillfällen och situationer kommit i 
kontakt med en modell vid namn; ”The marketing triangle”. Denna syftar till att visa på en 
helhetsbild av företagets marknadsföring (Kotler et al. 2005). Vår kännedom om ”The 
marketing triangle” har bidragit till att modellen ligger till grund för hela den metod och det 
tillvägagångssätt som tillämpas i studien. För att fånga de olika perspektiven i studien har vi 
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valt att samla in data via triangulering, där vi använde flera undersökningsmetoder och 
informationskällor (Bryman & Bell, 2005). 
 
I syfte att skapa en mångsidig bild av problematiken kring miljöfrågor inom klädindustrin, har 
vi för avsikt att ta oss an problemet ur flera olika perspektiv för att på så sätt erhålla den 
helhetsbild av verkligheten vi eftersträvar. En djupare och mer ingående beskrivning av dessa 
perspektiv följs efter denna inledande del i kapitlet. Vi har uppfattningen att flera perspektiv 
skapar goda förutsättningar för att ställa olika källor och aspekter mot varandra. Vi menar 
även att trovärdigheten i detta arbete stärks, då vi genom detta tillvägagångssätt erhåller en 
nyanserad bild av problemet.  
 
Med hänsyn till syftet med denna studie och de forskningsfrågor som konstruerats, är 
intentionen utifrån den uppfattning vi har av den gröna debatten att vara neutrala i vår 
undersökning och beskriva den bild som återspeglar verkligheten. Vi vill skapa en 
övergripande förståelse för problemet kring miljöfrågor i kombination med företagandet inom 
klädbranschen. Samtidigt är ämnet komplext av sin karaktär vilket medför att vår ståndpunkt 
kommer färga tolkandet i studien, av denna anledning blir det svårt att gå in med en helt 
neutral bild kring miljöfrågor. I syfte att erhålla uttömmande och omfattande information 
kring problemet är vår avsikt att i hög grad arbeta med öppet ställda frågor som kommer 
behöva tolkas till viss grad. Det är viktigt att vara medveten om hur vår bakgrund som 
Handelsstudenter även påverkar vårt sätt att beakta verkligheten och hur vi tolkar vårt 
material. Vi är färgade av de teoretiska aspekter och debatter vi tagit del av under vår 
utbildning. Däremot har vi ståndpunken att det finns en verklig verklighet att betrakta i detta 
arbete, som vi vill förmedla. Vi är även båda av den uppfattningen att struktur och väl 
planerade tillvägagångssätt möjliggör för oss att fånga den verklighet som existerar kring 
miljöfrågorna i modebranschen.  
 
Vi kommer arbeta i hög grad med strukturerade frågor, som ska vara korta och tydliga för att 
innebörden på så sätt ska uppfattas lika av respondenterna. Vi avser fånga deltagarnas 
uppfattning om problemet och därmed låter vi dessa till viss del styra vad i datainsamlingen 
som blir relevant och betydelsefullt. Vi har även intentionen att fånga en omfattande och 
uttömmande bild av problematiken kring miljöaspekten i relation till modebranschen, varför 
kvalitativ forskning lämpar sig bättre i denna studie. I ändamål att göra strukturen i studien än 
mer påtaglig och på så sätt kunna besvara huvudsyftet och forskningsfrågorna som ligger till 
grund för undersökningen, kommer vår teoretiska referensram utgöra grunden för utformandet 
av den kvalitativa studien. Detta angreppssätt benämns i forskningssammanhang vanligen vid 
deduktiv ansats (Johansson-Lindfors, 1993). Intentionen är att med hjälp av den teoretiska 
referensramen beskriva företeelserna i verkligheten samt i hur stor utsträckning teori och 
empiri är förenliga med varandra. Teorierna avser även användas för att stärka de resonemang 
som uppkommer i diskussionen och den sammanfattande diskussionen.    

2.1 Studiens Perspektiv 

Valet av perspektiv har en väsentlig betydelse för ur vilken syn verkligheten kommer att 
beaktas och därmed kan mynna ut i skilda slutsatser och resultat (Halvorsen, 1992). Vi har i 
vår undersökning valt att metodiskt sett utgå från ”The marketing triangle” i syfte att fånga en 
helhetsbild av de tre modekedjornas verksamhet i miljöfrågor. Denna modell är väl etablerad 
och tillämpad i många olika sammanhang, således utgör den en god grund till studiens metod 
och de olika perspektiv som kommer beaktas. ”The marketing triangle” visar på vikten av att 
inkludera företaget, personalen och kunderna i avsikt att se till helheten av företagets 
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marknadsföring.  (Grönroos, 1984, Kotler et al., 2005) Följaktligen kommer denna studie ha 
sin utgångspunkt i dessa tre grundläggande perspektiv; företagets, personalens, samt 
kundernas. Delar av studien kommer även präglas av författarnas egna perspektiv. Våra 
tankar och åsikter kommer främst lyftas fram i diskussionen samt den sammanfattade 
diskussionen, med utgångspunkt från den empiri och teori som insamlats.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Företagets perspektiv fångas genom studier av dess hemsidor och CSR-rapporter samt från 
intervjuer med modekedjornas miljö och CSR-ansvarige. Hemsidorna och CSR-rapporter 
avses användas som bakgrund för att skapa en förståelse för vilka företagen är, hur de arbetar 
med miljöfrågor samt vilket miljöarbete de har möjlighet att förmedla. Intervjuerna med 
företagen grundar sig däremot i att skapa en uppfattning om hur och om de strategiskt arbetar 
för att kommunicera sitt miljöarbete.  
 
Kundintervjuerna syftar till att fånga konsumenternas syn och uppfattning om det miljöarbete 
som företagen bedriver. Vi menar att kunderna möjliggör för oss att se miljöaspekten ur deras 
ögon och på så sätt fånga deras perspektiv. För att sluta ”The marketing triangle” har vi valt 
att genomföra en så kallad ”Mystery shopping” studie, där vi agerar kunder i modekedjornas 
butiker. På så sätt avser vi även kunna fånga vilken kunskap personalen besitter i miljöfrågor 
och därmed deras perspektiv. Detta tillvägagångssätt är en kontrollåtgärd för att få en inblick i 
huruvida miljöarbetet genomsyrar verksamheten hela vägen ut till personalen. Enligt vår 
mening är personalen i slutändan det viktigaste ansiktet utåt mot kunden och utgör därmed en 
viktig del i företagens miljöarbete. Vidare menar vi att personalen är en god kanal för att 
förmedla miljöarbetet till kunderna.  
 
Den insamlade datan kommer utgöra underlag för den analys och diskussion som läsaren 
finner i den avslutande delen i studien. Med utgångspunkt i teori och empiri kommer denna 
del även speglas av författarnas eget perspektiv, de åsikter och tankar vi har kring ämnet.  
Sammanfattningsvis, genom att tillämpa de metoder vi beskrivit ovan kommer vi ha möjlighet 
att fånga företagens syn på miljöarbetet och hur de förmedlar detta, kundernas uppfattning 
och tankar i frågan samt delar av personalens kunskap kring miljö. Utifrån dessa data kommer 
våra egna tankar att lyftas fram i diskussion och slutsats. 

Customers 

Figur 1 ”The marketing Triangle” (Kotler et al., 2005:635) 

Interactive marketing 
”delivering the promise” 

Employees 

External marketing 
”setting the promise” 

Company 

Internal marketing 
”enabling the promise” 
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2.2 Företagsperspektiv 

Vi anser att intervjun som metod lämpar sig bäst för att få en uppfattning kring företagens 
aktiva ageranden när det gäller hur de väljer att förmedla sitt miljöarbete. Ejvegård (2003) 
menar att intervjuer ger forskaren information om uppfattningar och kunskap på ett mer 
omfattande sätt än till exempel en strukturerad enkät. Ämnet vår studie behandlar är dessutom 
relativt känsligt och komplext, vi har därför uppfattningen att följdfrågor är av stor vikt för att 
erhålla mer omfattande och uttömmande information.  

2.2.1 Urval till Företagsintervjuer 

Vår urvalsprocess som helhet i denna studie präglas av bekvämlighetsurval, vilket även ligger 
till grund för våra tre företagsintervjuer. Bekvämlighetsurval hör till kategorin icke-
sannolikhetsurval och innebär att forskaren medvetet söker de respondenter som denne anser 
är relevanta för sin studie. (Bryman, 2002) För att studera och undersöka huruvida Svenska 
klädföretag använder grön marknadsföring för att förmedla sitt ansvar i miljöfrågor, var vårt 
första mål att studera tre företag inom branschen med likartade kundgrupper och sortiment. Vi 
valde medvetet de tre mest välkända modekedjorna, enligt vår mening, som vi båda 
kontinuerligt kommer i kontakt med i vår konsumtion. Vi hade även vetskap om att samtliga 
tre företag bedriver miljöarbete och ansåg därför att dessa var mycket lämpliga för det fokus 
vår uppsats har. Valet av företag blev således H & M, Lindex och KappAhl. 
 
Fokus låg i våra intervjuer på att ta del av företagsspecifik information som var relevant för 
vår studie. Till de tre intervjuerna inriktade vi oss därför på att respondenterna skulle besitta 
stor kunskap i respektive organisations miljöarbete. Vi ville även säkerställa att 
respondenterna är objektiva i sitt deltagande och representerar företagens ståndpunkter. För 
att få en förståelse för hur de tre företagen arbetar med miljö och hur detta arbete förmedlas 
inriktade vi oss först och främst på att kontakta miljöchef, miljöansvarige samt CSR-chef vid 
respektive företag. Vi anser att personer med denna befattning torde ha störst kunskap om hur 
miljöarbete bedrivs inom organisationen och även hur arbetet med miljön förmedlas internt 
och externt. Våra intervjuer baseras därmed på ett icke-sannolikhetsurval vad gäller både 
företag och respondenter.  
 
Vi kontaktade respektive företag via telefonsamtal, för att på så sätt tydligare kunna förklara 
vad vi avser studera, vårt syfte med studien och vad vår intervju skulle komma att beröra. 
Detta menar vi skulle väcka ett större intresse från företagets sida att delta i studien. Till en 
början tackade KappAhl och Lindex ja medan H & M inte ansåg sig ha tillräckligt med tid. 
Efter vår första intervju, med KappAhl, insåg vi att tidsåtgången blev kortare än vad vi till en 
början förutsett. Vi kontaktade därför H & M igen och CSR-chefen beslutade sig då för att 
delta. En nackdel vi ser är att miljöchefen på H & M redan innan intervjun skulle kunna ha 
inställningen att denna skulle ta ungefär 30 minuter. Av denna anledning fanns risken att 
respondenten anpassat sina svar med avsikten att begränsa sig till den utsatta tiden. När 
intervjun väl genomfördes kan vi konstatera att det inte fanns någon indikation på att 
respondenten upplevdes stressad eller att denne påskyndade intervjun. Samtliga intervjuer tog 
med endast marginella skillnader, cirka 30 minuter.  
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2.2.2 Intervjuguide till Företag och Genomförande 

Innan intervjuerna genomfördes konstruerade vi en intervjuguide.1 Vid utformningen av 
intervjuguiden fokuserade vi på att frågorna skulle vara sammanlänkade till våra 
forskningsfrågor, syfte och till det teorikapitel vi utarbetat. En intervjuguide kan vara 
utformad med specifika och strukturerade frågor eller vara mer öppen i sin natur och då 
istället endast behandla förutbestämda teman. En strukturerad intervju ger begränsad 
möjlighet till följdfrågor och svaren blir oftast mindre omfattande än vid ostrukturerade 
intervjuer som kan jämställas med ett vanligt samtal. (Bryman & Bell, 2005) Vår 
intervjuguide har relativt specifika frågor eftersom fokus ligger på att erhålla information som 
är kopplat till vårt syfte och vår teoriinsamling. Då vi även tillåter oss att ställa följdfrågor vid 
behov samt att respondenten har stor frihet att själv utforma sina svar, liknar vi våra intervjuer 
vid semistrukturerade.  
 
Vår frågemall behandlar de fyra områden som ligger till grund för vår teori; CSR, grön 
marknadsföring, miljömärkningar samt grön konsumtion. Fokus låg på att formulera frågor 
som hade dessa områden som utgångspunkt. På så sätt erhöll vi information som stödjer vårt 
syfte och våra forskningsfrågor. Intervjuguiden inleddes med frågor av enklare karaktär som 
avsågs skapa en lättsammare stämning. Vi menar att flertalet av de efterföljande frågorna kan 
uppfattas som svåra och något påträngande i och med att miljöarbete i sig är en känslig fråga, 
varför vi inledde intervjun under lättsammare förhållanden. Samtliga frågor hade karaktärer 
som syftade till att besvara företagens organisatoriska arbete för att förmedla deras 
miljöansvar ut till kunderna. Frågorna inleddes i stor utsträckning med allmänt hållna 
frågeställningar som därefter fångades upp med följdfrågor baserade på respondenternas svar. 
Med hänsyn till att vi tillämpade telefonintervjuer beaktade vi formuleringen av frågornas 
omfång. Avsikten med kort formulerade frågor var att respondenten inte skulle missförstå 
eller tappa tråden halvägs.  
 
Innan intervjuerna genomfördes en testintervju med en person som inte ingår i vår studie. 
Patel & Davidson (1991) menar att pilotstudier utförs med personer som liknar den avsedda 
undersökningsgruppen och används när forskaren vill prova sin undersökningsmetod. Vår 
testperson motsvarar inte vårt urval, men främsta anledningen med pilotstudien var dock att få 
en uppfattning om att våra frågor var tydligt formulerade, lättförstådda, ej kunde misstolkas, 
samt att den tid vi avsatt för intervjun skulle räcka. Vår handledare samt två anställda vid 
företagsekonomiska institutionen läste även igenom vår intervjuguide i syfte att säkerställa 
frågornas träffsäkerhet. Dessa test medförde att våra frågor omformulerades och justerades, 
dock har innehållet i frågorna varit detsamma genom hela processen.   
 
Vi har i vår undersökning genomfört tre intervjuer med CSR-chefen på H & M, 
Miljöansvarige på Lindex samt Miljöchefen på KappAhl. Innan studien påbörjades var 
avsikten att genomföra dessa som besöksintervjuer. De flesta huvudkontoren ligger dock i 
södra delen av Sverige och därför ansåg vi att den tidsåtgång som resande skulle innebära ej 
vägs upp av informationen en besöksintervju skulle ge i relation till telefonintervju. Samtliga 
respondenter var dessutom väldigt upptagna och vår uppfattning var att dessa föredrog 
telefonintervjuer framför besöks. Vi är medvetna om att telefonintervjuer har vissa nackdelar. 
Som största svaghet ser vi problematiken kring att vi ej kan se den person vi intervjuar i 
ögonen. Det är därmed svårt för oss att uppfatta om respondenten med hjälp av minspel visar 
på osäkerhet kring vissa frågor. Vid ett personligt möte skulle vi kunna observera sådana 
tecken och upprepa, förklara eller förtydliga frågan för att på så sätt erhålla mer uttömmande 
                                                 
1 Se bilaga 1: Intervjuguide till företag  
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svar. Telefonintervjuerna genomfördes hemma hos en av oss författare, för att på så sätt 
minska risken för störande moment som distraherar koncentrationen. Innan intervjuerna 
lånade vi en konferenstelefon vilket möjliggjorde för oss båda att lyssna och kommunicera 
med respondenterna. Detta bidrog även till att vi båda kunde ställa följdfrågor där det kändes 
nödvändigt. Med hjälp av konferensutrustningen undveks även distraktionen med att hålla i 
telefonen och stödanteckna samtidigt. En av oss förde intervjun i sin helhet för att 
respondenten inte skulle uppleva intervjun som splittrad. Den andre kunde därmed fokusera 
på att lyssna och anteckna nyckelord för att vi ej skulle upprepa oss men även för att ha 
möjligheten att fördjupa oss inom vissa delar.  
 
Innan intervjuerna genomfördes skickade vi även vår intervjuguide till respondenterna, främst 
på grund av den anledningen att dessa var väldigt upptagna i sitt arbete. Vi ville därför ge dem 
möjligheten att förbereda sig. Risken med detta förfarande, som vi kan se, är dock att 
respondenten kan bli relativt styrd och informationsinriktad i sina svar. Denna aspekt 
tillsammans med att vi inte har möjlighet till personlig kontakt bidrog till att intervjuerna blev 
kortare än vi beräknat, cirka 30 minuter. Trots vetskapen om att personliga intervjuer skulle 
kunnat ge ett mer uttömmande bidrag till vår studie, anser vi informationsinnehållet vi erhöll 
som grundligt och innehållsrikt. Vidare ser vi även fördelar med telefonintervjuerna. Vid 
personliga intervjuer kan respondenten i vissa fall påverkas av intervjuarens beteende. Som 
resultat kan respondenterna svara i enlighet med vad de tror intervjuaren vill ha reda på. 
(Bryman & Bell 2005). Med en telefonintervju anser vi att denna intervjuareffekt minskar då 
respondenterna inte uppfattar våra personliga egenskaper och beteenden. Som vi tidigare 
belyst är miljöarbete ett känsligt ämne att diskutera då det berör företagets etik. Vi anser 
därför att det är viktigt att vi som intervjuare på minsta sätt visar vad vi har för uppfattning 
kring ämnet för att på så sätt inte styra våra respondenter. Sammanfattningsvis kan vi därmed 
säga att vi anser att telefonintervjun blev ett bra tillvägagångssätt för vår studie. 
 
För att inte riskera att förbise viktig information bestämde vi oss för att spela in intervjuerna 
med hjälp av en digital röstinspelare. Inspelningen möjliggör även att vi kunde transkribera 
materialet vilket bidrar till ökad trovärdighet. Aspekter som Ejvegård (2003) lyfter fram är 
dock att inspelade intervjuer tar längre tid att bearbeta samt att de kan bidra till att 
respondenterna blir mer försiktiga i sina utlåtanden. Vi ser inte dessa nackdelar i våra 
intervjutillfällen, utan har uppfattningen att respondenterna ej påverkades av detta. Varje 
intervju transkriberades med hjälp av ”Express Scribe”. Transkriberingsprogrammet 
underlättade vår utskrivning då det medförde stora tidsbesparingar. Vi valde att skicka vårt 
transkriberade material till respondenten för att på så vis ge denne möjlighet att läsa igenom 
materialet. Våra respondenter kan därmed säkerställa att frågor har tolkats på ett korrekt sätt 
och att den information vi använder i studien är riktig, vilket ökar tillförlitligheten i denna 
undersökning. Lindex miljöansvarige kontaktade oss för att tydliggöra vissa delar, dock på 
detaljnivå. Vi har inte ändrat någonting i studien som medför att tillförlitligheten blir lägre, då 
de aspekter den miljöansvarige lyfte fram berörde felaktiga benämningar och ej innehållet 
som sådant. I övrigt har samtliga uppgett att informationen är korrekt och ej misstolkad.  

2.2.3 Access till Företag 

Möjligheten att ta del av den information en studie fordrar kan i vissa fall vara problematiskt 
för forskaren. (Johansson-Lindfors, 1993) När vi bestämt oss för vilka tre klädföretag som 
skulle inkluderas i vår undersökning var accessfrågan en kritisk aspekt. För att vi skulle få 
god access förklarade vi i våra telefonsamtal med miljörepresentanterna syftet med uppsatsen 
och varför vi ansåg det viktigt att erhålla deras deltagande. Som vi tidigare belyst tackade 
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både Lindex och KappAhls representanter ja, medan H & M:s CSR-chef tackade nej. Efter vi 
genomfört vår första intervju med KappAhl kontaktade vi H & M igen vilket resulterade i att 
deras CSR-chef avsatte tid till vårt förfogande. Detta blev studiens avgörande skede för var 
nivån på denna undersökning skulle komma att lägga sig. H & M:s deltagande har medfört att 
arbetets kvalité stärkts markant.  
 
Vi upplever som helhet att vi har haft god access i frågan om företagsperspektivet. Vi hade 
uppfattningen av att det eventuellt skulle bli problematiskt att erhålla intervjuer och få tillgång 
till den företagsinformation studien kräver. Då samtliga tillfrågade i slutändan tackade ja har 
vår access till företag varit väldigt god. Vi såg i början en risk i att företagen ej skulle delta då 
de kan känna sig utpekade, vilket skulle kunna bidra till ovilja att dela med sig av företagens 
strategier och företagande. Ett ytterligare problem att beakta ur access aspekten är emellertid 
att få tillgång till den information vi söker kring företagens miljöarbete under själva 
intervjutillfället. I vår studie har företagen inte varit anonyma och på så vis är vi medvetna om 
att diskussionen kring vissa områden kan ha blivit hämmad. Under KappAhls intervju fick vi 
uppfattningen av att företagets miljöpåverkan förskönades och att respondenten kan ha känt 
sig besvärad av vissa frågor och på så sätt upplevt sig förhindrad från att delge all 
information. Detta var dock inte uppfattningen vi fick under varken intervjun med H & M 
eller Lindex. I det stora hela upplever vi dock att samtliga modekedjor har svarat 
sanningsenligt och med stort engagemang. Vi anser att företagens kända identiteter är viktigt 
för arbetet, då dessa företag enligt vår mening utgör branschen och därav är de mest relevanta 
modekedjorna att basera studien på. Vi har även valt att uppge befattningarna för företagens 
representanter. Detta menar vi stärker trovärdigheten eftersom vi valt respondenter som på ett 
objektivt sätt kan redogöra för företagens arbete i miljöfrågor.   

2.3 Personalperspektiv 

I syfte att skaffa oss en uppfattning om personalens kunskap kring miljöfrågor vägde vi 
mellan att genomföra kortare intervjuer med ett antal anställde från respektive klädföretag 
mot att tillämpa ”Mystery shopping” metoden. Valet föll till sist på det sistnämnda 
tillvägagångssättet då vi såg en risk med att genomföra intervjuer med personalen. Denna risk 
ligger i uppfattningen om att personalen kan känna sig pressade att svara i enighet med hur 
företaget vill att de ska svara och de därför innan intervjun läser på och förbereder sig. Detta 
menar vi skulle kunnat skapa en skev bild av den verkligheten vi avser studera. Vi tror även 
att det är ett känsligt ämne där personalen i en intervju lätt kan känna sig i underläge och 
utsatta på grund av att de inte kan svara på frågorna. Baserat på detta resonemang hävdar vi  
att ”Mystery shopping” metoden skapar en mer sanningsenlig bild av verkligheten.   
   
“Mystery shopping” karaktäriseras som en form av medverkande observation. Denna metod 
tillämpas vanligen av undersökare och forskare som ämnar agera kunder och därmed fånga 
personalens kunskap och uppträdande. (Wilson, 2001) Bryman (2002) menar att strukturerade 
observationer är en metod som innebär att observatören använder sig av i förutbestämda 
regler som beskriver vad denne i detalj skall leta efter och hur detta skall registreras. Vi menar 
att detta närmast beskriver ”Mystery shopping” som studieteknik och det sätt vi valt att 
genomföra studien på.  

2.3.1 Urval av Personal och Genomförande 

Inledningsvis diskuterade vi kring vilka frågor som kan ställas i syfte att skapa en uppfattning 
om personalens kunskap i miljöfrågor. Problemet med ”Mystery shopping” metoden är att vi 
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inte kan fråga frågor kring personalens generella kunskap om företagens miljöarbete, då detta 
alltför uppenbart skulle avslöja att vi inte är kunder. Därav beslöt vi oss för att begränsa 
frågorna till att beröra miljömärkta kläder i butiken. Vi anser att miljömärkningar är en viktig 
del i det miljöarbete företagen utför, men att dessa också är det enda påtagliga miljöbeviset 
för kunderna. Följaktligen menar vi att miljömärkningen utgör en bra indikation på hur 
djupgående miljökunskapen är hos personalen. Observationer syftar till att vara en 
kontrollåtgärd av företagets interna marknadsföring av miljöarbetet ut till dess butikspersonal. 
Det är dock viktigt att poängtera att vi ej kan generalisera butikspersonalens kunskap kring 
miljömärkningar över hur de utbildats i övriga miljöfrågor. Vi menar dock att kunskapen om 
miljömärkningar ger oss en antydan på hur miljöarbetet genomsyrar hela verksamheten.  
 
Vi valde att genomföra denna studie på vardagar i två av de respektive klädföretagens butiker 
i Umeå stad. Valet av Umeå blev naturligt då vi bor och studerar i denna stad. Butikerna är 
belägna såväl inne i stadskärnan som i utkanten av staden. Valet av vardag baseras på att det 
ofta är lugnare i butikerna vid denna tidpunkt, vilket medför att situationen för personalen inte 
är lika stressande. Vi delade upp observationen på följande sätt; en av oss agerade kund som 
ville ha hjälp och ställde frågor. Samtidigt agerade den andra av oss ”vän” som observerade 
hela förloppet. Väl i butikerna var det förbestämt att slumpmässigt fråga två kandidater ur 
personalen som skulle ställas samma slags frågor kring miljömärkta kläder, en på dam- och en 
på barnavdelningen. Detta tillvägagångssätt liknas som vid urvalsprocessen till intervjuerna 
med företagen, mest av ett bekvämlighetsurval (Bryman & Bell, 2005). Ett problem vi 
konfronterades av var att i de mindre butikerna där barn och dam avdelningarna var allt för 
nära varandra, begränsades möjligheten till att ställa frågor kring både miljömärkta barn och 
dam kollektioner. Detta på grund av att det skulle bli allt för uppenbart att vi ej var ”kunder”.  
Vi menar dock att detta ej påvekar studiens tillförlitlighet då syftet är att fånga personalens 
kunskap om miljömärkta plagg och ej i relation till vilken avdelning frågorna ställdes.   
 
Vid första observationstillfället var tanken att frågan var att vi letade efter miljömärkta plagg 
och undrade var dessa hängde. Följdfrågan då personalen visat oss kläderna var tänkt att 
handla om vad de olika miljömärkningarna innebar. Vi hade med i beräkningarna att vår 
första observation kunde komma att bli onaturlig och därmed ej användbar. Vi såg därför vårt 
första försök som en pilotstudie och valde en av H & M:s butiker som försöksobjekt, eftersom 
det i Umeå finns tre butiker. Det visade sig vid första observationen att personalen direkt blev 
misstänksam och började fråga om vi var studenter. De hänvisade oss till att kontakta 
huvudkontoret för att erhålla information. Följaktligen omarbetades vårt tillvägagångssätt och 
vi genomförde sedan studien i de två resterande butikerna för H & M:s del. Frågorna 
omformulerades och öppnades istället med; ”Jag ska köpa en present till min systerdotter och 
jag vill gärna ha miljömärkta plagg till henne, kan du hjälpa mig och visa vad ni har?” på 
barnavdelningen samt ”Jag ska köpa en present till min mamma och hon vill gärna ha 
miljömärkta plagg, kan du visa vad ni har?” på damavdelningen. 
 
Resultatet av det omarbetade tillvägagångssättet blev positivt och vi bemöttes som om vi var 
kunder. En annan fördel var att det blev lättare och mer naturligt för oss som observatörer att 
spela vår roll. När personalen visat oss kläderna frågade vi om de olika märkningarna; ”Jag är 
så dålig på sånt här, vad betyder egentligen den här märkningen?”. När vi lämnat butiken 
antecknade vi tillsammans ner vad som observerats, då vi inte hade möjlighet att göra detta i 
butiken. 
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2.3.2 Etiska Överväganden 

Vi upplevde inga problem med access till de olika butikerna och personalen vid 
genomförandet av ”Mystery shopping”. Vi anser att det var rimligt att utföra studien i två 
butiker för respektive företag och två anställda i varje butik, det vill säga totalt 12 
butiksanställda för de skilda företagen. Detta skapar en god uppfattning om hur insatt 
personalen är kring miljömärkningar. Däremot medför denna metod att det blir högst relevant 
att beakta den etiska aspekten bakom studien. Wallén (1996) menar att pliktetik betyder att 
det finns grundläggande värden och regleringar för alla individer där vi ”alltid skall tala 
sanning”. Vi ser dock inte ett etiskt dilemma i vårt tillvägagångssätt då i praktiken alla kunder 
skulle kunna vara intresserade av dessa frågor och söka svar på dem. Vi menar därmed att 
kunder i sin dagliga konsumtion kan ta del av denna information vi erhållit. Vidare är 
personalen ej namngiven i detta arbete, vilket innebär att ingen enskild person drabbas, 
samtidigt som det ej går att identifiera dessa. Baserat på detta resonemang anser vi oss därför 
ej agerat oetiskt i personalobservationerna. 

2.4 Kundperspektiv 

För att ta del av kundernas syn på miljöfrågor i relation till klädföretagen valde vi att utföra 
kortare intervjuer på stan i Umeå. Vi vägde mellan att genomföra en enkätundersökning med 
kunderna mot kortare strukturerade intervjufrågor. Dessa två forskningsinstrument liknar 
varandra i flera avseenden, men med den stora skillnaden att det under enkäter vanligen inte 
finns någon intervjuare närvarande som ställer frågor (Bryman & Bell, 2005). Valet av kortare 
strukturerade intervjuer föll på att vi vill ha möjlighet att ställa följdfrågor vid behov samt att 
vi i vårt kapitel ”De tre modejättarna” vill arbeta med citat. Baserat på tidigare erfarenheter 
menar vi att antalet citat blir begränsade vid en enkätundersökning, då vi anser att 
respondenten ej tar sig tid till att skriva ner sina tankar vid öppet ställda frågor. Vi 
eftersträvade kundernas egna tankar och svar kring miljöfrågan i relation till de olika 
modekedjorna och hävdar därför att strukturerade intervjufrågor bidrar till mer omfattande 
material till kundens perspektiv. Vi menar även att frågor om miljö i relation till 
klädbranschen kan upplevas komplext och svårtolkat. Detta är en ytterligare anledning till att 
vi valt strukturerade intervjuer, där vi har möjlighet att hjälpa respondenterna att förklara 
vissa svårtolkade områden.  

2.4.1 Urval till Kundintervjuer  

Denna del i studien riktar sig mot kunderna och därför var det naturliga valet att genomföra de 
korta intervjuerna bland respektive klädkedjas kundsegment. Vi har dock valt att begränsa 
vårt urval till kvinnor, då dessa utgör huvudkategorin i samtliga företags segment, varför vi 
anser att dessas åsikter och tankar är av störst vikt för studien. Även till de korta 
kundintervjuerna använde vi oss av bekvämlighetsurval, då vi avsåg fånga den spontana 
reaktionen hos kvinnorna. Detta medförde att kunder som passerade oss på väg ut från butiken 
blev tillfrågade att delta för att dessa på så sätt skulle ha sin konsumtion färskt i minnet. Ett 
annat tillvägagångssätt som vi beaktat var att tillämpa en slumpmässig urvalsmetod baserat på 
klädföretagens klubbmedlemmar i Umeå. Dock innebär detta att vi förlorar kundens spontana 
reaktioner, vilket medförde att bekvämlighetsurval enligt vår mening lämpar sig mer för 
denna studie. Vi har valt att bortse från ålder som en variabel i denna undersökning då vi ej 
avser analysera dess påverkan på kvinnornas uppfattning i miljöfrågor. Detta baserar vi på att 
flertalet färska studier (se exempel; Mainieri, 1997, Straughan & Roberts, 1999) visar på att 
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demografiska faktorer ej längre påverkar det gröna konsumtionsbeteendet och kunskapen 
kring miljöfrågor.    

2.4.2 Intervjuguide till Kunder och Genomförande 

För att upprätta en tydlig och lättolkad intervjuguide, avsatte vi mycket tid till att arbeta med 
frågorna till kunderna.2 Vi menar att det är viktigt att guiden är väl genomarbetad för att 
erhålla relevant information och material. Liksom vid utformandet av intervjuguiden till 
företagen, utgick vi från teorikapitlet, vårt syfte och forskningsfrågorna. Frågorna i guiden 
omarbetades och omformulerades i flertalet faser i samband med en första pilotstudie bland 
tio kollegor på Handelshögskolan. När intervjuguiden kändes väl genomarbetad diskuterade 
vi det sista finjusteringarna med vår handledare. Därefter färdigställde vi intervjuguiden och 
genomförde en ytterligare pilotstudie bland 5 slumpmässigt valda kunder, valde bort en fråga 
som ej längre kändes relevant och ansåg oss därefter klara för att genomföra studien.  
 
Intervjuguiden öppnades med en fråga som syftade till att fånga kundens spontana reaktion av 
hur de upplevde miljömärkta plagg i butiken. Detta medförde även den självklara placeringen 
att genomföra intervjuerna på gatan utanför butikerna där vi erhöll kundens intryck av 
miljömärkta kläder direkt efter de lämnat butiken. Intervjuguiden fortsatte med ett fåtal ställda 
frågor kring miljömärkningar och avslutades med deras uppfattning kring det generella 
miljöarbete som de respektive klädkedjorna utför. Vid frågor kring deras miljöarbete märkte 
vi en tendens hos kunden att fortsätta beakta miljömärkningar. Vidare uppmärksammade vi att 
begreppet ”miljöarbete” uppfattades olika av skilda respondenter. Detta medförde att vi vid 
flertalet tillfällen fick förklara vad vi avsåg med begreppets innebörd. Varje respondent fick 
förklaringen ”om du tänker på exempelvis transporter, tygframställning, klädtillverkning 
osv.”. Detta menar vi kan ha haft en negativ effekt på respondenternas svar och därmed 
studien. Vi anser att kunderna kan ha blivit styrda till att endast beakta begreppet 
”miljöarbete” utifrån de tre exempel vi räknade upp. Vi bedömer dock riskerna med detta som 
ringa med hänsyn till de svar respondenterna uppgav. Sammantaget ser vi ändock positivt på 
vald forskningsmetod då vi ser ett mönster i respondenternas svar kring miljöarbete som 
överensstämmer med varandra. Metoden medförde även att vi ej erhöll information baserat på 
feltolkning, då vi kunde tydliggöra vad kunden missuppfattade.        
 
De korta kundintervjuerna genomfördes under vardagar bland totalt 20 respondenter per 
klädföretag. Vi ser ingen nackdel i att kundintervjuerna utfördes på vardagar, snarare en 
fördel då kunderna ej upplevdes stressade. Vi valde att göra intervjuerna på eftermiddagarna 
då folk slutat arbetet, för att på så sätt erhålla en spridning bland respondenterna och 
tillexempel inte endast erhålla en viss kategori människors uppfattning. Varje kund blev 
endast ställd frågor i relation till den butik de precis lämnat. Vi delade upp ansvaret där en av 
oss författare ställde frågorna till kunden medan den andra antecknade de korta svaren. För att 
underlätta, systematisera och strukturera svaren valde vi att upprätta en överskådlig och 
lättanvänd svarsmall. Anledningen till att vi valde att inte spela in intervjuerna baseras på 
uppfattningen om att kunderna kan känna sig obekväma och därmed undvika att delta. 
Problemet med detta blev att kunden vid enstaka fall gav oss mycket utförliga svar, vilket 
medförde att antecknandet begränsades. Detta menar Bryman och Bell (2005) är en risk och 
ett problem med öppet ställda frågor och kan medföra att intervjuaren ej ordagrant antecknar 
respondentens svar, förvränger svaren eller feltolkar respondentens åsikter. Negativa aspekter 
som ett resultat av detta är att vi ej fångat samtliga kunders respons in i minsta detalj samt att 

                                                 
2 Se bilaga 2: Intervjuguide till kundundersökning 
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dessa respondenters svar därmed ej kommer utgöra citat i vårt empirikapitel. Dessa deltar 
ändock i undersökningen då vi menar att respondenterna var relativt korta och konsista i sina 
svar, vilket medför att risken för feltolkning är mycket begränsad. På så sätt har vi ändock 
lyckats fånga den bild dessa kunder förmedlat. Vi anser av denna anledning att informationen 
vi erhållit från kunderna är tillförlitlig och på så sätt även trovärdig.  
 
Vår intention var att genomföra 30 intervjuer med kunder från de olika klädkedjorna. Vi 
inledde med att utföra 15 intervjuer per klädeskedja för att skapa oss en uppfattning om hur 
mycket material vi skulle komma att behöva. Vi kände efter dessa att vi lyckats fånga den 
generella uppfattningen bland kunderna, men valde ändock att utföra ytterligare 5 intervjuer 
per företag. Anledningen till detta var att vi eftersträvade ett mer omfattande och innehållsrikt 
material att välja bland, med hänsyn till vår avsikt att arbeta med citat i empirikapitlet. När vi 
genomfört totalt 20 intervjuer bland respektive klädbutiks kunder ansåg vi oss samlat in 
tillräckligt mycket med information att arbeta med samt att vi uppnått kunskapsmättnad. Vi 
beslöt därför att vi hade slutfört denna del av empiriinsamlingen.   

2.4.3 Access till Kunder 

Vi anser att access till kunderna inte var ett problem i denna studie. Vi upplevde att den 
övervägande delen av respondenterna var positivt inställda till våra frågor vilket medförde att 
kunderna visade engagemang och svarade på frågorna enligt bästa förmåga, varpå vi erhöll 
god information. Vi vill dock poängtera att vi upplevde att vissa kunder kände sig obekväma 
då de insåg att de ej var miljömedvetna i sin konsumtion av kläder och började förklara sitt 
beteende. Detta menar vi påverkar resultatet till viss del, då dessa kunder troligen svarade 
enligt vad de ansågs ”borde” göra. Nära hälften av de kunder som blev tillfrågade att 
medverka i intervjuerna tackade dock nej, vilket vi naturligtvis hade förutsett. Vi blev dock 
positivt överraskade att andelen som nekade inte var än större och hävdar att vi relativt enkelt 
erhöll ett deltagande från kundernas sida. Vi anser ändock att detta kan ha en negativ inverkan 
på vår studie och ifrågasätter om de kunder som deltagit verkligen representerar den 
”generella kundprofilen” som de olika klädföretagen har. Då studien innefattar 60 
respondenter där vi kan urskilja ett likartat mönster i uppfattning och tankar kring miljömärkta 
kläder och miljöarbetet som företagen bedriver, anser vi att studien trots allt har hög 
tillförlitlighet.       

2.5 Analys och Diskussion av Empiriskt Material 

För att skapa struktur för det kapitel som utgör redogörelsen av den insamlade empiriska 
datan har likadan utgångspunkt som metodkapitlet tillämpats, de tre olika perspektiven i ”The 
Marketing Triangle”. Vid presentationen av det empiriska materialet har vi haft 
utgångspunkten i de guider som använts vid insamlingen av datan, vilka alla har sin grund i 
det teoretiska kapitel som finns i detta arbete. Det empiriska materialet har med stöd av den 
teoretiska referensramen väl genomarbetats, för att vi på så sätt kunnat urskilja den relevanta 
informationen och datan som krävs vid redogörandet för forskningsfrågorna. Effekten av detta 
är att vi fångat upp relevant empiri för arbetet. I kapitlet ”De tre modejättarna” sammanställs 
och analyseras materialet med hjälp av citat från representanterna för företagen, men även 
utifrån kundernas respons. Detta kan liknas av ett empirinära förhållningssätt (Widerberg, 
2002).  
 
Den kvalitativa analysen av intervjumaterialet från företagen utgår från den intervjuguide som 
baserats och kategoriserats efter de områden som teorikapitlet, ”Miljöperspektivet”, utgörs av. 
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Detta medförde att analysen för de olika företagen har likartad karaktär. På liknande sätt har 
analysen av det material som samlats in via kundundersökningen genomförts. Vi har arbetat 
med utgångspunkt från intervjuguiden till kunderna, kategoriserat och urskilt citat som 
speglar den generella uppfattningen i de skilda frågorna. I syfte att tydliggöra utfallet av 
kundundersökningen har stapeldiagram använts. Dessa skapar en översiktlig bild av 
uppfattningen bland konsumenterna i de olika frågorna. Vid analys av observationerna, 
baserade på en ”Mystery shopping” metod, har vi arbetat utifrån tillvägagångssättet vid 
genomförandet av observationerna. Därav är vår analys av personalens perspektiv återgett på 
ett objektivt sätt baserat på händelseförloppet vid observationerna.  
 
I diskussionen har vi haft för avsikt att integrera de olika perspektiven och ställa dessa i 
relation till varandra, för att på så sätt skapa den helhetsbild ”The Marketing Triangle” avser 
klargöra. Därav har vi valt att tematisera diskussionen med utgångspunkt från den teoretiska 
referensramen för att koppla samman perspektiven med varandra, men även för att kunna 
ställa dessa i relation till teorierna. Teoriunderlaget har samlats in med hänsyn till vårt syfte 
med studien, vilken vi har för avsikt att besvara i diskussionen. På så sätt blir det än mer 
tydligt varför vi valt att utgå från teorier vid tematiseringen av arbetets diskussion. Vår 
tematisering i diskussionskapitlet kan identifieras som ett teorinära förhållningssätt 
(Widerberg, 2002).  

2.6 Sanningskriterier 

För att bedöma trovärdigheten i vår kvalitativa studie, kommer vi härmed att diskutera vår 
undersökning med utgångspunkt i 3 skilda kriterier; tillförlitlighet, överförbarhet samt 
pålitlighet.  

2.6.1 Tillförlitlighet 

Verkligheten kan beskrivas på mer än ett sätt och det är därför av stor vikt att forskarens 
beskrivning är trovärdig, då den ska beaktas av andra. (Bryman & Bell, 2005) För att öka 
trovärdigheten av det material och den verklighet vi presenterat, har vi använt oss av flera 
datainsamlingsmetoder, perspektiv och källor. Genom företagsintervjuer, kundintervjuer samt 
observationer anser vi därmed att vi stärkt våra försök till att uppfatta verkligheten på ett 
korrekt sätt.  Denna teknik benämns av Bryman och Bell (2005) som triangulering. Ytterligare 
aspekter som stärker vår studies tillförlitlighet är att respondenterna i företagen har getts 
förutsättningar till att ta del av materialet innan informationen bearbetats. Genom att tillämpa 
respondentvalidering (Bryman & Bell, 2005) har vi på så vis kunnat säkerställa att vi uppfattat 
den verklighet respondenterna förmedlat på ett korrekt sätt. Vad gäller kundundersökningarna 
var vi oerhört noggranna med att anteckna konsumenternas åsikter omedelbart för att minska 
felaktigheter, vilket även stärker studiens tillförlitlighet. 

2.6.2 Överförbarhet  

För att en studie ska betraktas som trovärdig skall resultaten kunna generaliseras till andra 
situationer och tidpunkter. I kvalitativa studier kan detta bättre uppnås med hjälp av fylliga 
och utförliga beskrivningar. (Bryman & Bell, 2005) Vi har i vår undersökning strävat efter att 
ta del av företagsspecifik information från individer som innehar befattningar som är av 
betydelse för studiens inriktning. Som ett resultat av detta är vi av den uppfattningen att dessa 
personer representerar företagen när det gäller miljöfrågor. Vi anser att företagens 
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representanter på ett objektivt sätt har redogjort för företagens ståndpunkter och ej för sin 
egen åsikt. Vi menar därför att vår studie kan generaliseras till H & M, Lindex och KappAhl i 
Sverige i stort och att den information vi erhållit ger en sanningsenlig och objektiv bild av 
dessa företag.  Dessa tre företag är stora och framgångsrika inom sin bransch, vi skulle till och 
med kunna påstå att dessa tillsammans är branschen. Sannolikheten för att konkurrenter 
strävar efter företag som är ledande på marknaden är enligt oss stor. Baserat på detta menar vi 
att aktörerna på marknaden som helhet troligt strävar efter att arbeta på liknande sätt när det 
gäller miljöfrågor. Därav är vi av den åsikt att våra resultat till viss del kan generaliseras till 
branschen i stort.  
 
Enligt vår uppfattning har vi ingen anledning att misstänka att kunderna till H & M:s, Lindex 
och KappAhl i Umeå skulle vara annorlunda än konsumenter i övriga delar av Sverige. Vår 
kundundersökning visar även att kunderna har liknande uppfattningar och tankar kring 
miljöarbete. Baserat på dessa resonemang menar vi att resultaten från kundundersökningen 
kan överföras till den generella uppfattningen hos de tre modejättarnas konsumenter. Vi är 
dock begränsade i att generalisera till klädkonsumenter i samhället i stort, då de riktigt gröna 
kunderna troligen väljer bort dessa kedjor. Vår ”Mystery shopping” observation visar 
indikationer på att det finns brister i den interna kommunikationen i miljöarbetet. För att 
stärka vår uppfattning angående överförbarheten till klädföretagens samtliga butiker skulle 
dock flertalet observationer behöva genomföras i andra städer i landet. Vi anser att detta 
skulle stärka våra resonemang ytterligare.  Samtidigt menar vi att undersökningen trots allt 
ger en antydan på att det finns ett gap i företagsledningens intention om att det gröna skall 
genomsyra hela verksamheten.  

2.6.3 Pålitlighet 

Pålitlighet är vad som motsvarar den kvantitativa forskningens reliabilitet. Pålitligheten stärks 
genom att forskaren tydligt redogör för hela forskningsprocessen från problemformulering 
och val av respondenter till insamlingsmetoder av material och tolkning av data. (Bryman och 
Bell, 2005). Vi har arbetat för att utforma ett tydligt och detaljerat metodkapitel som visar på 
en fullständig redogörelse av faserna i vår forskningsprocess, i syfte att underlätta 
granskningen av vår studie. I aspekten av arbetets pålitlighet utgör ett granskande organ en 
viktig funktion för att öka denna (Bryman och Bell, 2005). Här har vår handledare haft en 
viktig uppgift att löpande granska arbetets framskridning och kvalité. Vi anser att detta ökat 
kvalitén och på så sätt pålitligheten i studien. Vi menar även att det faktum att vi hela tiden 
varit två författare till denna studie har ökat pålitligheten, då vi tillsammans på ett objektivt 
sätt har tolkat och bearbetat informationen och materialet vi erhållit. Vi påstår att detta har 
höjt kvalitén och därmed pålitligheten till en högre nivå. Vi menar vidare att denna studie ska 
kunna genomföras av annan forskare som i praktiken skulle kunna komma fram till samma 
aspekter av problemet som vi belyser i detta arbete. Vi argumenterar för att de respondenter 
som deltagit i undersökningen har gett oss den bild som speglar verkligheten idag och därmed 
är studiens material som sådant oberoende av oss som författare.   
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3. MILJÖPERSPEKTIVET  
 
I följande kapitel presenterar vi den teoretiska referensram som avses utgöra grunden för vår 
fallstudie. Kapitlet är uppdelat i fyra huvudområden; Corporate Social Responsibility, Grön 
Marknadsföring, Miljömärkningar och Grön konsumtion. Kapitlet introduceras med en 
motivering till valet av kommande teorier samt varför de är av intresse för denna studie. Detta 
följs av en beskrivning för var och ett av de fyra områdena utifrån olika teoretiska perspektiv, 
i syfte att skapa en nyanserad bild i denna referensram.    
 
I avsikt att fånga relevanta teorier till den teoretiska referensramen har vi arbetat utifrån en 
uppsättning begrepp och fenomen som är betydelsefulla med hänsyn till studiens huvudsyfte. 
Sökorden är väl utvalda och genomtänkta i syfte att åstadkomma så hög träffsäkerhet som 
möjligt. Vår tidigare kunskap kring dessa teorier har till viss del medfört att vi hade en klar 
och tydlig uppfattning om vilka delar vi sökte och vad dessa teorier avsågs belysa. 
Övergripande sökord vi använt oss  av är; Corporate Social Responsibility, Corporate 
Responsibility, Green Marketing, Environmental Marketing, Green Consumer, Eco-labels. De 
olika begreppen har även ställts i relation till fashion industry, med avsikten att erhålla än mer 
träffsäker och relevant teorimaterial i förhållande till vår studies syfte. Detta resulterade i 
vissa enstaka forskningsarbeten som är direkt kopplade till modebranschen, men övervägande 
är teorikapitlet baserat på den generella bilden av koncepten och fenomenen. På de sökord vi 
har använt har träffarna varit många, detta har medfört att sållningsprocessen har varit lång 
och vi har lagt ner mycket tid på att hitta källor som har högsta relevans och prioritet kopplat 
till vårt syfte. Vi har i stort sett uteslutande använt oss av vetenskapliga artiklar, då vår 
uppfattning är att studentlitteratur i hög grad visar på en förenklad bild av olika aspekter och 
teorier. Vissa undantag finns där vi har använt kurslitteratur, dock utgör denna litteratur källor 
i mycket begränsad utsträckning.    
 
De sökmotorer vi använt oss av, mestadels Business Source Premier, fångar uteslutande den 
västerländska och amerikanska synen på området vi studerat. Då det svenska sättet att bedriva 
företagande är präglat av ett västerländskt synsätt, menar vi att de studier och det 
forskningsarbete som utgör grunden för den teoretiska referensramen är relevant och skapar 
en tyngd i arbetet. Vi har även arbetat med att samla in forskning som bedrivits under 1990- 
och 2000-talet i ändamål att bygga vår studie på teorier som är ”up to date”. Anledningen till 
att vi valt att använda nyare journals är att vi vill komma åt de studier som ”ligger i tiden”. Vi 
menar att miljöaspekten har beaktats på olika sätt och utvecklats genom åren och under de två 
senaste decennierna har synen på problematiken kring miljöfrågan och affärsverksamheten 
förändrats.       
 
Den teoretiska referensramen har utgjort grunden till studiens utformande och genomförande. 
Denna har styrt oss i vår empiriinsamling med avsikt att besvara huvudsyftet med studien, 
men även forskningsfrågorna. Av denna anledning har vi använt en stor och omfattande 
mängd källor för att skapa en mångsidig bild och erhålla olika infallsvinklar av begreppen och 
fenomenen som vi valt att inkludera. Den teoretiska referensramen är en viktig del och 
grundsten i denna studie, varför vi varit noga med att samla in lämpligt material som ger oss 
rätt perspektiv på studien i förhållande till huvudsyftet.  
 
Till bakgrunden har vi valt att använda dagspress i begränsad omfattning. Detta för att fånga 
en aktuell bild av problemet, men även i syfte att beskriva den allmänna bilden i samhället. Vi 
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kan naturligtvis ifrågasätta om dagspress utgör tillförlitliga källor. Media har en förmåga att 
vinkla problemen till vad som skapar den största uppmärksamheten, denna bild speglar dock 
inte alltid verkligheten. Vi har arbetat kritiskt i denna urvalsprocess av olika källor för att 
erhålla en bild av samhällsdebatterna i dagsläget. I syfte att väga upp medias sätt att framställa 
miljöproblematiken har vi även använt oss av relativt nytt forskningsarbete inom området. 
 

 
 

3.1 Corporate Social Responsibility (CSR) 

 
“The term [social responsibility] is a brilliant one; it means something,  

but not always the same thing, to everybody” 
(Votaw 1973 ur Jonker & Marberg, 2007:108) 

3.1.1 Bakgrund till CSR 

Mer än 2900 välkända företag runt om i världen undertecknade 2007 de 10 riktlinjer för CSR 
som utarbetats av UN Global Compact 3. Ett tecken på att företag i det globala perspektivet 
använder sig strategiskt av CSR är det faktum att över 52 400 företag hänvisar till ”triple 
bottom line” på sin hemsida, vilket antyder att företagen inkluderar socialt och miljömässigt 
arbete i sin verksamhet. En ytterligare indikator på att CSR får en allt större betydelse i 
företagsvärlden är företagsledare i framförallt Europa och Nord Amerika som förespråkar ett 
större ansvarstagande från deras sida i form av CSR. (Berger et al., 2007) De sociala 
förväntningarna på CSR har ökat under de senaste årtiondena (Fliess et al., 2006). 2005 
publicerade Kotler, välkänd och framgångsrik inom ”business” och ”marketing”, tillsammans 
med Lee boken ”Corporate Social Responsibility – Doing the most good for your company 
and your cause”. Alla dessa indikationer visar på att trenden inom CSR växer sig allt starkare. 
Idag är vi del i en allt mer omfattande medvetenhet som har spridit sig i samhället, där den 
sociala och miljömässiga roll som företagen har får allt större fokus i olika debatter. (Fliess et 
al., 2006) Denna utveckling har resulterat i att företag har börjat ta ett större ansvar i form av 
att de inkluderar och beaktar dess sociala och miljömässiga påverkan på samhället, vilket ofta 
sammanfattas i CSR arbete. (Panwar et al., 2006)  
 

                                                 
3 Se Bilaga 5: Upplysningar 
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Företagens roll i samhället har dock under historiens gång genomgått signifikanta 
förändringar. Pionjärerna till konceptet av CSR Hay och Gray (ur Panwar et al., 2006) menar 
att CSR har utvecklats genom tre faser. Den första, ”Profit maximization management”, syftar 
till att individer drivs av att uppnå maximal förtjänst, där marknaden samarbetar för att nå 
största möjliga nytta för samhället i stort. Under 20- och 30-talet växte andra fasen fram, 
”Trusteeship management”, där fokus låg på att skapa en balans mellan intressenternas skilda 
efterfrågan. Slutligen talar Hay och Gray om ”Quality of life management” som avser det 
faktum att samhället översköljs av produkter och tjänster, som i sin tur ger upphov till andra 
sociala och miljömässiga bekymmer. Företagen började nu förväntas ta ansvar för mer än bara 
den ekonomiska aspekten och istället fokusera på dess sociala och miljöpåverkan. (Panwar et 
al., 2006)      

3.1.2 Definitionen av CSR 

Corporate Social Responsibility (CSR) har studerats och debatterats av mängder forskare som 
härstammar från olika skolor med olika syn på betydelsen och innebörden av CSR (Wan-Jan, 
2006). Van Marrewijk (2003) menar att det än idag inte finns någon entydig definition av 
CSR.4 Vissa menar att det är ett verktyg för att marknadsföra företaget och av den 
anledningen är det marknadsförare som ska jobba med konceptet. Andra hävdar att CSR kan 
användas för att stärka varumärket eller att CSR ska tillämpas för att ansvarstagandet är det 
rätta sättet att arbeta. (Wan-Jan, 2006) CSR innefattar ett stort antal områden, miljöansvaret, 
”public relations”, philantrofi, ”human recourse management”, community relations. (Castka 
et al., 2004)    
 
Två neoklassiska forskare och ekonomer som ställer sig kritiska till användandet av CSR är 
Friedman och Henderson. Båda menar att CSR utgör en fara för marknadsekonomin (Ur 
Wan-Jan, 2006) Milton Friedman, som är framstående och välkänd inom området, tror på ett 
fritt entreprenörskap och att företagets ansvar ligger i att maximera förtjänsten för företagets 
ägare (Berger et al., 2007). 1970 publicerade nobellpristagaren ”The social responsibility of 
business is to increase its profits”(Crane and Matten, 2007). Både Friedman och Henderson 
sätt att se på konceptet negligerar dock det faktum att CSR kan utgöra fördelaktig strategi för 
att öka företagets förtjänst.  
 
Mintzberg (1983) hävdar att det finns 4 olika sätt att praktisera CSR. Den mest klara och rena 
formen av CSR är när den tillämpas för sin egen skull, där företaget inte förväntar sig 
någonting tillbaka för att de tar sitt sociala ansvar. Mintzberg (1983) argumenterar för att 
grunden till CSR ligger i att företag ska ta sitt sociala ansvar utan influenser av girighet och 
det egna intresset. Moore 2003 (ur Wan-Jan, 2006) utvecklar Mintzbergs teori kring CSR och 
påstår att för att tillämpningen av konceptet ska vara etiskt korrekt kan företagen inte använda 
CSR som ett sätt att öka vinsten. Goyder 2003 (ur Wan-Jan, 2006) förklarar vidare i samma 
anda att företag endast kommer kommunicera ett CSR som baseras på vad intressenterna vill 
höra med avsikten att passa in i den bild samhället kräver av dem. Jones (2003) argumenterar 
att i den stund som företag börjar räkna på vinsten av att vara socialt ansvarsfulla, anses 
företaget ej längre ge något tillbaka till samhället. Det vill säga företagen kan inte använda 
CSR som ett verktyg för strategiska fördelar. (ur Wan-Jan, 2006)      
 
Debatten kring CSR innebörd är vid och bestående, och Wan-Jan (2006) hävdar att behovet 
av en entydig definition är markant. Van Marrewijk (2003) ser dock ett problem med detta 

                                                 
4 Se bilaga 3: Definitioner av CSR 
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och menar att en universell definition måste vara extremt omfattande och därav blir allt för 
vag i syfte att utgöra en god utgångspunkt i akademiska debatter och implementering i 
företag. Vidare menar Van Marrewijk (2003) att det hållbara alternativet av CSR ska visa på 
olika tillvägagångssätt som matchar de olika sammanhangen som företagen är verksamma i. 
Därav blir det viktigt att ha förståelse för olika synsätt och teorier kring fenomenet av CSR.  

3.1.3 The Pyramide of CSR 

Flertalet modeller har utvecklats över årtionden, däribland är en av de mest framstående och 
etablerade modellerna ”The pyramide of Corporate Social Responsibility”. Denna modell är 
en utveckling av det koncept Carroll introducerade 1979, ”The Three-Dimensional 
Conceptual Model of Corporate Performance”. Carroll (1979) delade in Social Responsibility 
i fyra olika kategorier som alla var en del i det sociala ansvar företagen har mot samhället. 
”Four Faces” som den även kallas inkluderar kategorierna av företagande; ekonomiskt-, 
legalt-, etiskt- och godtyckligt ansvarstagande. Modellen utvecklades sedan 1991 av Carroll 
till ”The pyramide of CSR”, där han ersattes godtyckligt ansvarstagande med en kategori som 
benämns filantropiskt ansvarstagande.  
 
 
”The pyramide of CSR” utgår 
från tanken att det ekonomiska 
ansvaret företagen har är grunden 
för de övriga byggstenarna i 
modellen. Historiskt sett skapades 
företag som en ekonomisk enhet 
vars syfte var att erbjuda 
produkter och tjänster, och där 
förtjänsten av dess verksamhet 
fyllde den viktigaste funktionen. 
Det ekonomiska ansvaret utgör 
fortfarande en stor och viktig del i 
företags verksamhet. Denna nivå 
ses i modellen som ett krav från 
samhället. Samtidigt kräver 
även samhället att företag 
följer lagar och föreskrifter 
som regeringen stiftar, vilket ger upphov till nästa nivå i pyramiden, den legala aspekten. 
Därefter finner vi det etiska ansvarstagandet som förväntas av samhället. Dessa aktiviteter och 
praktiseringar ligger utanför lagar och föreskrifter, och syftar istället till att företag gör vad 
som anses rättvist och undviker skada. Det etiska ansvarstagandet vilar bland annat på 
uppfattningar om att det är viktigt att ta åt sig av den utveckling som sker i samhället när det 
kommer till etik, moral och normer och där företagen bör handla efter vad som etiskt och 
moraliskt förväntas av dem. Till sist har vi vad som benämns filantropiskt ansvar och som 
utgör den högsta nivån i pyramiden. Filantropi är något som samhället önskar från företagen. 
Detta ansvar syftar till att företag ska ge något tillbaka till samhället utan att kräva något åter 
och därmed förbättra kvalitén på vår tillvaro. Det kan vara olika handlingar eller program som 
främjar vår välfärd och ”goodwill”. (Carroll, 1991) 

Figur 3 ”The pyramide of CSR” 
(Carroll, 1991: hämtad från K-NET Group, 2007) 
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3.1.4 Att Kommunicera CSR 

Kundernas köpbeteende visar på huruvida konsumenterna ställer sig till företags CSR arbete. 
Företag kan uppnå konkurrensfördelar genom att integrera och kommunicera CSR på ett 
tydligt och effektivt sätt. (Fliess et al., 2006) Panwar et al. (2006) menar också att effektiv 
kommunikation av CSR är viktigt och måste förmedlas på ett tydligt sätt så att kunderna kan 
urskilja marknadsföringen från själva CSR arbetet. Ett tydligt exempel på detta är att företag 
har blivit anklagade för ”greenwashing”5, i samband med miljömarknadsföringskampanjer. 
Företag måste även ha förståelse för kundernas attityd samt deras förståelse för bakgrunden 
till att företaget tillämpar CSR. (Panwar et al, 2006) 
 
Morsing och Schultz introducerade 2006 en modell för hur företag kan kommunicera CSR ut 
till sina intressenter. Tre kommunikations strategier för CSR presenteras som syftar till att 
hjälpa företag att förstå hur de kan informera, engagera och involvera viktiga intressenter i 
detta arbete. Den första strategin benämns ”The stakeholder information strategy”, vilken 
avser att kommunikation alltid är en envägskommunikation. Grunden till denna strategi ligger 
i att företagen arbetar för att kommunicera en fördelaktig bild av deras CSR-beslut och 
handlingar till sina intressenter. Detta skall dock ske genom att de informerar intressenterna 
om verksamheten på ett så objektivt som möjligt. Företagen kan arbeta och få ut denna 
information genom exempelvis media, broschyrer, magasin, siffror och andra figurer. 
(Morsing och Schultz, 2006) 
 
Nästa strategi i modellen är ”Stakeholder response strategy” som fokuserar på en 
tvåvägskommunikation. Morsing och Schultz (2006) menar att företagen kan använda denna 
strategi för att påverka och ändra samhällets attityd och beteende. Detta medför att företag 
måste engagera sina intressenter, vilket de kan åstadkomma via en tvåvägskommunikation. 
Tvåvägskommunikationen genererar även feedback från allmänheten om vad som anses 
lämpligt och acceptabelt. Denna information kan sedan användas för att förbättra arbetet och 
ansträngningarna med CSR. Tillvägagångssätt hjälper företagen att förstå huruvida de lyckats 
skapa en förståelse i samhället för företagets CSR arbete. (Morsing och Schultz, 2006)  
 
Som en sista och enligt Morsing och Schultz (2006) mest lämpade strategin har vi 
”Stakeholder involvment strategy”. I förhållande till ”response strategy” som innebär passiva 
reaktioner från intressenterna, innebär denna strategi ett större engagemang från 
intressenternas sida. Denna aspekt i modellen innebär att företagen för en dialog med sina 
intressenter, där övertygande beteenden förekommer från båda parter i syfte att skapa en 
förändring hos den andre. För att kunna förändras ska företagen inte bara influera allmänheten 
utan även låta sig bli influerade. Ska företagen ha möjligheten att förstå allmänhetens 
förväntningar på företaget i sitt arbete med CSR är det ett måste att få intressenterna 
delaktiga. Detta underlättar även intressenternas möjlighet att utveckla och avancera sitt 
positiva stöd till CSR arbetet. Som ett resultat hävdar Morsing och Schultz (2006) att 
förutsättningarna för förändring hos företagen och samhället i stort stärks. CSR är ett konstant 
föränderligt fenomen som medför att det är nödvändigt för företagen att anpassa sig till 
intressenternas förväntningar men även att kunna påverka dessa förväntningar. (Morsing och 
Schultz, 2006) 

                                                 
5 Termen ”Greenwashing” används för att förklara uppträdanden som missleder konsumenten när det gäller 
företags miljömässiga åtgärder eller miljömässiga fördelar hos en produkt. (Jansson, 2008) 
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3.1.5 Konsumenter och CSR 

Över de senaste åren har konsumenter blivit mer medvetna om företagens sociala ansvar och 
hur de arbetar med CSR. Men nivån på medvetenheten är fortfarande inte allt för omfattande 
och många av individer har inte CSR högt på listan i sina kriterier för konsumtion. Oavsett om 
företagen tar sitt sociala ansvar är det av vikt för konsumenterna, dock visar studier att 
konsumenter inte medvetet söker sig till företag som arbetar med CSR i syftet att säkerställa 
att produkterna framställs i enighet med detta arbete. Vidare påvisar undersökningar att 
konsumenterna inte har tillräckligt med information för att kunna fatta ett köpbeslut som 
baseras på CSR kriterier. Bristen på information medför att kunskapsnivån hos 
konsumenterna med hänsyn till CSR blir allt för låg. Detta innebär i sin tur att arbetet som 
företagen utför i enlighet med CSR inte registreras eller uppfattas av kunderna. En viktig 
aspekt att beakta är kundernas tvivel och tillit till kommunikationskällan. En förutsättning för 
att kunderna ska kunna uppmärksamma och ta till sig av informationen krävs det att källan är 
tillförlitlig. Här uppstår då ett problem med att informationen blir allt för omfattande eller 
detaljerad. Ett annat problem är att produkterna i slutändan måste vara tillgängliga och lätta 
att komma i kontakt med då vi redan har våra köpvanor.  Det största problemet är dock vad 
konsumenterna uttrycker och vad de i slutändan gör.  (Fliess et al., 2006)     

3.1.6 Fördelar med CSR 

Motiven till att företag använder sig av CSR är många, allt från att möta de grundläggande 
legala kraven som ställs till att CSR blir ett sätt att skapa öka produktiviteten och finansiella 
prestationer.  Kotler och Lee (2005) samt Azapagic 2003 (ur Panwar et al., 2006) beskriver 
hur det är fördelaktigt för företagsvärlden att använda CSR. Kotler och Lee (2005) menar 
bland annat att CSR höjer bilden och inflytandet för företaget, ökar försäljningen och 
marknadsandelarna, minskar verksamhetskostnaderna, stärker varumärkespositioneringen 
osv. (Kotler och Lee, 2005) Azapagic 2003 (ur Panwar et al., 2006) hävdar å sin sida att CSR-
arbete kan resultera i lägre kostnader och medför innovations fördelar, bästa sättet att influera 
på lagstiftningen, skapar marknadsfördelar, influerar på företagets rykte osv. Vidare menar 
Panwar et al. (2006) att undersökningar visar att följden av att företag som arbetar med CSR 
och tar hänsyn till dess miljöpåverkan upplever ökad försäljning hos sina kunder. 

3.2 Grön Marknadsföring 

 
“The thrust of green marketing emerges from the ideological  

understanding of eco-friendly attitude of the customers across the globe” 
(Chitra, 2007:173) 

 
Medan CSR är ett koncept som finns som en bas i organisationen har grön marknadsföring 
blivit ett begrepp för att kommunicera sina insatser ut till samhället. Grön marknadsföring har 
länge förenats med en grönare variant av den traditionella marknadsföringen där miljön ska 
vara integrerad från råmaterial och produktion till att kunden i sin tur återvinner varan. 
(Killbourne, 1998) För att den gröna marknadsföringen ska uppfattas som trovärdig av 
samhället måste dock organisationer ha en ”grön filosofi” i hela organisationen. (Chamorro & 
Bañegil, 2005) För att få en bild av hur företag kan arbeta med grön marknadsföring, och på 
så sätt även få sina konsumenter medvetna om dess tagna ansvar, kommer vi härmed redogöra 
för konceptet grön marknadsföring och vilka strategier organisationer kan använda sig av för 
att bäst kommunicera sitt gröna arbete.  
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3.2.1 Konceptet Grön Marknadsföring 

Redan för flera decennier sedan fanns en oro och angelägenhet vad gällde handelns inverkan 
på miljön. Under de senaste årtiondena har denna angelägenhet ökat i grad och en debatt som 
rör marknadsföring och dess påverkan på vår miljö har vuxit fram. (Peattie, 2001) 
Diskussionen har tilltagit som ett resultat av att marknadsföring till viss del syftar till att 
stimulera och skapa konsumtionsbehov (Kotler et al, 2005) som i sig har negativ inverkan på 
ett hållbart samhälle. (Peattie, 2001) Enligt Fisk i Peattie (1999) och Chitra (2007) har företag, 
till följd av att konsumenter under de senaste trettio åren blivit mer angelägna i miljöfrågor, 
blivit tvungna att integrera miljöansvar i sina marknadsföringsstrategier.  
 
Fenomenet grön marknadsföring var dock inte till en början förknippat med vare sig något 
marknadsföring eller miljö. Som Peattie (1995:25) uttrycker det var grön marknadsföring mer 
”often opportunistic and based on the generation of tactical advantage rather than the pursuit 
of strategic change”. Den ökade medvetenheten hos samhället i stort har bidragit till flertalet 
lagstiftningar och en större press på att företag skall agera miljömässigt i sin verksamhet. 
Resultatet är att grön marknadsföring syftar till att skapa en förändring där det gröna 
genomsyrar hela organisationen. (Peattie, 1995) Konceptet har vuxit sig allt starkare och 
organisationer världen över integrerar idag grön marknadsföring i sina traditionella 
marknadsföringsstrategier (Peattie, 1995) samt att grön omtanke finns i produkter och tjänster. 
(Ginsberg & Bloom, 2004) 
 
Namnet på fenomenet är fler än ett: grön marknadsföring, eko-marknadsföring, 
miljömarknadsföring eller hållbar marknadsföring. (Chamorro & Bañegil, 2005). Termen 
grön marknadsföring har använts för att skildra de aktiviteter som företas i ett företag för att 
minska sociala och miljömässiga effekter på slutprodukter och produktionsled. (Peattie, 2001) 
Tjärnemo (2001) redogör för grön marknadsföring som ett koncept med flera definitioner. 
Coddington (1993) definierar termen som ”Marketing activities that recognize environmental 
stewardship as a business development responsibility and business growth opportunity” 
(Coddington, 1993:1) medan Peattie (1995) refererar grön marknadsföring till “the holistic 
management process responsible for identifying, anticipating and satisfying the requirements 
of customers and society, in a profitable and sustainable way” (Peattie 1995:28).  

3.2.2 Grön Marknadsföring som Filosofi 

Då både namn och definition på grön marknadsföring varierar beroende av förespråkare 
(Tjärnemo, 2001) är det även naturligt att konceptet inte har samma innebörd för samtliga 
företag (Ginsberg & Bloom, 2004). Vad många förespråkare emellertid gemensamt lyfter 
fram är att grön marknadsföring, för att lyckas, måste integreras som helhet i organisationen. 
(se exempelvis Chamorro & Bañegil 2005, Peattie 1995, McDaniel & Rylander 1993 samt 
Ottman 1993) Företag som har haft framgång med och dragit fördel av sin gröna 
marknadsföring är sådana som har en attityd i miljöfrågor som genomsyrar hela 
verksamheten, det vill säga organisationer som gör mer än vad som krävs eller förväntas av 
dem. (McDaniel & Rylander, 1993)  
 
Chamorro och Bañegil (2005) argumenterar för att grön marknadsföring ska bestå av mer än 
endast ett kommunikationsverktyg för företaget och att aspekter som rör miljö och hållbarhet 
bör införlivas i hela marknadsföringsprocessen. Vidare menar författarna att konceptet grön 
marknadsföring skall ses som en filosofi som styr och vägleder beteendet och 
organisationskulturen inom företaget. Som ett resultat av detta beskrivs den gröna 
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marknadsföringsfilosofi som ett sätt att integrera miljöomsorg i organisationskulturen, vilken 
därmed kommer generera utbyten och relationer som sträcker sig längre än att endast fylla 
konsumentens behov. (Chamorro & Bañegil, 2005)  
 
Konsumenten köper oftast inte bara en grön produkt utan hela uppfattningen av företagets 
gröna ansvarstagande. Detta gör att det av företag krävs att dessa uppvisar ett uppriktigt 
engagemang när det rör verksamhetens arbete mot ett hållbart samhälle (McDaniel & 
Rylander, 1993) På liknande sätt menar Ginsberg och Bloom (2004) att trovärdigheten i 
företagets insatser är av stor vikt för att konsumenter inte ska misstro verksamhetens 
intentioner. Organisationer som arbetar aktivt med hållbarhet och miljöfrågor uppfattas som 
mer pålitliga, detta kräver i sig att företaget handlar efter sina uttalanden. Dessa kan därmed 
inte associera sig själva med miljöansvar utan att de verkligen utvecklar sina miljöprestationer 
och produkter. (Ginsberg & Bloom, 2004) McDaniel och Rylander (1993) för diskussionen 
vidare och menar att företag som uppvisar ett engagemang för miljöfrågor och som har en 
grön filosofi i företagets kultur besitter därmed konkurrensfördelar. Dock, om inte 
trovärdigheten förmedlats till konsumenterna är risken emellertid stor för att dessa misstror 
företaget och ett resultat kan bli att kunderna istället vänder organisationen ryggen. (Ginsberg 
& Bloom, 2004)  

3.2.3 Varför bli Grön – Interna och Externa Faktorer 

I många fall inser inte företagsvärlden att implementerandet av grön marknadsföring kan leda 
till långsiktiga fördelar om strategierna och aktiviteterna bygger på en ”grön organisation”. I 
Polonskys och Rosenbergers artikel ”Reevaluating Green Marketing: A Strategich Approach” 
från 2001 vidhåller författarna att företag som ”blir gröna” har en strategisk möjlighet. 
Företag måste dock ha en vidare förståelse för varför det är viktigt för verksamheten att bli 
miljövänligt då detta är en bidragande faktor för hur organisationen i slutändan integrerar grön 
marknadsföring i samtliga processer.  
 
Att en verksamhet blir ”grön” förklaras enligt Polonsky och Rosenberger (2001) genom både 
interna och externa faktorer eller påtryckningar. De externa faktorerna består för det första av 
att ”tillgodose och tillfredsställa konsumentens krav”. Som exempel bytte hamburgerkedjan 
McDonalds ut sina förpackningar då kunderna var bekymrade över dess miljöpåverkan, även 
fast detta beslut inte var det bästa ur ekologisk synpunkt. Som andra externa faktorer nämner 
författarna ”företagets reaktion på en konkurrents gröna aktiviteter” och ”leverantörers krav 
på att modifiera inputs”. Den sistnämnde faktorn består i att företag i många fall är tvungna att 
utvärdera leverantörers miljömässiga prestationer och att detta i sig blir en påtryckning för 
företaget att bli grönt.  
 
Polonsky och Rosenberger (2001) ger två exempel på interna påtryckningar som skäl till 
företagets gröna processer. För det första ”kostnader” då gröna aktiviteter kan leda till större 
effektivitet och kostnadsbesparingar inom företaget och för det andra ”filosofi”. Med filosofi 
avser författarna att företaget har integrerat grön marknadsföring i verksamhetens strategi och 
som följd även i dess samtliga aktiviteter 

3.2.4 Gröna Marknadsföringsstrategier  

Det är av ovanstående teorigenomgång tydligt att uppfattningen om att grön marknadsföring 
skall ses som ett helt integrerat koncept delas av många. Enligt Tjärnemo (2001) blir därför 
grön marknadsföring i mångt och mycket en länk till företagets strategi. Denna åsikt delas av 
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Polonsky & Rosenberger (2001) vilket visas i författarnas uttalande: “At a fundamental level, 
green marketing becomes part of the ”cultural fabric” that binds an organization together, 
flowing from the spirit of the firm into its strategic approach” (Polonsky & Rosenberger, 
2001:21) 
 
Många industrier och företag bidrar på ett eller annat sätt, mer eller mindre till 
miljöförstöring. Den stora skillnaden företag emellan ligger i vilka processer som är, 
respektive inte är miljövänliga hos företagen och vilken bransch dessa verkar i. Det viktiga 
blir därför att överblicka vilka förändringar som är möjliga att genomföra i sin verksamhet 
och sedan implementera korrekt strategi. (McDaniel & Rylander, 1993) Vilken form av 
strategi som i slutändan fungerar bäst för att integrera grön marknadsföring beror på 
organisation, bransch och marknadssituation. (Ginsberg & Bloom, 2004) 
 
Samtliga konsumenter är inte miljömedvetna i sina val vid konsumtion, Ginsberg och Bloom 
(2004) menar därför att det är av vikt att företag som skall bedriva grön marknadsföring har 
en förståelse för de vanor och beteenden deras kunder besitter när det gäller grön konsumtion. 
På detta sätt kan företaget bättre utvärdera vilken strategi som är lämpligast för att förmedla 
sitt gröna budskap. Trots att företag är engagerade i miljö och bedriver hållbart arbete internt 
är dock inte alltid den bästa strategin att marknadsföra detta i samma omfattning externt. 
(Ginsberg & Bloom, 2004) Alla konsumenter är inte lika förtjusta i gröna produkter och 
därför anser Ginsberg och Bloom (2004) att marknadsförare måste förstå sina konsumenter, 
för att på så sätt kunna utvärdera om miljövänliga varor är lämpliga att marknadsföra i syfte 
att framhäva den miljövänliga attityden företagen har. 
 
Författarna har utvecklat modellen ”The green Marketing Matrix” (se figur 4) som avser fyra 
strategier ett företag kan tillämpa som bas för sin gröna marknadsföring.  Ginsberg och Bloom 
(2004) menar först och främst att ledningen inom en organisation skall besvara hur 
omfattande segmentet av gröna konsumenter är. Följdfrågorna blir då om företaget genom att 
marknadsföra sig som gröna kan öka sin försäljning och om företaget skulle förlora 
marknadsandelar i de fall konsumenterna ser företaget som otillräckligt eller felaktigt gröna. 
(Ginsberg & Bloom, 2004) Den andra frågan rör verksamhetens förmåga att differentiera sig 
och sina produkter baserat på miljöaspekten. Finns möjligheten att konkurrera med gröna 
produkter och finns det en förståelse för vad det betyder att vara grön inom verksamhetens 
specifika bransch? När ledningen har 
tagit hänsyn till dessa frågor kan sedan 
den bästa av de fyra gröna 
marknadsföringsstrategierna tillämpas. 
(Ginsberg & Bloom, 2004) 
 
The ”Green Marketing Strategy Matrix” 
består av fyra strategier: ”Lean Green”, 
”Defensive Green”, ”Shaded Green” 
samt ”Extreme Green”.  
 
En organisation som kategoriseras som 
”lean green” tar sitt miljöansvar men är 
inte inriktade på att föra detta budskapet 
vidare med hjälp av marknadsföring. 
Basen för arbetet mot hållbar utveckling 
består istället av att sänka kostnader och 

Figur 4 ”The green marketing strategy mix” 
(Ginsberg & Bloom, 2004:81) 
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utveckla effektivitet genom positiva miljöaktiviteter. Företag med denna strategi har därav sin 
konkurrensfördel i produktens pris istället för i gröna produkter och anser sig inte ha något 
långsiktigt utbyte från det gröna kundsegmentet. (Ginsberg & Bloom, 2004) På grund av 
rädsla för att organisationen inte ska kunna leva upp till gröna aktiviteter lanseras miljöarbetet 
inte externt. I marknadsmixen finns därför miljöarbetet främst i utvecklingen och 
produktionen av varan. (Ginsberg & Bloom, 2004) 
 
Företag som använder sig av strategin ”defensive green” är ofta seriösa i sitt miljöarbete och 
arbetar aktivt med detta inom organisationen. De marknadsför dock detta tidsbegränsat och 
sporadiskt till följd av att företaget inte kan differentiera sig som gröna i konkurrensen. 
(Ginsberg & Bloom, 2004) Marknadsföringskampanjer och publicitet som rör miljön används 
främst då detta krävs för att försvara kritikers inställning till företagets miljöpolicy samt när 
konkurrensfördelar kan nås med hjälp av budskapet. (Ginsberg & Bloom, 2004) I 
marknadsmixen används främst delarna produkt och promotion, då i högre grad PR än 
annonsering, när miljöarbetet ska lanseras. (Ginsberg & Bloom, 2004) 
 
Företag som använder sig av strategin ”shaded green” investerar i hållbar utveckling och 
använder sig av sitt gröna koncept som konkurrensmedel. Dessa verksamheter har förmågan 
att differentiera sina produkter enbart på miljöaspekten men marknadsför ändå ofta andra 
utmärkande egenskaper hos sina produkter. (Ginsberg & Bloom, 2004) Ginsberg och Bloom 
(2004) beskriver dessa företags gröna bidrag i marknadsföringsmixen till produkt, pris och 
promotion. 
 
Slutligen framhåller Ginsberg och Bloom (2004) att organisationer med grön marknadsföring 
som filosofi inom verksamheten hör till kategorin ”extreme green”. Miljöfrämjandet 
genomsyrar företagets kultur och dessa företag befinner sig ofta på en nischad marknad där 
samtliga produktionsled och slutligen även den externa marknadsföringen uppvisar socialt 
ansvarstagande. Som ett resultat av detta ingår de gröna aktiviteterna i samtliga delar i 
företagets marknadsmix. (Ginsberg & Bloom, 2004) 

3.2.5 Miljömärkning – Ett Kommunikationsverktyg 

”Eco-labels are the manifestation of industries efforts to become 
 or to be perceived as environment-friendly.” 

(Nimon & Beghin, 1999:801) 
 

I föregående avsnitt framkom det att organisationer som inte lyckats visa trovärdighet när det 
gäller sina insatser i sitt miljöansvar kan mötas av skepticism hos sina kunder (Ginsberg & 
Bloom, 2004) Under tidigt 90-tal ökade därför fokus på att överkomma dessa problem genom 
att föreskrifter, regler och standarder utvecklades. Även myndigheter såsom 
handelsorganisationer uppmärksammade problemet med bristande förtroende och resultatet 
blev miljömärkningsscheman som skulle informera om och utvärdera produktens 
miljökvalitet. (Rex & Baumann, 2006) En första fråga som kan vara intressant att besvara är 
vad som egentligen utmärker en grön produkt. Enligt Peattie (1995) är gröna produkter sådana 
som ”möter konsumentens behov, är socialt acceptabla och producerade på ett hållbart sätt” 
(Peattie, 1995:180) Forskare på området har lagt ner insatser för att göra miljömärkning 
effektivt som kommunikationsmedel och som ett sätt att upplysa konsumenter om gröna 
produkter vilket gör att dessa tar miljön i beaktande i sina konsumtionsbeslut. (Rex & 
Baumann, 2006)  
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För att organisationer skall kunna nå ut med sina insatser i grön marknadsföring och arbete 
med ”corporate responsibility” är miljömärkning ett av verktygen som finns till förfogande. 
På senare tid har därför miljömärkningar blivit en av de större kanalerna för marknadsföring 
av produkter som är mer miljövänliga än övriga varor som finns tillgängliga på marknaden. 
(Joshi, 2004) Miljömärkning blir enligt Chamorro och Bañegil (2005) ett sätt för 
konsumenten att lätt finna produkter som är ekologiska. Författarna tydliggör dock att 
miljömärkningen i sig inte visar att en organisation har en miljömässig attityd. För vissa 
företag kan miljömärkning endast vara en strategi för ökad försäljning och de miljömärkta 
produkterna blir därför endast ett marknadsföringstrick. För andra företag är miljömärkningen 
å andra sidan ett resultat av den gröna filosofin som finns inom organisationen. (Chamorro & 
Bañegil, 2005)  
 
Organisationen ”Global Ecolabelling Network (GEN)”6 (2004) definierar en miljömärkning 
som ”a label which identifies overall environmental preference of a product (i.e product or 
service) within a product category based on life cycle considerations”. Organisationen gör 
även skillnad på märkning som är utvecklad av producenten själv och sådan miljömärkning 
där produkten är utvärderad av tredje part och därmed möter uppsatta kriterier. (Global 
Ecolabelling Network, 2004) Systemen för miljömärkning har utvecklats över åren och består 
både av program som är utvecklade av myndigheter och sådana som är framtagna av 
organisationer som ej hör till kategorin myndighet. Den miljömärkning som används mest 
frekvent är sådana som är framtagna av oberoende organisationer, både privata och statliga.  
Kriterier som tar hänsyn till produktens hela livscykel, från råmaterial till hyllmärkning, 
utarbetas och används för att utvärdera produkten och dess möjlighet till att bli tilldelad en 
miljömärkning. (Joshi, 2004) 
 
I Sverige finns organisationen Miljömärkarna som är ett samarbete mellan SIS 
miljömärkning, KRAV, svenska naturskyddsföreningen och TCO Development. 
(Miljömärkarna, 2008) Enligt organisationen finns många märkningar i omlopp på marknaden 
men endast vissa av dessa kan klassificeras som miljömärkningar.7 Vissa är i praktiken endast 
företagens varumärken men kan av konsumenten felaktigt betraktas som ett miljömärke som 
skulle ha uppnått satta kriterier. (Miljömärkarna, 2008) 
 
Syftet med grön marknadsföring är att integrera miljöaspekten i sin marknadsföring och i 
vissa fall förmedla detta till kunden. Det mest frekvent använda verktyget verkar i dagsläget 
vara miljömärkningar men författarna menar att företag måste använda sig av fler kanaler än 
denna för att sprida sitt gröna arbete inom organisationen ut till kunden. (Rex & Baumann, 
2006)    

3.3 Grön Konsumtion 

 
”Environmental responsibility is a behavioural pattern that is exhibited in degrees, 

and is not something that consumers either has or does not have” 
(Anti & Bennett, 1979, ur Follows & Jobber, 2000:724) 

 
Miljömärkningar är det synliga beviset på att produkterna är miljövänliga och som möjliggör 
för gröna konsumenter att beakta miljön i sina konsumtionsbeslut. Weber 1975 (ur Follows & 

                                                 
6 Ideell miljömärkningsorganisation. (Miljömärkarna, 2008) 
7 Se bilaga 4: Textilmärkning 
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Jobber, 2000) anser att socialt medvetna konsumenter inkluderar konsekvensen av deras 
konsumtion och avsiktligt använder konsumtionen som ett sätt att skapa förändringar i 
samhället i stort. Därav menar han att konsumenter som värnar om miljön, beaktar 
miljöaspekt i samband med dess konsumtion och därmed konsumerar miljövänliga produkter 
och tjänster. (Follows & Jobber, 2000) Ur ett globalt perspektiv visar studier att det har växt 
fram en större positiv acceptans till gröna produkter samt en ökad medvetenhet om dess 
existens (Chitra, 2007).  
 
Att vara en miljömässigt ansvarsfull konsument innefattar två olika aspekter; att konsumenten 
köper produkter och tjänster om inte har en negativ påverkan på miljön och att de minimerar 
sin egen inverkan på miljön (Straughan och Roberts, 1999). Det existerar dock en stor 
skillnad mellan gröna och icke-gröna konsumenter med hänsyn till dess attityd och personliga 
drag. Gröna konsumenter är villiga att betala ett högre pris, avsätta tid och anstränga sig för 
att uppnå ett miljövänligt konsumtionsbeteende. (Laroche et al., 2002 och Chitra, 2007) De är 
även mer medvetna om alternativen på marknaden. (Chitra, 2007). Vidare menar Shrum et al. 
1995 (i Chitra, 2007) att gröna konsumenter är försiktiga i sin shopping, då de söker upp 
information om produkterna innan de inskaffar dessa. 
 
En viktig aspekt för företag att beakta när det gäller gröna produkter är det faktum att 
konsumenter inte gärna kompromissar på egenskaper som pris, tillgänglighet, kvalité, 
prestation och bekvämlighet. (Chitra, 2007) Priskänsligheten har visat sig ha signifikant 
påverkan på huruvida individer inkluderar den gröna aspekten i sitt konsumtionsbeslut. 
(Mainieri et al., 1997) 

3.3.1 Beteende, Attityd, Värderingar 

Straughan och Roberts (1999) hävdar att gröna ställningstaganden inte är grunden till ett grönt 
beteende. Många konsumenter utgör sig för att vara gröna och är oroade för miljön, detta 
motsvaras dock inte av det beteende som sedan kan observeras. Konsumenterna förändrar inte 
sitt konsumtionsbeteende i någon betydande omfattning. (Peattie, 1999, Laroche et al, 2002) 
 
Attityden baseras på våra värderingar, vilka beskrivs som mer stabila och abstrakta än 
attityden. Vi använder våra värderingar som kriterier för att utvärdera beteenden och andra 
människor, vilket medför att värderingarna påverkar vårt beteende. Rokeach 1973 (ur Follows 
& Jobber, 2000) hävdar att när värderingarna en gång är inlärda blir de en del av vårt 
värderingssystem vilket utgör guiden till vårt beteende. Studier visar att dessa värderingar är 
trögföränderliga när det gäller vår miljöattityd. (Follows & Jobber, 2000) Konsumenters 
attityd och beteende i miljöfrågor påverkas starkt av hur hög kunskapsnivån är (Laroche et al., 
2002). Laroche et al. (2002) menar att attityden, i motsats till vårt beteende, är den starkaste 
indikationen till huruvida konsumenter är villiga att betala ett högre pris för gröna produkter. 
De menar även att det finns ett samband mellan attityden och hur viktigt eller besvärligt det är 
att bli miljövänlig i sin konsumtion. Viktigheten avser den uttryckta angelägenheten 
konsumenten har i miljöfrågor, i förhållande till den uppfattning konsumenten har om hur 
besvärligt det är prestera ett miljövänligt beteende. (Laroche et al., 2002)  
 
En annan viktig aspekt att beakta är det faktum att konsumenternas beteende påverkas av hur 
allvaret i miljöproblemen uppfattas. Individer som är mer miljövänliga i sin konsumtion har 
ofta uppfattningen att de nuvarande miljöproblemen är extremt allvarliga och ett hot för hela 
världen, medan de konsumenter som inte är lika miljövänligt konsumtionsbeteende tror att 
miljöproblemet kommer lösa sig själv.   (Laroche et al., 2002) 
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3.3.2 Demografiska Faktorer 

Forskning inom området av ekologiskt och miljövänlig konsumtion har haft stort fokus till de 
demografiska variabler som påverkar vår attityd och beteenden. Ålder, kön, inkomst samt 
utbildning är variabler som studerats. Vissa studier har visat att yngre människor är mer 
känsliga i miljöfrågor och att inkomsten påverkar vår konsumtion av gröna produkter. 
Utbildning framgår i vissa studier vara korrelerade med vår angelägenhet och beteendet i 
miljöfrågor. (Straughan och Roberts, 1999) Vidare framkommer det att kvinnors attityd är 
mer i linje med den gröna utvecklingen än män och konsumerar medvetet gröna produkter 
(Mainieri et al., 1997, Straughan och Roberts, 1999). Straughan och Roberts (1999) menar 
dock att de demografiska variablerna inte längre har samma avgörande betydelse för den 
gröna konsumtionen, vilket även stöds av Mainieri et al. (1997).  
 
I Laroche et al. (2002) framgår det att under den gröna framväxten har nivån av miljökunskap 
haft ett betydande inslag då revolutionen framförallt har drivits på av konsumenterna. Om 
konsumenternas förståelse för miljöfrågor är omfattande och bidrar till ett miljömedvetet 
konsumtionsbeteende, medför detta att företag måste tillgodose behovet av miljövänliga 
produkter. Vidare framkommer det att kunder som har en hög nivå av kunskap i miljöfrågor 
är villiga att betala ett högre pris för gröna produkter. I takt med att vår kunskap ökar är detta 
en indikator på att segmentet konsumenter som stöttar företags positiva miljöhandlingar blir 
allt större.    
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4. DE TRE MODEJÄTTARNA 
 
I kommande kapitel redogör och presenterar vi resultaten från den empiriska studie som 
genomförts på klädkedjorna; H & M, Lindex samt KappAhl. Kapitlet är uppdelat på de tre 
områden som har genomsyrat stora delar av vårt arbete; företagsperspektiv, kundperspektiv 
samt personalperspektiv. I detta avsnitt avser vi utgå från de forskningsfrågor som ligger till 
grund för detta arbete men även ämnar tydliggöra syftet med undersökningen. För att ge 
läsaren möjlighet att lättare ta del av följande avsnitt och förstå bakgrunden till upplägget 
redogör vi här för forskningsfrågorna: 
 

 Hur ser klädföretagens miljöansvar ut? 
 
 Hur ser personalens miljökunskap ut? 

 
 Hur ser kunderna på modekedjornas miljöarbete och grön konsumtion?  

4.1 Företagsperspektiv och Det Gröna Ansvaret  

4.1.1 H & M  

”Mina erfarenheter visar att företag som H & M kan påverka utvecklingen i rätt riktning” 
(Vardhan, Harsha, produktionskontrollant, H & M, ”Miljöbroschyr”, 2008i) 

 
H & M grundades 1947 av Erling Persson och den första butiken hittade kunderna på 
Storgatan i Västerås. Sedan dess har företaget expanderat kraftigt och finns idag i 28 länder 
med sina 1500 butiker. Modejätten vilar på filosofin om att ge sina kunder mode och kvalitet 
till bästa pris. Med utgångspunkt från dess affärsidé är visionen att bedriva verksamheten på 
ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Detta strävar modekedjan efter genom 
dess tydliga strategi: 
 
”För att kunna erbjuda det senaste modet har H & M en egen design- och inköpsavdelning 
som skapar kollektionerna. För att säkerställa en god kvalitet på varorna genomförs 
kontinuerliga kvalitetskontroller. I kvalitetsbegreppet ingår förutom god kvalitet, även att 
varorna ska framställas med minsta möjliga miljöpåverkan och under goda 
arbetsförhållanden”. (H & M, 2008b) 
 
H & M:s koncept består av klädkollektion som utgörs av barn-, ungdom-, dam-, och 
herrkläder samt kosmetikaprodukter. Deras sortiment är brett och varierat för att tilltala och 
tillfredställa den stora mängden kunder. De senaste fem åren har H & M:s omsättning ökat 
med 75 procent och 2007 uppgick deras nettoomsättning till 92 Miljarder SEK. Modekedjan 
är ett starkt finansiellt företag vars vision är att öka antalet butiker med 10-15 procent varje år 
och därmed även omsättningen. Företaget är medlem i ett antal hållbarhetsindex som avser att 
möjliggöra för institutionella investerare att välja socialt och miljömässigt hållbara 
investeringar. (H & M, 2008h)  
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4.1.1.1 Det Gröna Ansvaret – Hemsida 

Likasom H & M:s övergripande strategi om att ständigt skapa nya förbättringar, skall detta 
genomsyra deras miljöarbete. Företagets miljöarbete sträcker sig utanför den egna 
verksamheten. Modekedjan arbetar för att minska miljöpåverkan genom hela 
produktionslivscykeln, från råmaterialet, klädtillverkningen och tygframställningen till 
transporter, försäljning och konsumtion. (H & M, 2008i) Företaget arbetar aktivt för att främja 
miljömedvetenheten bland deras leverantörer men även medarbetare. Modekedjan strävar 
efter att erbjuda sunda produkter, uppehålla hållbar resursanvändning, ha respekt för naturen 
när de fattar sina beslut, rena produktionskedjor och gröna transporter. (H & M, 2008c)   
 
H & M äger inga egna fabriker, utan tillverkningen sker i Asien och Europa hos ett antal 
fristående leverantörer. I H & M:s strategi ingår det att kvalitetskläder inte bara skall hålla 
god kvalité utan även framställas på ett miljömässigt hållbart sätt. Företaget hävdar att detta 
ansvar är en förutsättning för att växa och bli än mer lönsamma. Därför har modekedjan 
framtagit en uppförandekod vars bas ligger i ILO konventioner8 och FN:s barnkonventions. 
Ur miljösynpunkt innebär denna kod att leverantörerna likväl som underleverantörer till 
företaget skall följa miljölagstiftningen, där krav på kemikalie-, avfallshantering och rening av 
avloppsvatten ingår. Företaget har ett 50-tal auditörer som arbetar med att inspektera de olika 
anläggningarna där leverantörerna har sin verksamhet. I ett förbättringsarbete samarbetar 
numera även företagen med Fair labor association (FLA)9, i syfte att öka kvalitetssäkran. (H 
& M, 2008b)     
 
Ur miljöaspekten har bomullsodlingarna fått ett allt större fokus i H & M:s arbete och 
verksamhet. Företagets strategi består av två delar där deras avsikt med att öka efterfrågan på 
ekologiskt bomull skall uppmuntra till större odlingar samt att arbeta för att förbättra 
bomullsodlingarna. (H & M, 2008b) 1993 lanserades H & M:s första kollektion som innehöll 
ekologiskt bomull (H & M, 2008i). Sedan dess har företaget gått från att 2006 blanda in 30 
ton ekologiskt bomull i kollektionerna till att våren 2008 använda 1500 ton ekologiskt bomull. 
Denna satsning menar modekedjan är ett resultat från den allt mer omfattande 
miljömedvetenhet som finns hos kunderna. (H & M, 2008a) Idag har även företaget licensen 
att använda EU-blomman, vilken sitter på stora delar av baby basplaggen. Efterfrågan har 
varit stor på plagg märkta med denna kvalitetsförsäkran vilket har medfört att företaget 
kommer utöka detta sortiment ytterligare i framtiden. (H & M, 2008e) Koldioxidutsläppen 
som påverkar vårt klimat är också en viktig del i H & M:s miljöarbete, där varutransporter och 
energianvändningen i byggnaderna är en stor del i arbetet. (H & M, 2008f) Företaget har även 
framarbetat riktlinjer för att möjliggöra att inredningen blir mer miljövänlig. (H & M, 2008d)  
 
I syfte att ta sitt miljöansvar arbetar H & M aktivt med konceptet Corporate Social 
Responsibility (CSR). Visionen med CSR är att upprätthålla de mänskliga rättigheterna, bidra 
till en hållbar utveckling, och därigenom erhålla tillit från dess intressenter. Företaget ser dess 
miljöpolicy som en enkel sammanfattning för den strategi som ligger till grund för CSR.  

”Ständiga förbättringar är utmärkande för all verksamhet inom H & M. Det gäller även 
miljöarbetet vilket bedrivs inom ramen för den affärsmässiga verksamheten. H & M:s 
affärsidé är att ge kunderna ett oslagbart värde genom att erbjuda mode och kvalitet till bästa 
pris. Vårt kvalitetsbegrepp innebär att kunden ska vara nöjd med såväl våra produkter som 
med H & M som företag. Vi har därför åtagit oss att agera ansvarsfullt gentemot det 
                                                 
8 Internationella arbetsorganisationer arbetar för att förbättra arbetsvillkoren. (H & M, 2008c) 
9 Fair labour association (FLA) genomför oberoende revisioner. (H & M, 2008c) 
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samhälle vi verkar i. Vi ska även samarbeta med våra leverantörer för att förbättra den 
sociala och miljömässiga standarden i de fabriker där H & M:s kläder produceras. Vi vill 
därigenom bidra till en hållbar utveckling på dessa områden.” (H & M, 2008j:7) 

Under 2005 redogjorde H&M för sitt sociala och miljöansvarstagande i en omfattande CSR-
rapport. 2008 är strävan att företaget ska redovisa CSR-arbetet i enighet med Global reporting 
initiatives (GRI)10. Något företaget poängterar är att CSR är ett arbete som kontinuerligt 
måste förbättras och utvecklas. Ett mål företaget hade under 2007 var att förbättra 
kommunikationen av sitt CSR-arbete till konsumenter och medarbetare. (H & M, 2008g) Idag 
stöder företaget ett antal olika projekt som den del i detta ansvarstagande, där bland Better 
Cotton Initiative11. 

4.1.1.2 Det Gröna Ansvaret – Intervju 

I syfte att erhålla H & M:s ståndpunkter kring miljöarbete har en intervju med företagets 
CSR-chef genomförts. CSR-chefen har delad befattning varvid ena delen i dennes 
arbetsuppgifter avser CSR-ansvaret och den andra omfattar ansvar för ”employee relations”. 
Totalt arbetar 6 personer på företaget med specifikt miljöfrågor och i ett 80-tal anställdas 
arbetsuppgifter ingår någon form av miljöarbete. Det interna miljöarbetet i organisationen 
menar respondenten består av 3 delar: kontor, butik försäljning och själva företaget är en del, 
produktionen eller ”supply chain” en annan del och som tredje del själva produkten som även 
ingår i produktionen. Med intention att implementera detta miljöarbete bedriver H & M 
utbildningar för att höja kunskapsnivån hos sina anställda, men även för att medvetandegöra 
sin personal. För den personal som i sitt dagliga arbete påverkas av miljöfrågorna tillämpas 
riktlinjer, guidelines och andra standards. Utbildningsförfaranden, intranätet, interna faktablad 
samt personaltidning uppges vara viktiga kanaler för att sprida informationen kring H & M:s 
miljöarbete ut i verksamheten. När vi pratar om specifikt butikspersonalen utbildas de främst i 
miljöfrågor som berör dem själva, avfallshantering i butiken och det övergripande 
miljöarbetet företaget bedriver, för att nämna ett par exempel. CSR-chefen menar dock att 
denna utbildning är av mer informativ karaktär. Representanten för företaget fortsätter med att 
hävda att de viktigaste mottagarna av deras budskap är personalen, då dessa är företagets 
viktigaste ambassadör ut mot kunden.  CSR-chefen säger att ”även om kunden är en viktig 
slutmottagare av informationen, så är det ju också viktigt att personalen kan förmedla den”. 
Investerare har under senare tid även blivit en allt viktigare mottagare då intresset under 
senare år har ökat för denna typ av information. 
 
Anledningen till att företaget arbetar med miljöfrågorna uppger respondenten är det självklara 
motivet, för att värna om miljön. Vidare menar denna att ” det beror kanske även på dels 
företagets värderingar, men även den förväntan som finns från olika intressenter”. CSR-
chefen tillägger att miljöarbetet även till vis del styrs av lagstiftningar. Respondenten 
sammanfattar det till; typen av förväntan, den egna ambition samt företagets värderingar.  
 
Den grundläggande orsaken till att företaget har valt att arbeta med CSR-rapporter är att 
efterfrågan på information varit stor från dess omgivning. Företagets avsikt var att 
sammanställa all denna information i ett och samma dokument i syfte att, som CSR-chefen 
uttrycker det ”en gång för alla kommunicera detta”. Respondenten uppger dock att detta 
                                                 
10 Global Reporting Initiatives (GRI) har utvecklat världens mest använda ramverk för hållbarhets rapportering. 
Organisationen är hängiven i att fortsätta utveckla detta arbete och dess användbarhet över hela världen.  
(H & M, 2008g) 
11 Se bilaga 5: Upplysningar 
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misslyckades ganska väl, då alla i slutändan fortfarande vill ha svar på sina specifika frågor. 
Uppfattningen från H & M:s sida om att det på senare tid har det blivit allt mer vedertaget att 
arbeta med CSR-rapportering, är en anledning till att företaget fortsätt arbeta med denna form 
av kommunikation och informering. Företagen förväntas vara öppna och visa på både brister 
och framgångar i sitt arbete för att på så sätt skapa och bygga upp ett förtroende till 
omgivningen.   
 
Respondenten medger att det ej bedrivs någon form av konsultation mellan företaget och 
kunderna och att de ej på ett strukturerat sätt inkluderas i företagets miljöarbete. H & M 
genomförde för ett antal år sedan en kundundersökning med fokusgrupper för att erhålla deras 
tankar kring CSR-arbetet. Resultatet var att det inte fanns något omfattande behov av att ta del 
av företagets CSR-arbete om informationen var svårtillgängligt. Det framkom dock att 
kunden uppmärksammar denna sortens information genom väldigt korta budskap, enkelt i 
butiken, på plaggen eller på något annat sätt vid köptillfället. Respondenten menar dock att 
det är svårt att se kunderna som en homogen grupp. Vissa är mer mottagliga för miljöfrågor 
än andra, speciellt stor skillnad återfinns mellan olika länder som företaget bedriver sin 
verksamhet i. CSR-chefen säger att: ”Jag tror att det finns en grupp kunder som verkligen 
efterfrågar den här informationen och skulle uppskatta den för att kunna föra ett medvetet 
val”.  
 
Det framtida arbetet med att kommunicera informationen kommer fokuseras på hur företaget 
bättre skall nå ut med sitt miljöarbete till sina intressenter, men främst kunden. 
Representanten för H & M fortsätter med att om företagen beaktar kundernas involvering i 
dess miljöarbete menar denne att de är involverade till viss del trots allt, genom deras 
konsumtionsval. ”Kundens val att handla vissa produkter eller inte vissa produkter påverkar ju 
oss som företag och vad vi ska erbjuda kunden naturligtvis, till exempel deras efterfrågan på 
ekologiskt bomull” säger denne. Vidare ser respondenten en förändring i kundernas 
konsumtionsmönster där medvetenheten definitivt har ökat.   
 
Fördelen med företagets miljöarbete uppger H & M:s CSR-chef är dess kostnadsbesparande 
konsekvenser. Denne menar att ”Vi är ju väldigt kostnadsmedvetna som företag därför är det 
ganska intressant att se att om man tittar på koldioxidutsläpp så är det ju väldigt väldigt 
mycket rent ekonomiska incitament bakom”. Denne tillägger att ”Goodwillmässigt” finns det 
även goda incitament för att bedriva detta arbete, både bland personalen och kunden. ”Man 
förväntas nästan, tror jag, idag att ta ett ansvar men också att man får positiv feedback på det 
man gör när man kommunicerar detta” tydliggör respondenten.  
 
H & M:s CSR-chef ser inga nackdelar med deras miljöarbete som sådant, däremot urskiljer 
denne en del svårigheter med deras arbete. Detta grundas främst i att H & M är beroende av 
sina leverantörer som samarbetar med underleverantörer. Vidare menar representanten att 
”den största miljöpåverkan tyvärr kanske sker i steget före oss, där vi inte har en direkt 
affärsrelation” och fortsätter med att till dessa underleverantörer är ”det svårare att nå fram 
med vårt budskap eftersom vi inte är i direkt kontakt oftast”. Denne ser heller inga nackdelar 
med att förmedla sitt miljöarbete ut till kunden, möjligen risken att det kan bli för mycket 
etiketter och skyltar som försvårar att budskapet når fram. Vidare har H & M enligt 
respondentens vetskap aldrig gått ut med detta miljöbudskap i reklamkampanjer, då företaget 
föredrar att hålla det på ett informativt stadium och inte som en ren marknadsföringsstrategi. 
CSR-chefen menar att ”vi är väl ganska mycket så att man gärna gör saker i det tysta och vi 
har kanske inte slagit oss så mycket för bröstet för det vi har gjort”.  
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H & M arbetar idag med miljöblomman som det viktigaste miljömärket, men är även 
certifierade enligt ”control union” för att märka sina plagg med ”organic cotton” etiketter. 
EU-blomman är känd i flertalet länder vilket möjliggör för företaget att arbeta konsekvent 
med en slags märkning. Skälet till att företaget arbetar med miljömärkningar uppger 
respondenten är kundens efterfrågan att på ett enkelt sätt identifiera och hitta plaggen med en 
miljöprofil. Miljömärkningarna är till stor fördel för företaget, enligt CSR-chefen. 
Representanten för H & M säger att ”vi vill gärna kommunicera ut att vi har våra 
kemikalierestriktioner som gäller hela vårt sortiment, men ändå så att säga att på vissa 
produkter gå ännu längre och ha märkningen”. CSR-chefen urskiljer vissa svårigheter med 
miljömärkningar, främst det faktum att det krävs stor tidsåtgång för att få kläderna godkända 
för märkning. ”Om vi skulle vilja märka större delen av vårt sortiment och även produkter 
som har kortare livslängd vad gäller mode och färger, så är det nästan omöjligt för det tar så 
pass lång tid att få en sån här certifiering. Därför har vi valt ett bassortiment som är i stort sett 
oförändrat”, menar respondenten. Något denne även påpekar är svårigheten för kunderna att i 
dagsläget hitta dessa plagg i butikerna, men menar att företaget måste bli bättre på att skylta 
och visa var miljömärkta kläder hänger.      
 
En viktig ståndpunkt CSR-chefen tar kan urskiljas i följande uttalande: ”Det går inte att sälja 
produkten bara för att den är god. Det finns ingen konsument som skulle välja en produkt som 
de inte tycker om som produkt bara för att den är miljömärkt. Så först och främst kommer 
alltid modet och utseendet på plagget och i andra hand kommer att den är miljömärkt”. 
Respondenten avslutar med några tankar kring H & M:s framtida arbete i miljöfrågor; ”vi tror 
ju att vi kommer att gå mer och mer in på just hållbara produkter, att man tittar mer på 
materialval, jobbar längre bak i kedjan kanske med återvunna material, och att man snarare 
förebygger än arbetar med end-of-pipe-solutions”. CSR-chefen belyser även problematiken 
kring kundens ansvar i frågan och beskriver hur Marks and Spencer jobbar med att 
uppmärksamma konsumenterna om deras miljöpåverkan i samband med att man tvättar 
kläderna. Respondenten menar att det är i detta led som den största inverkan på miljön sker, 
”tvätt och torktumling har faktiskt större klimatpåverkan än hela tillverkningen av plagget, så 
man kanske måste jobba mer också med konsumentmedvetenhet både hur man som 
konsument väljer att handla men, men också hur man behandlar sitt plagg på bästa sätt och 
också i avfallsledet”.   

4.1.2 Lindex 

”Hållbarhetsarbetet är väl integrerat som en del av vår vanliga verksamhet, 
eftersom det är då vi uppnår de största synergieffekterna.” 

(Bille Göran, Vd och koncernchef, Lindex 2008c) 
 
Lindex är idag ett av de ledande företagen inom modebranschen med 350 butiker i Sverige, 
Norge, Finland, Tyskland, Estland, Lettland, Litauen och Tjeckien. Företaget grundades i 
samband med att Ingemar Boman och Bengt Rosell år 1954 öppnade en underklädesbutik i 
Alingsås. Bolaget Lindex i Göteborg förvärvades inom kort och fick därmed bli namnet för de 
efterföljande butikerna. Lindex har som affärsidé att ”erbjuda ett inspirerande och prisvärt 
mode” och dess vision är att ge en modeupplevelse i världsklass. Målgruppen är främst 
kvinnor och klädkedjans sortiment består av damunderkläder, damkonfektion, barnkläder 
samt kosmetika. Under 2006-2007 uppgick nettoomsättningen för koncernen till 5 083 978 
tkr.  (Lindex, 2008a) 
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4.1.2.1 Det Gröna Ansvaret – Hemsida 

Lindex organisation anser sig ta ansvar för miljön i sina arbetsprocesser och liknar miljöarbete 
med en fortlöpande process där intressenter såsom anställda, kunder, leverantörer och 
myndigheter tillsammans skapar hållbar utveckling och bättre miljö. Företaget ser inga hinder 
för att förena mode och miljö. Val som görs när det gäller material, transporter samt 
förpackningar baseras på det bästa alternativet ur miljösynpunkt. Enligt Lindex påverkar 
klädkedjans verksamhet miljön i samtliga produktionsled och därmed anses medarbetarens 
kunskaper i miljöfrågor vara av stor relevans.  Som en följd ges interaktiv miljöutbildning till 
samtliga nyanställda. Alla butiker sägs använda el från förnyelsebara källor som sol, vind, 
vatten och biobränslen. Genom transporter och tjänsteresor påverkas miljön skadligt och som 
en konsekvens av detta rapporteras årligen rörelsens koldioxidutsläpp. Godstransporter fylls 
maximalt och sedan juni 2005 samarbetar Lindex och övriga företag inom branschen med 
Vägverket för att säkerställa miljö och säkerhet. Modekedjan förespråkar även att affärsresor 
görs med tåg framför flyg där det är rimligt. (Lindex, 2008c)  
 
Företagets miljöarbete följer ISO 14001 för hela produktsortimentet men Lindex är dock inte 
certifierade. (Lindex 2008b) Lindex anser att ett systematiskt miljöarbete är av stor vikt men 
koncentrerar sig på enkla och praktiska metoder i sitt arbete för miljön. Företaget äger inga 
egna fabriker utan arbetar med oberoende textilproducenter. (Lindex, 2008c). Ansvaret över 
vilka kemikalier som används vid tillverkning ses över genom rutinmässiga 
kemikaliekontroller hos leverantörerna. Vidare ansvarar företaget även för att de kläder som 
säljs ska vara fria från restkemikalier som skadar miljön och användaren av plaggen. (Lindex 
2008b) 
   
Lindex stödjer ”The Global Compact”12 där Lindex ska ”följa försiktighetsprincipen inför 
miljömässiga utmaningar”, ”ta initiativ för att främja större miljöansvar” samt ”uppmuntra 
utvecklingen och spridandet av miljövänliga tekniker” (Lindex 2008c:6) Under 
verksamhetsåret 2007 har plagg i ekologiskt odlad bomull odlad i Turkiet, Indien och USA 
lanserats och utbudet utökas under 2008. Lindex märkning av plagg kan vara av två slag 
beroende på de krav produkterna motsvarar. För att märkningen ”EKO Sustainable Textile” 
ska bli aktuell skall varan vara av 95 procent ekologisk bomull samt att hela 
tillverkningsprocessen är certifierad. När märkningen på plagget är ”organic cotton” används 
100 procent ekologiskt odlad bomull i den del av plagget som består av bomull. (Lindex, 
2008b) 
 
För att sträva mot hållbar utveckling arbetar Lindex med Corporate Social Responsibilty 
(CSR). På Lindex hemsida finns även tillgång till företagets CSR-rapport som rör arbetsmiljö, 
etik, miljö samt mänskliga rättigheter. Rapporten utges årsvis och beskriver det arbete som 
görs och vilka resultat som uppnåtts.  (Lindex, 2008b) I Lindex hållbarhetsrapport för 
2005/2006 ger Göran Bille, Vd och koncernchef, sin bild av Lindex hållbarhetsarbete. Bille 
(Lindex, 2008c) menar att ett systematiskt hållbarhetsarbete är integrerat i företagets strategi 
eftersom miljöhänsyn ger Lindex verksamhet flera positiva följder. Effekterna blir bättre 
kvalitet, tillfredsställda konsumenter och anställda samt ökad lönsamhet. 
Resurseffektivisering ska genomsyra produktionsleden för att minska både kostnader och 
miljöns påverkan. Ytterligare en positiv effekt av arbetet för hållbar utveckling är att CSR-
arbetet värderas som en konkurrensfördel. För att arbetet ska utvecklas och förbättras äger en 
dialog med företagets intressenter rum. Enligt organisationen består de främsta intressenterna, 

                                                 
12 Se bilaga 5: Upplysningar 
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när det gäller Lindex CSR-arbete, av kunder, medarbetare, aktieägare, analytiker och 
leverantörer. (Lindex, 2008c) 

4.1.2.2 Det Gröna Ansvaret – Intervju 

Miljöansvarig på Lindex fyller en stab-funktion för koncernen, vars direktiv styrs av CSR-
gruppen. I denna ledningsgrupp som sammanträder två gånger per år sätts ramarna för Lindex 
CSR-arbete, uppföljningsarbete sker samt ramar för kommande arbete inom gruppen sätts. 
Modekedjan jobbar i enighet med ISO14000 vilket medför att organisationen blir 
decentraliserad och bidrar till att varje avdelning har särskilt tillsatt personal vars 
arbetsuppgifter omfattas av miljöfrågor. Den miljöansvarige framarbetar mätbara tvåårs mål 
för respektive avdelning tillsammans med avdelningens specifika miljökoordinator. Målen 
kommunicerar företaget även externt i form av hållbarhetsrapporter, uppger respondenten. 
Vidare nämner miljöansvarige att en av företagets interna värderingar utgörs av begreppet 
”sustainability”. ”Vi vill att miljöhänsyn ska tas i alla våra dagliga beslut” menar den 
ansvarige och att alla anställda ska erhålla utbildning för att åstadkomma denna hållbarhet. 
Personalen utbildas via ett antal olika kanaler, främst beskriver respondenten den CD-skiva 
som modekedjan arbetat fram. Denna skiva innehåller material om miljöarbetet som tillämpas 
i olika gruppdiskussioner på avdelningarna i organisationen. Detta material används även på 
Lindex produktionskontor i Asien och Europa. Information kring Lindex miljöarbete når även 
personalen via företagets intranät och hemsida.  
 
”Vi vill minska våran miljöpåverkan”, uppger miljöansvarige för Lindex och menar att detta 
är företagets huvudsakliga anledning till att de arbetar med miljöfrågorna. Denne tillägger att 
detta arbete sträcker sig över hela produktionskedjan. Personalen ses som den viktigaste 
mottagaren enligt miljöansvarige på Lindex, och hävdar att för att det överhuvudtaget ska bli 
något miljöarbete så utgör personalen den viktigaste länken till framgång. ”Det är ju vi 
allihopa tillsammans, som kan åstadkomma någon förändring överhuvudtaget”, menar 
respondenten. Vidare belyser även denne vikten av att butikspersonalen har kunskap kring 
området och kan besvara frågor från dess kunder. Detta möjliggörs med hjälp av olika slags 
informationsmaterial som personalen kan dela ut till kunderna. I syfte att förmedla 
miljöarbetet till kunderna skickar företaget ut broschyrer till sina klubbmedlemmar. Senast 
gick en folder ut i brevlådorna där Lindex upplyste kunden om en ny kollektion barnkläder av 
organiskt bomull som lanserats. I övrigt menar representanten för Lindex att företaget inte fört 
någon intensiv informationsupplysningskampanj ut mot kund, dock genomfördes tidigare en 
satsning på att förmedla tvättråd till kunderna via hemsida och foldrar i butiken. 
Respondenten menar vidare att man inte inkluderar kunderna i själva miljöarbetet och hävdar 
att efterfrågan på information om dess miljöansvar är mycket liten. Däremot har kunden 
möjligheten att påverka företagets miljöarbete genom att skriva eller ringa in till kundtjänst.    
 
Miljöansvarige ser det stora engagemanget ute på alla avdelningar som en stor fördel i 
företagets miljöarbete, men även engagemanget som finns bland företagets leverantörer. 
Vidare menar respondenten att företaget har lyckats bra med detta arbete då Lindex har satt 
upp klara och tydliga miljömål som alla kan ta del av och därmed beakta alla framsteg 
företaget åstadkommer. Miljöansvarige menar vidare att det är en fördel att företaget inte 
valde att certifiera sig enligt ISO14000 då det blir lättare att hålla engagemanget levande.  
 
Tidigare har Lindex rapporterat sitt miljöarbete till Folksams klimatindex, vilket senare 
ersattes med hållbarhetsrapporter och CSR-rapporten. Företaget har valt att arbeta med CSR-
rapportering för att Lindex vill arbeta aktivt med dessa frågor. Respondenten tillägger ”vi vill 
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jobba långsiktigt på de här marknaderna och ska man ha långsiktig lönsamhet så måste du 
jobba med dessa frågor”. Denna rapports huvudsyfte är att mätta marknadens efterfrågan på 
information, främst från olika intresseorganisationer. Modekedjan är väldigt öppna och 
transparanta med sitt miljöarbete, de har över åren utvecklats och blivit allt duktigare, uppger 
miljöansvarige för Lindex. Företagets främsta fördel med att förmedla sitt miljöarbete är att 
”vi vill framförallt tala om för kunden att vi jobbar med dessa frågor stadigt och att vi 
försöker jobba utifrån miljöhänsyn i alla våra aspekter”. Respondenten menar att syftet med 
företagets arbete är att kunderna ska känna sig trygga med att det inte förekommer kemikalier 
i plaggen, vilket på så sätt ska gynna företaget. Ett hinder respondenten urskiljer är det faktum 
att kunderna är ointresserade av företagets miljöarbete.  
    
Från 2007 har Lindex i allt större omfattning börjat satsa på miljömärkta plagg och har ett 
löpande mål på en miljon miljömärkta plagg i butikerna. Lindex arbetar medvetet med hur 
företaget väljer att presentera kollektioner i butiken som är märkta med EKO-sustainable 
textile och Organic cotton. Representanten för Lindex poängterar att båda dessa märken är 
certifierade och granskade av tredje part. Nya kollektioner exponeras synligt på ett specifikt 
ställe i butiken, men detta har inte bidragit till en ökad försäljning av plaggen. Miljöansvarige 
menar att ”kunden går in och letar efter rätt kvalité, passform, färg, och om det dessutom är 
miljömärkt så tycker man att det är en fördel. Men vi säljer inte plagg på grund av att de är 
miljömärkta”. Trots detta har intresset för miljömärkta barnplagg ökat den senaste tiden, även 
fast modekedjans ekologiska kollektioner i övrigt säljer varken mer eller mindre i förhållande 
till andra kollektioner. Respondenten ser inga direkta nackdelar med de miljömärkta plaggen 
utan nämner de fördelar och den bakomliggande anledningen till att företaget valt att börja 
arbeta med miljömärkningarna. Miljöansvarige hävdar att Lindex vill möta efterfrågan på de 
miljömärkta plaggen och avser även kunna öka kraven på sina leverantörer genom detta 
arbete. Ett problem denne till sist belyser är det faktum att organiska bomullsodlingar idag 
endast utgör 1% av den totala bomullsodlingen runt om i världen. Lindex menar därför att det 
blir viktigare att förbättra förutsättningarna för den traditionellt odlade bomullen och den 
traditionella tillverkningen av tygerna, då detta utgör det stora miljöhotet.   
 
Lindex är skickliga på återvinning, källsortering samt grön elanvändning, samtidigt som 
respondenten belyser att företagets satsningar på det framtida miljöarbete består i att kunna ta 
ansvar för den miljöpåverkan som sker längre bak i produktionsleden. De krav Lindex idag 
ställer på sina leverantörer går ej längst bak i kedjan där mycket av företagets miljöpåverkan 
sker. Som resultat anser respondenten att det är lösningar på dessa problem som skall 
intensifieras. 
 
När det gäller miljömärkningar och dess framtid menar miljöansvarige för Lindex att somliga 
företag väljer att inte använda sig av specifika miljömärkningar utan att företagets varumärke 
är en miljömärkning i sig som försäkrar kunden om att företaget gör sitt bästa i miljöfrågor. 
Lindex kommer däremot att fortsätta med sina märkningar, om än i liten skala. Företagets 
traditionella produkter kommer att tillverkas under mer miljövänliga förhållanden och därmed 
orsaka mindre miljöutsläpp. ”Det är de övriga 99 procenten som vi vill jobba med och 
fokusera på för att det ger så mycket större genomslag”. 
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4.1.3 KappAhl 

”KappAhl är internationellt sett en liten aktör på en mycket stor marknad och vi kan inte 
ensam skapa en bättre och rättvisare värld. Men ju fler i vår bransch som engagerar sig, 

desto större blir möjligheterna att komma en bit på väg”  
(KappAhl, 2008c) 

 
KappAhls koncept utvecklades under 50-talet av Per-Olof Ahl som öppnade en kappbutik i 
Göteborg. Hans idéer kom att visa sig ha stor framgång på den svenska marknaden och idag 
består kedjan av nära 300 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen. KappAhl är en 
modekedja som har valt att rikta sitt klädesutbud mot kunder i 30 till 50 års åldern, där 
visionen är att vara nordens ledande och mest lönsamma modekedja inom denna 
kundkategori. Affärsidén är att erbjuda ”prisvärt mode för många människor” (KappAhl, 
2008a). Företagets utbud består av dam-, barn- och herrkläder som de själva designar, 
marknadsför och säljer. KappAhl är noterat på OMX Nordiska börsen i Stockholm och under 
2007 uppgick företagets nettoomsättning till 4,5 miljarder kronor.   

4.1.3.1 Det Gröna Ansvaret – Hemsida 

KappAhls miljöpolicy innebär att; alla medarbetare visar miljöhänsyn i sina beslut, företaget 
arbetar med ständiga förbättringar i samverkan med sina kunder och leverantörer, KappAhl 
uppfyller lagar och förordningar med god marginal samt för en öppen kommunikation om 
deras miljöarbete. (KappAhl, 2008c:19) KappAhl har sedan 1993 arbetat för att bidra till en 
hållbar utveckling där dess miljöpåverkan är en viktig aspekt. År 1999 blev KappAhl första 
modekedjan i världen att bli miljöcertifierat enligt ISO 1400113. KappAhl arbetar aktivt för att 
minska varornas belastning på miljön när det gäller hur de tillverkas och där de säljs. För 
KappAhl är inte den dagliga debatten om klimathotet och en hållbar utveckling någon nyhet. 
Företaget har under många år arbetat med långsiktiga satsningar för att göra sin verksamhet 
hållbar ur miljöaspekten. (KappAhl, 2008c) 
 
KappAhl äger liksom H & M och Lindex inga egna fabriker. Företaget kräver dock att deras 
leverantörer följer gällande miljölagstiftningar, men även de krav som KappAhl själva satt 
upp. Modekedjan har sammanställt dessa bestämmelser i KappAhls egna ”Test and 
Manufacturing Guide” som samtliga leverantörer förbinder sig till att följa. Syftet med dessa 
krav är naturligtvis att bidra till en renare produktion. (KappAhl, 2008c)  
 
Modekedjan har som vision att årligen öka sina hälso- och miljöplagg och lanserade redan 
1994 ekologiska kläder. Med avsikten att uppnå detta sporrar de sina leverantörer att 
certifieras i enighet med certifieringsorganens standarder.  Idag hittar kunderna flera miljoner 
plagg i butikerna märkta med ÖKO-tex och EU-blomman. Sistnämnda återfinns på hela baby 
sortimentet samt vissa bas toppar i damkollektionen. Förutom arbetet med miljömärkning 
stödjer även företaget flertalet projekt, bland annat liksom H & M Better Cotton Initiative14. 
Från och med årsskiftet kompenserar KappAhl det koldioxidutsläpp som de anställdas 
flygresor ger upphov till genom att investera i miljöprojekt. Företaget utbildar även 
personalen i miljökunskap och omfattande arbete gällande transporter som numera sker via 
sjöfrakt och via tåg ut till butikerna. (KappAhl, 2008b) 

                                                 
13 Se bilaga 5: Upplysningar 
14 Se bilaga 5: Upplysningar 
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4.1.3.2 Det Gröna Ansvaret – Intervju 

KappAhls representant är chef för miljöfrågor i organisationen och har även sponsring som 
bisyssla. I dagsläget är denne den enda som arbetar specifikt med miljöfrågor i företaget och 
beskriver sitt arbete i relation till KappAhls ISO 14001 certifiering. Certifieringen inkluderar 
mycket av det miljöarbete som företaget har som intention att bedriva. KappAhl som 
organisation har 3000 anställda där miljöarbetet sträcker sig från produktstadiet, till design 
och fram till butiksdrift och butiksarbete i Sverige och Finland.  
 
Inom varje funktion i verksamheten finns en eller flera personer som är ansvarig för olika 
miljöfrågor. Det interna miljöarbetet beskrivs av respondenten genom att företagets 
textilingenjörer besöker leverantörer samt produktionskontor. På inköpsavdelningarna tas i sin 
tur beslut om miljömärkta plagg, att dessa varor köps in och att de motsvarar kriterierna för 
miljömärkningar enligt EU-blomman eller ÖKO-tex.  Butiksdriften i Sverige och Finland är 
även miljöcertifierat enligt ISO 14001 och personalen i KappAhls samtliga butiker genomgår 
miljöutbildning. Fortlöpande information ges på företagets intranät som rör miljömål samt 
vad som har gjorts och görs på företaget i dessa frågor. Personalen utbildas genom en 
interaktiv datautbildning som företaget själva tagit fram i samarbete med ett web-företag. 
Utbildningen är i form av ett dataspel som tar ca 3 timmar. Vidare erhåller anställda hos 
KappAhl broschyren ”Mode, miljö och moral” i syfte att sprida kunskap kring miljöfrågor.  
 
Miljöchefen anser att den grundläggande anledningen till företagets arbete med miljö består i 
att KappAhl är ett ansvarsfullt företag och alltid har varit det. ”Vår viktigaste målgrupp är 
kvinnor 30-50 år och det är ju den del av befolkningen som är mest miljömedveten och mest 
intresserad av humanfrågor”. Med detta menar respondenten att denna målgrupp är företagets 
viktigaste mottagare när det rör KappAhls miljöarbete. Denne beskriver fortsättningsvis att 
KappAhl ej egentligen arbetar för att inkludera dess kunder i företagets miljöarbete. Som 
anledning poängterar miljöchefen att konsumenterna i sig inte påverkar KappAhls agerande. 
För att exemplifiera skildrar denne miljömärkta plagg och menar att kunden säger sig vara 
beredd att betala mer för dessa men i praktiken visar det sig inte i ökad försäljning. KappAhl 
ser istället att de arbetar med sitt miljöarbete och sin framtagning av miljömärkta plagg för att 
företaget själva tror på det.  
 
Den största fördelen respondenten urskiljer med företagets miljöarbete är den trovärdighet och 
pålitlighet KappAhl kan uppvisa vad gäller verksamhetens arbete med miljön. Respondenten 
uttrycker detta genom att säga: ”idag nu när alla börjar bli väldigt miljömedvetna, känns det 
otroligt skönt att säga att KappAhl var det första företaget i världen i vår bransch att bli 
miljöcertifierat 1999. Det ger ju en helt annan trovärdighet som är positiv.” Svårigheten med 
KappAhls miljöarbete identifieras till att det nästan alltid är svårt att erhålla gehör för arbetet 
som bedrivs. Miljöchefen menar att detta följer miljövågorna som uppfattas i världen. Under 
90-talet var det enklare för företaget att få gensvar, under kommande år var däremot 
miljöintresset inte lika stort, varefter det idag åter är den gröna vågen som gäller. 
Respondenten framhåller att nackdelar med miljöarbetet inte beror på att branschen är 
miljöbelastande på ett omfattande sätt. Denna menar att övriga branscher i jämförelse, såsom 
mobilindustrin, belastar miljön än mer.  
 
Företagets totala ansvar för sociala förhållanden och miljö, det vill säga CSR, redogörs för 
genom företagets hemsida samt broschyren ”mode, miljö och moral”. Arbetet mot kund 
förmedlas annars förhållandevis lite. Miljöchefen nämner även pressreleaser och föreläsningar 
angående arbetsmiljö och miljöfrågor i svenska kommuner som kommunikationsverktyg. 
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KappAhl förmedlar även sitt miljöarbete till skolor och högskolor genom att delfinansiera 
Free Books Miljöboken samt genom att föreläsa för elever och lärare. 
 
Miljöarbetet förmedlas med argumentet att det är väldigt dumt att inte förmedla något som är 
väldigt bra. Fördelarna med att förmedla miljöarbetet skulle vara att kunderna blir positivt 
inställda till företaget. Respondenten menar dock att KappAhl är mindre bra på att 
kommunicera detta och anger rädsla för att bli uppfattade som ”bad guys” som skäl till deras 
icke aktiva kommunikation. Bristen på marknadsföring av miljövänliga plagg förklaras 
genom att KappAhl avser marknadsföra mode och pris. Att marknadsföra miljömärkta kläder 
eller ett allmänt budskap om KappAhl som ett miljövänligt företag, står därför ej i relation till 
verksamhetens marknadsföringsstrategi. Miljöchefen framhåller att KappAhl vill profilera sig 
som det modeföretag organisationen är. 
 
I butiken medvetandegörs KappAhls kunder på de miljömärkta plaggen genom etiketten på 
plaggen. Skyltningen i butiken är däremot förhållandevis låg, detta menar miljöchefen beror 
på att sortimentet i dagsläget är litet. Av denna anledning exponeras plaggen endast 
tillsammans så länge kollektionen inte är alltför naggad i kanten. KappAhl använder sig 
endast av miljömärkningar EU-blomman, ÖKO-tex samt organisk bomull som är granskade 
av tredje part. Representanten för KappAhl belyser härmed att företaget inte vill arbeta med 
märkningar som inte är certifierade av tredje part, då detta ökar märkningens trovärdighet.  
 
Som helhet har inte modekedjan uppfattat någon omfattande efterfrågan på dessa plagg och 
miljöchefen anser inte att KappAhl genom sina miljömärkta plagg kan påverka konsumentens 
köpbeteende. Dennes uppfattning är i stället att kunden anser att det är positivt med 
miljömärkta kläder men att dessa köper plagget av andra anledningar, främst pris och design. 
I dagsläget menar respondenten att KappAhl inte vet så mycket om kundernas inställning till 
miljöarbetet eller den efterfrågan som finns på miljömärkta plagg.  
 
KappAhls framtida miljöarbete består i att uppvisa ständiga förbättringar där företaget har 
störst miljöpåverkan. Representanten för KappAhl beskriver att detta främst gäller transporter, 
energikonsumtion samt klädtillverkning. ”Vi har inte på något sätt trappat ner på vårt 
miljöarbete utan vi laddar snarare” kommenterar miljöchefen. Företaget skall även 
klimatneutralisera samtliga flygresor och investerar koldioxidutsläppen i vindkraftverk i 
Indien. Respondenten avslutar med upplysningen om att sortimentet av miljömärkta plagg 
kommer att utökas och tillägger; ”Det finns både för- och nackdelar med att vara ute på ett 
tidigt stadium, men det går alltid att bli bättre, men då måste vi också bli det för att vi ska få 
behålla vårt certifikat.” 

4.2 Personalperspektiv och Kunskapen  

4.2.1 H & M 

Vid observationer på två av respektive företags butiker i Umeå ställs likvärdiga frågor till de 
anställda gällande dess miljömärkningar. I H & M:s första butik medger den första tillfrågade 
i personalen att utbudet av miljömärkta plagg var begränsat på barnavdelningen. Den 
anställde vi observerar letar något förvirrat efter dessa plagg och är inte säker på dess 
placering på barnavdelningen. Denne visar ett antal olika babyplagg som bär 
miljömärkningen EU-blomman och ”Organic cotton”, men tillägger att ”de finnas nog kanske 
mer någonstans, eller ja jag vet inte riktigt”. Vid frågan om vad dessa två miljömärkningar 
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innebär, läser den anställde på etiketten. I samma butik uppsöks en anställd som jobbar på 
damavdelningen. Även av denne erhålls svaret om att sortimentet är begränsat och nu även 
urplockat. Ett fåtal plagg visas märkta med ”Organic cotton”. Den anställde har begränsad 
information att delge i frågan om märkningens innebörd och svaret vi ges är ”det är mindre 
kemikalier i dem”. 
 
 I den andra butiken på barnavdelningen letar den anställde runt bland klädställningarna. När 
denna ej lyckats finna miljömärkta barnkläder tillfrågas en kollega. Därefter visas ett fåtal 
linnen varpå expediten säger att sortimentet i allmänhet inte är så stort. ”Det är inte besprutat 
på åkern och sånt där” blir svaret på frågan om vad märkningen ”Organic cotton” innebär. På 
damavdelningen har den anställde bra koll på var de olika miljömärkta kläderna hänger och 
visar ett antal olika plagg. Denne svarar att ”Organic cotton innebär att kläderna är 
miljömässigt framtagna på ett bra sätt”. När vi tackar för upplysningen och säger ”då vet vi 
vad vi letar efter”, tillägger expediten ”Du, jag får nog visa dig alla plaggen för det är inte alls 
många av dem”.   

4.2.2 Lindex 

I Lindex första butik, belägen utanför stan, kontaktas en anställd som ombeds visa deras utbud 
av miljömärkta plagg. Denne har begränsad uppfattning om vilka och var dessa kläder är 
placerade i butiken. Hon delger oss med informationen att dem har för avsikt att försöka 
hänga samman de miljömärkta kollektionerna för att det ska bli lättare för kunden att finna 
dem. Vid frågan om miljömärkningarnas innebörd svarar den anställde, ”du ska jag vara helt 
ärlig så vet jag faktiskt inte”. Vi tar med oss två miljömärkta plagg, den ena märkt ”Organic 
cotton” och den andra ”Öko-Tex” och uppsöker en ny individ ur personalen. Den tillfrågade 
svarar på frågan om märkningarnas betydelse att ”dom är plagg som är framställda med 
begränsad påverkan på miljön och hjälper dig som kund att hitta miljömärkta plagg”. 
 
Lindex andra butik utgörs av två våningar vilket medförde att vi kunde genomföra 
observationen både på dam- och barnavdelningen. Uppe på barnavdelningen i butiken irrar 
den först tillfrågade expediten omkring och söker efter babyplagg som är miljömärkta. Efter 
en tid tar denne kontakt med en kollega för att erhålla informationen om dess placering, 
återvänder och visar ett plagg. Märkningen innebär att ” den är gjord av natur” är responsen 
på vår förfrågan. Nere på damavdelningen visas ett antal kollektioner, varav den ena är väl 
skyltad. Den anställde påpekar att utbudet dock är begränsat och förklarar att märkena ”visar” 
på att plaggen är miljövänliga. 

4.2.3 KappAhl 

I KappAhls första butik vet den första personen ur personalen inte var butiken hänger sina 
miljömärkta plagg. Denne hänvisar oss till en av sina kollegor som i sin tur visar ett antal 
bastoppar på damavdelningen. EU-blomman och Öko-tex är de miljömärkningar som plaggen 
bär. Den anställde börjar läsa på etiketterna för att kunna besvara betydelsen av märkningarna, 
men inser att denne ej kan besvara frågan. Resultatet blir istället att vi erhåller KappAhls 
miljö- och moralbroschyr där butiksexpediten slår upp sidan där miljömärkningarnas 
betydelse framgår. 
 
I butik nummer två har den tillfrågade bra koll på damplaggens hängning men vid frågan om 
märkningarna svarar denna: ”Ööh, du ärligt talat så vet jag inte vad de betyder”. På barnsidan 
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visar expediten en kollektion av miljömärkta babyplagg som är tydligt exponerad. För att 
förklara märkningarna börjar denne läsa om innebörden på etiketterna. 

4.3 Kundperspektiv och Uppfattningen 

Vid genomförandet av kundundersökningen användes en intervjuguide som hjälpmedel för att 
erhålla kundernas uppfattning och åsikter i frågan om företagens miljöarbete. Vi har valt att 
redogöra för ja och nej frågor i varje enskilt diagram som representerar de skilda kundernas 
åsikter och tankar. Öppna frågor redogörs genom citat vi erhållit från H & M:s, KappAhls och 
Lindex kunder. 

4.3.1 H & M 

 
 
 

Vid frågan om H & M:s kunder uppfattat miljömärkta plagg i butiken svarar 65% av de 20 
tillfrågade respondenterna att de ej uppmärksammat dessa kläder, medan 35% har kommit i 
kontakt med dem vid konsumtionstillfället. På följdfrågan om vad dem anser är anledningen 
till att de ej uppmärksammat dessa kläder, var en vanligt förekommande kommentar av 
karaktären, ”tänkte inte på det, det var nog inte tydligt märkt heller. Hänger det en lapp så ser 
man bättre, jag menar skyltning” eller ”jag var inte inställd på att leta och såg nog därför 
inget. Måste vara dåligt skyltat”. Den stora mängden respondenter uppger att de ej letar efter 
dessa miljömärkta kläder samt att ointresset därför bidrar till ouppmärksamheten. En annan 
konsuments respons var, ”tänker jag aldrig på när jag handlar kläder”. För de konsumenter 
som väl identifierat miljömärkta plagg var förklaringarna från två att de sprungit på plaggen 
av en slump. En kund svarar på frågan om ”hur fann du dessa kläder” genom att säga ”jag 
tittade lite och skulle vilja köpa sånna plagg det är ju jättebra, men så här långt har jag inte 
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hittat något som är fint”.  På frågan ”anser du att de var lätt att hitta dem?” framkom av de 
kunder som uppmärksammat miljömärkta kläder tvetydiga svar, vissa menar att det var 
relativt enkelt, medan andra anser att det är lättare att hitta dessa om man verkligen är ute 
efter miljömärkta kläder.  
 
På frågan om kunden hade för avsikt att hitta miljömärkta kläder uppgav 90% att de ej hade 
den inställningen, medan 10% svarade ja. 65% av kunderna beaktar inte aspekten av huruvida 
kläderna är miljömärkta eller inte i sin konsumtion. 35% å andra sidan hävdar att dessa har 
detta i åtanke. Av de 35% var samtliga kunder beredda att betala mer för miljömärkta plagg 
framför icke miljömärkta plagg, medan ingen av dem skulle köpa ett miljömärkt plagg som 
hade sämre kvalité och en design som ej tilltalar dem. Samtliga uppger att de anser utbudet 
som begränsat och en respondent utrycker att ” jag skulle ju köpa mer om utbudet var större 
självklart. Då kanske man skulle hitta mer som tilltalade en”. 
 
85% uppger att de ej kommit i kontakt med det miljöarbete som H & M bedriver, medan 15%  
någon gång uppmärksammat detta. Från de sistnämnda erhöll vi skilda svar på hur och vad 
kunden kommit i kontakt med i samband med H & M:s miljöarbete. Kunderna har läst 
information gällande miljöarbetet på H & M:s hemsida och i en artikel i dagspress. Den 
största delen av de konsumenter som ej observerat företagets arbete med miljöfrågor uppger 
att marknadsföring angående detta näst intill är obefintlig eller att detta beror på kundens egna 
ointresse. ”Det är nog så att klädföretag inte visar och marknadsför detta, för jag har då inte 
sett det” eller den snarlika kommentaren ”det beror nog på mitt ointresse men sen har jag 
aldrig sett någon reklam om det heller”. En annan respons på denna fråga var att ”det är nog 
från bådas sida”. 
 
Till den avslutande frågan svarade 75% av de tillfrågade att dessa skulle vilja ha mer 
information om H & M:s miljöarbete. 25% menar att de inte har detta behov. Mängden 
kunder som vill ta del av informationen anser att upplysningen skall komma från företaget 
själva, det vill säga dessa vill ej ta ansvaret att leta upp informationen på hemsidan. ”Är man 
intresserad är det skönt att slippa leta, i affären skulle de vara enkelt att marknadsföra deras 
arbete. Genom reklam är det enkelt att fånga personer som bryr sig”. En kanal många pratar 
om är via TV i form av reklam. Många vill även erhålla informationen via utskick eller 
broschyrer i butiken. Somliga pratar dock om hemsidan. En kund menar att ”om företagen 
börjar marknadsföra sig med en miljöprofil skulle jag välja dem framför andra. Det får gärna 
stå i butiken, reklam på TV eller där folk ser de mest på stan”. Mängden kunder anser att det 
finns ett behov av mer upplysning av detta slag från företagets sida. ”Det är lättare att göra 
medvetna val om man vill köpa kläder från företag som tar ett miljöansvar” uppger en 
respondent. En annan syn på problematiken kring miljöfrågan är att ”det är ju överhuvudtaget 
inte bra att handla kläder, så det lättar samvetet om man vet att dom arbetar med miljön”. Ur 
en annan aspekt hävdar en konsument att information om miljöarbetet borde utökas med 
argumentet: ”inte för min egen del men för allmänheten ja, jag tror det är många som inte 
vet”. 
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4.3.2 Lindex 

 
 
95% av Lindex kunder uppmärksammade inte miljömärkta plagg i butiken medan 5% hade 
lagt märke till dessa kläder. Av de kunder som inte registrerat de miljömärkta plaggen var den 
vanligaste förekommande kommentaren, liksom i H & M:s fall, att plaggen var dåligt skyltade 
eller att konsumenten i fråga ej sökte dessa i butiken. En av de tillfrågade uppger: ”har nog 
bara inte sett dom. Jag brukar vara mer målmedveten om vad exakt jag ska ha”, en annan 
hävdar att ”dom har nog inte miljömärkta kläder antar jag”.  
 
I undersökningen framkommer det att 90% av kunderna inte har för avsikt att hitta 
miljömärkta kläder i butiken och 10% menar dock att de har det. Vid frågan om kunden 
generellt sett har för avsikt att inhandla miljömärkta plagg instämmer 30% samtidigt som 70% 
är av motsatt åsikt. Majoriteten av de 30% som svarade ja skulle betala mer för miljömärkta 
plagg medan samtliga varken väljer dessa kläder framför kvalitet eller design. En kommentar 
vi erhöll var; ”om jag hittar miljömärkta kläder som är snygga köper jag dom och ser det som 
en bonus”. Vidare menar dessa konsumenter att utbudet är för litet. 
 
Liksom kunderna för H & M har Lindex konsumenter inte kommit i kontakt med det 
miljöarbete företaget bedriver. 95% har inte hört talats om arbetet runt miljöfrågor i relation 
till verksamheten, medan 5% uppger det motsatta. Många är av åsikten att reklamen och 
marknadsföringen är väldigt begränsad. Vi erhöll kommentarer såsom ”de profilerar sig för 
lite”, ”dåligt med den utåtriktade reklamen, jag är nog inte så intresserad att jag söker upp den 
informationen själv” och ”jag har inte aktivt letat informationen och de har förmodligen inte 
annonserat med det så mycket heller”. Två av respondenterna talar om miljömärkningar som 
en del i miljöarbetet och deras uppfattning är att ”jag aldrig sett något i samband med Lindex i 
alla fall. Däremot har jag kommit över mer information kring miljömärkta kläder sen jag fick 
barn, i föräldratidningar och så” samt ”jag har inte tillräckligt med information om det, inte 
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lättillgängligt i alla fall. Det har säkert kommit mycket information på senare tid som man inte 
uppmärksammat. I babytidningar stod det tydligt om miljömärkta kläder och själva märkenas 
innebörd, de tyckte jag var bra”. Ytterligare en kund som ej observerat information som rör 
Lindex miljöarbete uttrycker sig som följande: ”jag har inte sett något. Har aldrig sett att 
Lindex promotar sitt miljöarbete, men det är ju positivt om dom tar sitt ansvar”. 
 
Avslutningsvis menar många av konsumenterna att behovet av information kring miljöarbetet 
inte är omfattande. 30% anser sig själva vilja ta del av mer upplysningar från företagets sida 
och 70% har inte något intresse av detta. Kunder som är positiva till mer information anser att 
de vill ta del av detta i butikerna, i tv-reklam eller i broschyrer. ”I butikerna på något vis, men 
inte i utskick för dom är inte bra för miljön. Internet är ju bättre för miljön då”, var den 
uppfattning en av Lindex konsumenter hade. Vidare är en åsikt på stan att: 
”informationsfoldrar i affärerna vore bra, men då måste det vara tydligt att det är miljöarbete 
det handlar om. Hemsidan vore också smart och tv-reklam är ju också synligt”. Frågan 
”känner du att det behövs mer av denna information, varför/varför inte?” besvarades med 
responser såsom: ”ja, folk borde bli mer miljömedvetna när dom handlar sina kläder. Ju fler 
som handlar ekologiskt desto billigare kan kläderna bli”, ”ja, för att fler får upp ögonen för att 
se vad som ligger bakom miljöarbetet och folk får förståelse för omfattningen av arbetet. Plus 
jag skulle kunna välja mellan dom företag som sköter sig bäst” samt ” Ja, det behövs mer för 
att miljön är en av de viktigaste frågorna just nu, oavsett om det gäller kläder eller andra varor 
och produkter måste alla ta sitt ansvar tror jag”. 

4.3.3 KappAhl 
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Av KappAhls tillfrågade kunder delade 90% av respondenterna åsikten att de ej 
uppmärksammat miljömärkta plagg i butiken. Detta angav merparten berodde på dålig 
skyltning, ointresse eller att dessa ifrågasatte existensen av miljömärkta plagg. ”Jag handlar 
det som är billigt och går efter utseendet. Jag funderar inte så mycket över miljön”, ”endera 
finns de inte eller så är det dåligt skyltat och dålig information kanske”, ”det har jag då aldrig 
tänkt på” kan sammanfatta de ståndpunkter som erhölls bland kunderna.  
 
Bland konsumenterna som blev tillfrågade om de hade för avsikt att finna miljömärkta kläder 
i butiken var den övervägande inställningen att man ej letade miljömärkta plagg. Hos de 95% 
som delade denna uppfattning fick vi tankar som ”men jag skulle vara beredd att betala lite 
mer om klädena var framställda på ett bra sätt” och ”men om informationen blev tydligare så 
skulle jag nog väga in priset mot miljömärkningarna. Jag skulle nog välja miljömärkta plagg 
även fast priset var dyrare om det var bättre skyltat”. Av de 20 tillfrågade ansåg 5% att dessa 
beaktade miljömärkta kläder i sin konsumtion och delar samma åsikt som H & M:s och 
Lindex kunder. Båda uppgavs sig vara beredda att betala mer för miljömärkta plagg men 
värdesätter kvalitet och design framför miljömärket. 
 
Det råder en entydig uppfattning bland KappAhls kunder där 100% ej har urskilt någon 
information gällande miljöarbetet i relation till modekedjan. En av dessa menar att ”man går 
till jobbet och handlar och sen tänker man inte mycket mer på det”. Andra uppger att ”det 
måste vara dålig reklam för jag har aldrig kommit i kontakt med något som har med miljö och 
KappAhl att göra” och ”dom måste vara dålig på att marknadsföra den biten annars är jag nog 
blind”.  
 
Miljöarbetet anses utgöra viktig information för vissa kunder. 65% uppger att det finns ett 
behov av information av detta slag. Liksom i H & M:s och Lindex fall anses tv-reklam, 
hemsidan, butiken och broschyrer utgöra lämpliga kanaler för att kommunicera denna 
information. Vissa konsumenter hävdar även att reklam i tidningar kan vara ett bra 
kommunikationsverktyg.  Positivt inställda kunder menar att det är viktigt med miljön och 
erhåller gärna informationen i butiken, ”jag tycker att man skulle få information i affären, en 
informationshylla kanske”. Andra kommentarer som erhölls var ”i utskick som de skickar ut 
då och då, framförallt till klubbmedlemmarna. Annars tycker jag butiken är bra för det blir 
mer uppenbart. Reklam via tv, då blir man ju verkligen bombarderad” samt ”om det ramlar 
ner i brevlådan skulle det vara jättebra, jag menar det är ju jättebra om dom visar att dom 
jobbar med det, för det borde de göra”. En kund menar att matbutiker är bättre på att 
marknadsföra sitt miljöarbete och delger oss ” gärna i affären, varför inte skylta om det. Jag 
tycker matkedjor är bättre på att marknadsföra sitt miljöarbete och det borde klädbutiker 
också bli”. 35% av kedjans kunder uppger att dessa inte har något behov av denna typ av 
information. I den sista frågan kunderna ställdes inför, menade konsumenterna att 
anledningen till att de ansåg att denna typ av information är viktig är att; ”vi konsumenter 
behöver bli införstådda i hur företag arbetar i de här frågorna”, ”folk behöver vakna upp lite 
grann” och ”det är viktigt att vi värnar om miljön och gör folk mer miljömedvetna i sin 
konsumtion”. En kund menar dock att ”det behövs mer action, det blir bara en massa 
information och ingen handling tror jag”.  

4.4  De Tre Modejättarna ‐ Sammanfattning 

För att sammanfatta detta avsnitt kommer vi nu återkoppla till vad vi inledningsvis i detta 
kapitel presenterade, våra forskningsfrågor; Hur ser klädföretagens miljöansvar ut, Hur ser 
personalens miljökunskap ut, Hur ser kunderna på modekedjornas miljöarbete och grön 
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konsumtion? De tre modekedjorna som studerats vill alla ta ansvar för sin negativa 
miljöpåverkan och bedriver vad vi urskiljer som CSR-arbete i miljöfrågor. På så sätt avser 
företagen skapa tillit och trovärdighet till verksamheten. Modekedjorna arbetar med 
miljöfrågorna ur olika aspekter, där störst fokus läggs på att rena sina produktionsled. Detta är 
också vad företagen finner som den största miljöboven i deras verksamhet. Andra fördelar 
företagen belyser med deras arbete är av ekonomisk karaktär där H & M och Lindex pratar 
om kostnadsbesparande effekter. Företagen har relativt gediget material presenterat på sina 
hemsidor som kunderna kan ta del av. Samtliga företag menar dock att de ej har för avsikt att 
aktivt kommunicera detta budskap och utgår istället från ståndpunkten att de vill vara 
transparanta med sitt miljöarbete på ett informativt vis. 
 
Miljöarbetet sträcker sig från råvara hela vägen fram till köptillfället i butiken, enligt 
företagen själva. Modekedjorna har som intention att miljöaspekten skall genomsyra alla delar 
av verksamheten. I syfte att kontrollera huruvida företagen lyckats implementera sitt 
miljöarbete i hela verksamheten används butikspersonalens kunskap kring miljömärkningar 
som ett stickprov på deras generella kunskap i miljöfrågor. I den studie vi genomfört bland 
personalen framkommer det att denna generellt sett har begränsad kunskap om 
miljömärkningar samt utbudet av plaggen i butiken. Studien visar vidare att företagen som 
verkar i modebranschen är återhållsamma att med hjälp av marknadsföring, så som 
reklamkampanjer, kommunicera sitt miljöarbete. Däremot har klädföretagen valt att använda 
miljömärkningar, dels som ett bevis på resultatet av det arbete företaget åstadkommit, men 
även för att hjälpa kunden att beakta miljön i sina konsumtionsbeslut.  
  
Vår kundundersökning tyder på att konsumenterna inte har någon uppfattning om de tre 
klädföretagens miljöarbete. Fåtalet kunder uppger att de kommit i kontakt med miljömärkta 
kläder i sin konsumtion och heller ej tar hänsyn till miljön i sina köpbeslut. Å andra sidan 
visar studien på att det finns ett behov och intresse av att ta del av företagens miljöarbete, 
framförallt när det gäller H & M:s och KappAhls konsumenter. Den generella uppfattningen 
är att kunderna vill ta del av denna information genom aktiva marknadsföringsinsatser från 
företagens sida.  I kommande kapitel kommer en djupare och utvidgad diskussion föras kring 
de olika aspekterna i denna sammanfattning där även författarnas tankar och åsikter framhävs. 
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5. DISKUSSION 
 
För att underlätta för diskussionen redogör vi återigen för vårt syfte med denna studie som är 
att undersöka huruvida Svenska klädföretag tillämpar grön marknadsföring samt om och hur 
denna filosofi förmedlas till dess kunder. H & M, Lindex och KappAhls uttalade 
ansvarstagande i miljöfrågor i relation till kundernas uppfattning om deras arbete är vad som 
har studerats i detta arbete.  
 
CSR syftar i grund och botten till det sociala och miljömässiga ansvar företagen tar, (Wan-
Jan, 2006) vilket även är vad vi åsyftar till när vi beaktar det miljöansvar modekedjorna tar. 
Detta miljöansvar är en del av grön marknadsföring vilken innefattar den gröna filosofin som 
finns inom företaget samt de kommunikationsverktyg företagen kan tillämpa. I vår studie har 
vi valt att fokusera på miljömärkningar som det viktigaste kommunikationsverktyget. Detta 
stöds av Joshi (2004) som menar att miljömärkningar har blivit en av de större kanalerna för 
att marknadsföra resultatet av företagens ”gröna” arbete. Vår diskussion kommer av denna 
anledning delas in i de två huvudsakliga aspekterna; CSR som koncept och Grön 
marknadsföring, där företagens, kundernas och personalens perspektiv belyses. Dessa 
perspektiv är vad som genomsyrat hela studien och har skapat den mångsidiga bild vår 
undersökning visar på i relation till miljöaspekten.  

5.1 CSR – Att ta sitt ansvar 

Vad vi kan konstatera är att samtliga modekedjor som ligger till grund för denna studie på ett 
eller annat sätt, uttalat eller outtalat arbetar med konceptet CSR. CSR i dessa sammanhang 
anknyts till och innefattar allt det miljöarbete företagen bedriver. Konceptet beaktas ur skilda 
synvinklar mellan de olika forskarna och skolorna där en ståndpunkt är att CSR-arbete bedrivs 
utan något egenintresse (Wan-Jan, 2006). Vi har uppmärksammat skilda sätt att arbeta med 
och se på CSR i de tre klädföretag som vi studerat, samtidigt som det finns klara likheter dem 
emellan. Den grundläggande åsikten som delas av samtliga modekedjor är att dessa tar sitt 
ansvar för att minska sin miljöpåverkan i syfte att bedriva en hållbar verksamhet. Vidare 
hävdar företagen att detta arbete skapar trovärdighet och tillit till företaget. Vi menar att detta 
tyder på att de bakomliggande anledningarna till arbetet och ansvaret ej i första hand vilar på 
det egna intresset. Vår uppfattning är att modekedjorna bedriver ett arbete för att bidra till ett 
hållbart samhälle, genom att fokusera sina ansträngningar på att rena produktionskedjorna.  
 
Företagen, framförallt H & M, är stora modekedjor som har betydande resurser och kan göra 
skillnad med sitt arbete, varför det blir viktigt att de tar sitt ansvar i miljöfrågor. Vi ser delar 
av deras arbete som positivt och menar att insatserna blir ett föredöme som kan inspirera 
andra aktörer inom samma bransch. Samtidigt måste vi hålla i åtanke att företag generellt sett 
visar på en så fördelaktig bild som möjligt av sig själva och uppfattningen samhället erhåller 
kan till viss del bli förskönad. Den information vi har fått tillgång till låter i många anseenden 
oerhört bra och positiv. Som nämnas kan att Lindex och KappAhl uppger att kunden finner 
miljoner miljömärkta plagg i butikerna, vilket troligen låter som ett otroligt stort utbud för den 
vanliga konsumenten. Verkligheten är dock att det gröna sortimentet är väldigt begränsat och 
svårfunnet i butiken, vilket både vi och företagen kan konstatera. Miljoner miljömärkta plagg 
framstår som obetydligt i förhållande till företagens totala omsättning av kläder. Visserligen 
talar H & M och Lindex om att de vill visa på både sina positiva och negativa sidor av 
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verksamheten och arbetar för att vara transparanta i sin kommunikation. Vi menar ändå att 
den bild samhället i slutändan erhåller är övervägande positiv.  
 
Miljöarbetet i modekedjorna kan liknas med det etiska ansvarstagandet som ingår i ”The 
pyramide of CSR” (Caroll, 1991). Det ekonomiska och legala ansvaret är en förutsättning för 
att företagen överhuvudtaget ska kunna bedriva sin verksamhet. Modekedjorna tar ett ansvar, 
enligt vår mening, som sträcker sig bortom dessa ekonomiska incitament samt lagar och 
regleringar. Aktörerna menar att de genom sitt miljöarbete vill skapa en trovärdighet och tillit 
bland sina konsumenter, vilket vi menar är en anledning till att de bedriver detta arbete. Detta 
styrks av Carrolls (1991) resonemang om att den etiska aspekten förväntas av samhället och 
att företagen skall göra vad som anses rätt, vilket även H & M specifikt uttrycker.  
 
Företagens långsiktiga ekonomiska lönsamhet är något både H & M och Lindex identifierar 
som viktiga orsaker bakom CSR-arbetet. Samtliga belyser även andra faktorer och incitament 
till detta arbete så som tillit och trovärdighet. Detta menar vi antyder på att företagen inte 
enbart tar sitt ansvar för samhällets bästa utan även för att främja sitt egna intresse, något som 
Fridman (ur Berger, 2007) argumenterar för. Till skillnad från skolor och forskare som hävdar 
att CSR-arbetet skall bedrivas utan det egna intresset i fokus, hävdar Kotler och Lee (2005)  
att resultatet blir bland annat ekonomiska fördelar och stärkt rykte på grund av CSR relaterat 
arbete. Framförallt Lindex har urskiljt sitt CSR-arbete som en konkurrensfördel, men 
tendenserna av detta finns även i H & M:s arbete då företaget talar om kostnadsbesparande 
effekter. Vi liksom företagen ser inte att detta arbete i dagsläget ökar försäljningen av 
företagens plagg. En anledning kan vara det faktum att vår kundundersökning tyder på att 
kunderna ej känner vid detta arbete. Vi är dock övertygade om att ansvarstagandet generellt 
sett och miljöarbetet specifikt ändå förväntas av konsumenterna och framförallt samhället i 
stort. Som resultat menar vi att arbetet i slutändan ändock stärker varumärket och höjer bilden 
av företagen, samtidigt som företagen erhåller kostnadsbesparande fördelar av sitt CSR-
arbete. Även om inte CSR-arbetet medför ökad försäljning menar vi att de 
kostnadsbesparande effekterna är tillräckligt stora fördelar av CSR-arbetet och varför 
företagen även lägger ner resurser på arbetet.          
 
Den filantropiska aspekten i Carolls (1991) modell syftar till att företagen ger något tillbaka 
till samhället utan att kräva något åter. Vi argumenterar för att företagens praktiska arbete i 
denna aspekt åsyftar mycket till dess insatser i olika välgörande ändamål samt organisationer 
de stödjer. Som exempel kan nämnas att KappAhl bland annat investerar i vindkraftverk i 
Indien (Miljöchef KappAhl, 2008), H & M samarbetar med UNICEF, satsar på barn i 
Bangladesh, skänker kläder till välgörenhet (H & M, 2008h) och Lindex stödjer Amnesty 
Business Group (Lindex, 2008d). Detta anser vi är en viktig del av företagens CSR-arbete, 
särskilt med hänsyn till de resurser företagen har och som stärker företagens rykte ytterligare. 
Vi ställer oss dock kritiska till om arbetet kan beaktas ur den filantropiska aspekten, då vi har 
den uppfattningen att företagen på ett eller annat sätt ändock gynnas av insatserna i form av 
positiv PR. Vår studie antyder emellertid på att kunderna inte uppmärksammat företagens 
arbete i miljöfrågorna, vilket medför att denna aspekt kan beaktas som filantropiskt trots allt. 

5.1.1 Att Kommunicera CSR         

De modeföretag som studerats i denna undersökning har alla likartat sätt att se på sin 
kommunikation av sitt CSR-arbete. Företagens sätt att tillhandahålla information om sitt 
miljöansvar kan liknas vid en envägskommunikation, där dessa arbetar för att förmedla en 
fördelaktig men objektiv bild av sitt CSR-arbete (Morsing och Schultz, 2006). Alla företag i 
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studien menar att behovet av att ta del av deras CSR-arbete är begränsat från kundens sida, 
vilket medför att modekedjorna inte aktivt förmedlar sitt budskap utan hävdar att 
kommunikationen sker på ett informativt stadium. Vår kundundersökning visar dock att det 
finns ett behov av att ta del av informationen då 65% av både H & M:s och KappAhls 
tillfrågade kunder vill ha mer information. Om detta speglar den allmänna kundens 
uppfattning om behovet av information, ser vi att företagen har en god möjlighet att påverka 
och engagera sina kunder i miljöfrågorna. Vi ifrågasätter dock om kunden i själva verket har 
ett behov av mer information eller om detta anses vara det rätta att säga i sammanhanget. Det 
finns ingenting i undersökningen som tyder på att kunden själv letar sådan information, skulle 
de då uppmärksamma och vara mottagliga för mer information kring miljöaspekten från 
företagens sida? Detta är en komplex fråga som vi inte har för avsikt att diskutera djupgående. 
Vi har dock uppfattningen om att det finns hinder i företagens försök att tillhandahålla 
informationen kring miljöarbetet. Samtidigt måste vi skilja på företagens avsikt med att vara 
transparanta från att kommunicera budskapet, i dagsläget är syftet mer att tillhandahålla 
information för den intresserade. Här skulle vi kunna argumentera för att företagen i 
framtiden ska gå från att arbeta på ett informativt stadium till att mer aktivt börja 
kommunicera sitt miljöansvar, för att på så sätt påverka och influera den livsstil som finns i 
samhället idag. Modekedjorna som trendsättare skulle kunna ha potential för att förändra 
samhället till att beakta miljöaspekten även i konsumtionen av kläder. Dock menar vi att det 
inte finns incitament från företagens sida att på ett affärsmässigt plan förändra 
konsumtionsmönster, där kunderna beaktar miljön i sina beslut. I dagsläget arbetar 
modeföretagen med gröna produkter för att erbjuda de konsumenter som söker miljövänliga 
plagg ett alternativ. Vår uppfattning är att företagen idag inte erhåller ekonomiska fördelar av 
att aktivt kommunicera sitt miljöansvar då det gröna kundsegmentet är litet.    
 
I dagsläget har företagen inställningen att de ej i första hand avser förmedla informationen 
kring CSR-arbetet ut till kunderna, varför också kundundersökningens resultat visar på att 
kunderna heller inte uppfattat eller tagit till sig av kedjornas miljöarbete. En anledning till att 
företagen väljer att i mindre utsträckning kommunicera sitt CSR-arbete kan enligt vår mening 
vara, att företagen befinner sig på den marknad de gör. Kundernas fokus ligger på mode och 
design i första hand när det gäller konsumtionen av kläder och beaktar inte miljöaspekten i 
hög grad. Detta är av naturliga skäl anledningen till att företagen heller ej har för avsikt att 
påverka konsumenterna till grönare konsumtion genom kommunikation. Vi måste dock vara 
medvetna om att det stora problemet ej ligger i att kunderna konsumerar för lite gröna 
produkter, utan omfattningen av konsumtionen. Ur hållbarhetsaspekten när det gäller miljö 
skulle den bästa lösningen vara att vi konsumerade plagg med längre livslängd. Det finns 
dock inga grunder från klädföretagens sida att på något sätt uppmuntra eller eftersträva detta, 
då modejättarna aldrig skulle arbeta för att minska klädkonsumtionen. Här har naturligtvis 
kunderna ett påtagligt ansvar att beakta miljön i sin konsumtion. Idag skulle en del av detta 
ansvar vara att aktivt ta del av information företagen tillhandahåller gällande deras 
miljömässiga alternativ.  
 
Till skillnad från de övriga konkurrenterna menar Lindex VD att företagets CSR-arbete 
utvecklas genom en dialog med dess intressenter (Lindex, 2008c). Samtidigt som 
miljöansvarige på Lindex uttalanden tyder på en viss grad av tvåvägskommunikation, då 
kunden har möjlighet att påverka företaget via dess kundtjänst. När endast 35% av Lindex 
kunder enligt vår studie är intresserade av informationen, ställer vi oss tvekande till om 
företaget i praktiken kan bedriva en tvåvägskommunikation med kunderna i dagsläget. 
Liksom Lindex har även H & M bedrivit en form av tvåvägskommunikation med sina kunder 
genom fokusgrupper för att på så sätt erhålla feedback, vilket denna typ av kommunikation 
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enligt Morsing och Schultz (2006) genererar. Då vår kundundersökning visar på att varken 
Lindex eller H & M:s kunder i allmänhet känner till företagets miljöarbete, ifrågasätter vi 
dock huruvida det stora kundsegmentet i slutändan ger företaget feedback i form av en 
tvåvägskommunikation. Oavsett tyder vår undersökning på att samtliga modekedjor i 
slutändan bedriver en envägskommunikation till sina externa intressenter, främst kunder. 
Hemsidan är en del i denna envägskommunikation som möjliggör att företagen kan vara 
transparanta i sitt arbete.  
 
Vi vill framhäva vår uppfattning om att kommunikationen av modeföretagens miljöarbete 
möjliggör för konsumenterna att göra mer medvetna val när det gäller konsumtion och miljö. 
Tidigare studier visar att konsumenternas kunskapsnivå påverkar dess köpbeslut samt att mer 
information kan medföra att CSR informationen lättare registreras. Mer information kring 
miljöarbetet skulle på så sätt generera högre kunskapsnivå hos alla kunder och bidra till att 
dessa konsumerar miljövänliga plagg och beaktar miljön generellt sett i sin konsumtion. Det 
är dock viktigt att poängtera att budskapen måste vara korta och tydliga (Trade Committee, 
2006). Detta stöds även av den kundundersökning H & M genomförde för ett antal år sedan 
med fokusgrupper. Vi är av den åsikten att samhället idag översvämmas av information och 
olika budskap, vilket medför att företagen måste arbeta för att tränga igenom detta brus för att 
verkligen nå fram till kunderna.  
 
Vi bedömer att en tvåvägskommunikation är ett lämpligt verktyg för hur företagen kan 
influera och påverka samhällets attityd och beteende med hänsyn till miljön. Frågan kvarstår 
dock om det finns incitament från just klädföretagens sida att ändra konsumtionsbeteenden. 
Vi initierar inte att modebranschen och dess aktörer ska ändra omfattningen av konsumtionen, 
snarare påverka kunden till att konsumera gröna produkter och framhäva alternativen. Detta 
skulle kunna vara något företagen faktiskt kan göra genom sin kommunikation. Vi anser att en 
tvåvägskommunikation i detta fall skulle kunna skapa ett större engagemang bland kunderna, 
oavsett vad behovet av information i dagsläget är. Vi argumenterar även för att 
kommunikationen måste bli mer precis, så att miljöaspekten blir en naturlig del av 
konsumentens vardag och beslut. Som vi diskuterat tidigare har kunden också ett ansvar av att 
vara mottagliga för informationen, men även aktivt söka denna. Vi menar att företagen har 
stora möjligheter att väcka intresset hos kunderna och är därför den mest lämpade änden att 
börja i. Enligt Morsing och Schultz (2006) för tvåvägskommunikation med sig vissa fördelar, 
det genererar bland annat feedback som hjälper företagen att utveckla och förbättra sitt CSR-
arbete. Vi hävdar därför att en tvåvägskommunikation skulle gynna modekedjornas arbete ur 
denna aspekten.  
 
I fråga om företagens andra intressenter är personalen en grupp som samtliga företag beaktar i 
sitt CSR-arbete. Grundat på den information vår studie gett upphov till ser vi även ett mönster 
av en envägskommunikation när det handlar om företagets sätt att inkludera personalen i detta 
arbete. Intranät, broschyrer, utbildning med CD-skivor eller dataspel är vad vi närmast liknar 
med en envägskommunikation. Här finner vi att företagen skulle gynnas i större utsträckning 
av att föra en dialog med sin personal. En dialog avser utveckla och avancera stödet bland 
personalen i CSR-frågor (Morsing och Schultz, 2006), vilket vi ser skulle ge modekedjornas 
CSR-arbete än mer djup och på så sätt bidra till att deras CSR-arbete utvecklas.  Huruvida 
resonemanget är realistiskt genomförbart med hänsyn till verksamheternas geografiska 
spridning kan vi dock ifrågasätta. Oavsett är det oundvikligt att kringgå det faktum att 
personalen är en viktig del i detta arbete, vilket även företagen själva har konstaterat. På så 
sätt menar vi att en fungerande dialog skulle gynna företagen i utvecklingen av CSR-arbetet.      
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5.2 Grön Marknadsföring 

5.2.1 Den Interna och Externa Marknadsföringen 

Grön marknadsföring är en aktivitet som företas i ett företag i syfte att minska sociala och 
miljömässiga effekter på slutprodukter och produktionsled. Det är även ett bra 
kommunikationsverktyg vilken kan ses som en filosofi som styr och vägleder men även 
integreras i organisationskulturen inom företaget. (Chamorro och Bañegil, 2005) Samtliga 
modekedjor arbetar för att dess miljöarbete skall genomsyra verksamheterna. Miljöansvarige 
på Lindex sätt att uttrycka sig, ”vi vill att miljöhänsyn ska tas i alla våra dagliga beslut”, 
sammanfattar på ett lämpligt sätt den intention modekedjorna har med arbetet. McDaniel & 
Rylander (1993) anser att företagen måste ha ett uppriktigt engagemang när det gäller 
miljöfrågor och ta ett grönt ansvar hela vägen i verksamheten. Detta är något som H & M, 
Lindex och KappAhl arbetar för, och på så sätt försöker åstadkomma en slags trovärdighet 
mot sina intressenter. Skapar företagen trovärdighet kan detta generera utbyten och relationer 
som sträcker sig längre än att endast uppfylla konsumenternas behov (Chamorro och Bañegil, 
2005). Här menar vi därför att det är viktigt att hela verksamheten arbetar i samma riktning 
för att en uppriktig trovärdighet ska kunna skapas och på så sätt stärka varumärket. 
 
Modekedjorna bedriver internutbildning av sin personal i fråga om miljöaspekten. H & M och 
Lindex tydliggör även att dessa är de viktigaste mottagarna av miljöbudskapet, eftersom 
personalen är företagens ansikte utåt. Resonemanget är en ytterligare indikator på att 
modekedjorna har för avsikt att implementera en grön filosofi internt i verksamheten. Detta 
stöds av Polonsky och Rosenbergers (2001) teori om att fenomenet skall integreras i 
verksamhetens strategi samt samtliga aktiviteter. Vi betraktar modekedjornas intentioner som 
goda, men på grund av de observationer vi genomfört i respektive företags butiker, anser vi att 
det finns ett gap i detta arbete. Vår tolkning av observationerna är att butikspersonalen för 
samtliga företag har begränsad eller i vissa fall icke existerande kunskap om miljömärkta 
plagg och märkenas innebörd. Detta tolkar vi som en indikator på att det finns en saknad av 
kunskap kring miljöarbetet generellt sett. Företagen poängterar vikten av att butikspersonalen 
besitter kunskap kring miljöarbetet, var i även kunskap kring miljömärkningar ingår. Vi 
hävdar att om butikspersonalen inte har kunskapen kring miljömärkta plagg, som ändå utgör 
en del av det dagliga arbetet, är sannolikheten minimal att de har en god uppfattning om 
företagets miljöarbete i stort. Observationerna tyder på att det finns ett gap i modekedjornas 
försök att få miljöaspekten integrerad i hela verksamheten. En bakomliggande orsak till detta 
ser vi kan vara företagens geografiska spridning som medför att kommunikationen mellan 
ledning och de anställda begränsas. Den envägskommunikation företagen tvingas föra 
resulterar i brister vad gäller den gröna filosofin som bör genomsyra hela verksamheten.   
 
Problematiken vi urskiljer i vår studie är att trovärdigheten av modekedjornas arbete 
försvagas om personalen inte kan besvara kundernas frågor kring miljöaspekten. Ginsberg 
och Bloom (2004) anser att begränsad trovärdighet kan medföra att kunderna vänder företaget 
ryggen. Med hänsyn till vår undersökning hävdar vi dock att risken för detta inte är allt för 
stor, då modekedjornas kunder i dagsläget ej själva söker upp denna typ av information. 
Enligt vår kundundersökning och enligt företagen själva går kunderna generellt sett inte in i 
butiken för att söka eller fråga efter miljömärkta plagg, vilket är en antydan på att de heller 
inte söker eller frågar efter information om miljöaspekten i allmänhet. Risken för att kunderna 
skulle ifrågasätta företagens trovärdighet vad gäller miljöarbetet baserat på att personalen inte 
kan besvara dessas frågor anser vi därför vara begränsad. Något som är viktigt att tydliggöra 
och observera med denna studie är att vi endast fångat den kundgrupp som väljer 
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modekedjorna i sin konsumtion. De riktigt gröna konsumenterna som inte väljer dessa 
klädföretag överhuvudtaget baserat på tron om att kedjorna ej är ett miljövänligt alternativ, 
finns inte representerade i vår kundundersökning. Detta faktum innebär att det i realiteten 
finns kunder som redan vänt företagen ryggen. Med hänsyn till den tidigare diskussionen 
kring trovärdighet finns dock detta kundsegment som företagen löper risken att förlora eller 
inte ens fånga in om trovärdigheten hämmas. Vi hävdar dock, tillsammans med företagens 
egen uppfattning, att detta kundsegment är oerhört litet i förhållande till den stora massan som 
istället väljer företagen för dess kvalité och priser och inte för miljöns skull. Samtidigt talar 
företagen om en ökad miljömedvetenhet hos konsumenterna i allmänhet, varför vi menar att 
det i framtiden kommer bli viktigare att företagets miljöarbete genomsyrar verksamheten, hela 
vägen ut till butikspersonalen. I den takt fler och fler kunder blir mer kunniga och denna 
grupp miljömedvetna konsumenter växer, ställs högre krav på att personalen kan besvara dess 
frågor, i annat fall blir trovärdigheten lidande.      
 
Ingen av de 3 klädföretagen marknadsför sitt miljöarbete aktivt i reklamkampanjer eller 
liknande, med undantag för det utskick Lindex gjort till sina kundmedlemmar. Vi menar att 
den bransch modeförtagen befinner sig i påverkar valet av att vara passiv i sin marknadsföring 
externt. Här återkommer vi till det faktum att deras kunder inte beaktar miljön i sin 
konsumtion. Vilket företag skulle lägga ner omfattande resurser på 
marknadsföringskampanjer som inte genererar ökad försäljning? Vi bedömer att företagen 
inte ser några specifika konkurrensfördelar marknadsföringsmässigt med sitt arbete kring 
miljöfrågor. Ginsberg och Bloom (2004) argumenterar för att extern marknadsföring inte 
alltid är den bästa strategin i alla sammanhang. Marknadsföring kan se som ett sätt att fostra 
ett hållbart konsumtionssamhälle (UNEP, 2005), vi menar dock att modeindustrin generellt 
sett och H &M, Lindex och KappAhl specifikt, inte har några incitament för att fostra och 
förändra samhället. Däremot har de ett ansvar och möjlighet att bidra till ett mer hållbart 
samhälle, genom att upplysa konsumenterna om dess gröna alternativ.   

5.2.2 Gröna Marknadsföringsstrategier 

Vi skulle kategorisera modeföretagen som ”Defensive green”, då dessa arbetar med 
miljöaspekten, men ej tillämpar detta som en differentieringsstrategi. Modeföretagen skulle 
även kunna klassas som ”Lean green” (Ginsberg och Bloom, 2004) då till exempel KappAhl 
uttrycker rädslan för att ses som ”bad guys”, vilket bidrar till att företagens gröna aktiviteter ej 
avser att förmedlas externt. Samtidigt ser företagen, som även tidigare nämnts i relation till 
CSR-arbetet, miljöarbetet ur kostnadsbesparande aspekter. Vi kan därmed hävda att 
konkurrensfördelen av miljöarbetet vilar i produkternas pris på grund av de 
kostnadsbesparande effekterna och inte i att produkterna är gröna i sig.    
   
Enligt vår mening arbetar inte företagen med sina gröna produkter som en 
differentieringsstrategi, utan erbjuder det fåtal kunder som kräver miljömärkta kläder ett 
begränsat utbud. I den studie vi genomförde bland butikerna framkom det också att utbudet är 
väldigt begränsat i förhållande till det övriga sortimentet. Om företagen överhuvudtaget ska 
marknadsföra sina miljömärka plagg krävs ett större utbud som kan generera ekonomiska 
vinster. På så sätt finns en grund för att företagen kan identifiera finansiella fördelar med att 
marknadsföra gröna produkter, om det fanns ett bredare utbud att arbeta med. Detta kräver 
naturligtvis att produkterna efterfrågas, vi menar dock att större utbud kan generera ökad 
efterfråga. Våra tidigare studier inom området ekonomi har bidragit till att vi är av den åsikten 
att utbudet i större mån styr och skapar en efterfrågan, än omvänt. Uppfattningen vi fick i våra 
kundintervjuer är också att det skulle vara lättare för konsumenten att beakta 
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miljömärkningarna om utbudet var större. Somliga konsumenter var helt ovetande om 
miljömärkta kläders existens, men menar att de skulle handla kläderna om utbudet var större 
och känt för dessa. Detta styrker ytterligare våra tankebanor.   
 
Trots att företagen idag inte aktivt marknadsför sitt miljöarbete argumenterar vi för att 
företagen via sin marknadsföring kan förmedla sitt budskap, då vi menar att marknadsföring 
är ett bra tillvägagångssätt för att medvetandegöra dess kunder. Att marknadsföring blir ett 
lämpligt verktyg är något som även framkommer genom vår kundundersökning. Denna visar 
på att H & M:s och KappAhl konsumenter på ett tydligt och lättlillgängligt sätt vill ta del av 
företagens miljöarbete, varför marknadsföringskampanjer upplevs relevanta. 

5.2.3 Miljömärkningar 

Från företagets sida är arbetet med miljömärkningar ett resultat av dess aktiviteter för att rena 
produktionskedjorna. Konsekvensen är att delar av modekedjornas sortiment uppfyller de 
krav som ställs på gröna produkter. Lindex och H & M hävdar även att det finns en 
efterfrågan av miljömärkta plagg, varför de även erbjuder dessa kollektioner, medan KappAhl 
erbjuder produkterna för att de själva tror på dem. Andra anledningar modekedjorna talar om 
är att miljömärkningarna förenklar kundens konsumtion då de lättare kan identifiera de gröna 
plaggen. De gröna plaggens identitetsmärkning ställer även krav på leverantörerna och renare 
leverantörskedjor. Kundundersökningen i denna studie tyder på att konsumenterna inte 
efterfrågar miljömärkta plagg överhuvudtaget samt att kunden ej sätter miljön i fokus i 
samband med sin konsumtion av kläder. Det är därav förståeligt att företagens miljömärkta 
utbud är begränsat.  
 
Vi argumenterar för att rena produktionsled är en viktig del för att skapa en hållbar 
utveckling, men endast en del av lösningen på miljöproblemet. Det är viktigt att vi inte 
glömmer det större perspektivet av konsumtionens negativa påverkan på vår miljö, tack vare 
dess omfattning. Vi har den uppfattningen att företag har ett ansvar som sträcker sig längre än 
endast produktionskedjans effekter på miljön. Som vi tidigare diskuterat kring utbud och 
efterfrågan skapar företagen i stor utsträckning behov och efterfrågan genom sitt utbud. Här 
menar H & M att kundernas konsumtionsval påverkar utbudet av miljömärkta plagg, vilket 
därav genererar ett begränsat utbud då efterfrågan ej är omfattande. Självklart är efterfrågan 
en viktig förutsättning för att det ska finnas ett utbud, vi står dock fortfarande fast vid att 
genom ökat utbud kan företagen skapa en större efterfrågan på miljömärkta kläder. Större 
efterfrågan genererar sundare konsumtion ur miljöaspekten, samtidigt som det ställs högre 
krav på produktionskedjorna och företagen. Detta framkallar en ”lavinliknande effekt” som 
sätter tryck på miljöarbetet inom klädindustrin samtidigt som kundernas konsumtion tvingas 
till att bli grönare.  
 
Även om medarbetarna och leverantörerna som företagen i stor utsträckning fokuserar på är 
viktiga i deras miljöarbete, är det i slutändan kunderna som konsumerar kläderna. Därav 
menar vi att stora modejättar som H & M, Lindex och KappAhl kan påverka och influera 
konsumenternas köpbeteende och attityder till grön konsumtion, genom att öka sitt gröna 
sortiment. Finns det ”rätta” och bredare utbudet där plaggen inte skiljer sig från de övriga 
sortimentet, är vi övertygade om att efterfrågan kommer att öka. Är större delar av sortimentet 
miljömärkt och det gröna genomsyrar utbudet, ”tvingas” kunden också köpa miljöanpassade 
plagg. Miljömärkningarna är ett lämpligt tillvägagångssätt att tillämpa då företagen erhåller 
klara och tydliga mål att sträva efter.  
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Märkningen fyller även ytterligare funktioner mot kund, då dessa är ett tydligt bevis på att 
miljön beaktas i deras konsumtionsbeslut. Trots att samtliga företagen trycker på vikten av att 
hela produktionskedjan är miljöanpassad, menar vi att det blir svårt för kunden att avgöra hur 
ren kedjan är om inte slutprodukten är granskad av tredje part. Vi vill poängtera att samtliga 
företag har intentionen att i framtiden öka sitt miljösortiment. Problematiken ligger dock i att 
branschen är extremt föränderlig gällande mode och design. I dagsläget är 
miljömärkningsproceduren allt för komplex och tidskrävande då kläderna knappt hinner bli 
märkta innan de är ur mode igen. Detta ser vi som en stor nackdel och hinder för 
klädföretagen. Vi menar att större ansträngningar från organen som certifierar företagen måste 
till för att effektivisera detta arbete. Vi vill framhäva vår uppfattning om att 
miljömärkningarna är ett resultat av H & M:s, Lindex och KappAhls arbete och gröna 
aktiviteter inom verksamheterna. Dessa används dock inte i dagsläget för att skapa större 
försäljningsvolymer. Sammanfattningsvis, snabbare utveckling och mer effektiviserade 
miljömärkningsprocedurer kan medföra att företagen i större utsträckning kan jobba för att 
större delar av deras sortiment blir miljömärkt. Vi anser att detta kan medföra att 
modekedjorna i framtiden erhåller förutsättningarna för att skapa större efterfrågan på 
miljömärkta plagg och därmed bidra till ett hälsosammare konsumtionssamhälle.  

5.3 Grön Konsumtion 

Det är viktigt att kunderna är mottagliga för företagens budskap för att det ska vara 
fördelaktigt och lönsamt att kommunicera sitt miljöarbete. Vi hävdar att bristande kunskap i 
miljöfrågor medför att kunderna blir mindre mottagliga för den begränsade information 
företagen försöker nå ut med. Den rådande kunskapsnivån hos kunderna kan vara en 
anledning till att konsumenterna ej beaktar miljön i sin klädkonsumtion. Att 7 av 10 upplever 
att de inte kan göra något åt klimathotet och det faktum att svenska samhället inte inser hur 
kritiskt miljöproblemen och hur omfattande klimathotet är (Naturvårdsverket, 2008), 
signalerar att kunskapsnivån i miljöfrågor är förhållandevis liten. Förstår inte konsumenterna 
omfattningen av problemet, är det svårt att skapa en förändrig i beteende och därmed även i 
konsumtionsbesluten, vilket även stöds av Laroche (2002). Därav anser vi att företagen till 
viss del, men staten framförallt har ett ansvar och viktig roll i att ”utbilda” individerna i 
samhället. Detta för att konsumenterna ska bli mer mottagliga för miljöbudskap i allmänhet 
och från modeindustrin i synnerhet.    
 
Tidigare studier visar på att kvinnor är mer miljömedvetna i allmänhet, vilket även KappAhls 
miljöchef uppger. I vår studie indikerar det på att miljömedvetenheten är allmänt väldigt låg 
Om detta speglar verkligheten och när vår studie indikerar på en begränsad miljömedvetenhet, 
ställer vi oss förundrade till nivån av medvetenhet kring miljöaspekten när det gäller 
konsumtion av kläder i samhället i stort.   
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6. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
 
Vi kan börja med att konstatera att de tre modejättarna vi studerat i denna undersökning,       
H & M, Lindex och KappAhl, alla bedriver grön marknadsföring. Företagen arbetar för att 
miljöaspekten ska genomsyra verksamheten och alla sina aktiviteter vilket är ett tydligt tecken 
på att modekedjorna arbetar med fenomenet. Även om inte den gröna marknadsföringen har 
integrerats i klädföretagens traditionella marknadsföringsstrategier, finns dock den gröna 
omtanken inom verksamheten och i produkterna. Huruvida företagen har lyckats 
implementera den gröna filosofin i alla delar av verksamheten kan dock diskuteras. Vår studie 
tyder på att det finns vissa brister i deras försök att integrera det gröna arbetet. Vi ser dock 
positivt på det arbete modekedjorna i dagsläget bedriver och är av den åsikten att företagen 
utövar resurskrävande arbete i miljöfrågorna. Det är dock omöjligt för oss att uttala sig om 
hur rena produktionsleden egentligen är, då vi inte kan kontrollera detta, utan kan endast se 
till företagens uttalade ansvar. Vad vi ändå kan uttala oss om är det faktum att modeindustrin 
som helhet ger upphov till det icke hållbara konsumtionssamhälle vi lever i ur miljöaspekten. 
Det handlar inte bara om att klädföretagen ska ta sitt ansvar i produktionsleden, utan förändra 
den negativa konsumtionen som påverkar vår miljö. Detta ansvar menar vi ej endast vilar på 
modeföretagen, utan hävdar att samhället i stort tillsammans måste ta sitt ansvar för att skapa 
hållbara konsumtionsmönster. Kläder med längre livslängd är inte ett alternativ för H & M, 
Lindex och KappAhl, men gröna plagg är en god start till sundare konsumtion. Dessa företag 
kommer aldrig arbeta för att vi ska konsumera mindre plagg i syfte att bespara miljön, det är 
heller inte hållbart ur det ekonomiska perspektivet.   
 
H & M, Lindex och KappAhl utgör de dominerande aktörerna i Sverige inom sin bransch, 
företagen tillsammans skulle vi till och med kunna påstå är branschen. Detta innebär troligen 
att modekedjorna arbetar på ett sätt som kan vara styrande för branschen. Huruvida grön 
marknadsföring som koncept genomsyrar svenska klädföretags verksamheter, kan vi endast 
spekulera i. Med hänsyn till vår studie argumenterar vi för att om modeföretag som H & M, 
Lindex och KappAhl bedriver aktivt miljöarbete, är sannolikheten stor att andra aktörer på 
marknaden i någon utsträckning har grön marknadsföring i sin verksamhet. Ett vanligt 
förekommande mönster inom företagsvärlden är att företag tenderar att gå i samma eller 
liknande fotspår som konkurrenter, oavsett om arbetet är det mest sunda för miljön eller inte. 
Dessutom tampas alla klädföretagen med samma problem vad gäller deras produktionskedjor 
och tvingas därför arbeta för att upprätthålla trovärdigheten för verksamheten genom att ta sitt 
ansvar i miljöfrågor. Däremot visar en undersökning som offentliggjordes i april 2008 att de 
vanligaste kläderna vi bär idag innehåller miljöfarliga ämnen. Detta är en tydlig indikation på 
att det finns brister i modeindustrins förmåga att agera miljöansvarsfullt. Med hänsyn till 
denna undersökning ifrågasätter vi huruvida de tre modejättarnas bild av sitt miljöarbete och 
ansvarstagande stämmer överens med verkligheten och om de krav företagen ställer på sina 
produktionskedjor på allvar upprätthålls.   
 
I dagsläget kan konstateras att modekedjorna i denna studie tillhandahåller konsumenterna 
med information om deras miljöarbete, och på så sätt skulle vi kunna påstå att de förmedlar 
sitt miljöbudskap till kunderna. Det är dock tydligt att varken H &M, Lindex eller KappAhl 
aktivt kommunicerar sin miljöfilosofi ut mot kunden. Som det är idag menar företagen att det 
inte finns något behov från kundens sida att ta del av denna information, något som vår 
kundundersökning till viss del kan tillbakavisa. Vi vill därav påstå att det finns ett visst 
intresse från kundernas sida att erhålla mer information om det ansvar modekedjorna tar i 
miljöfrågor. Budskapen måste dock vara korta och konsista för att nå fram till dess mottagare. 



 

- 61 - 
 

Samtidigt handlar det om att utbudet av miljömärkta plagg måste utökas för att kunden ska 
förändra sina konsumtionsmönster. Vi anser därför att en kombination av aktiv 
marknadsföring i exempelvis skilda reklamkampanjer tillsammans med större utbud av gröna 
produkter, kan komma att influera konsumentens konsumtionsbeslut.  
 
För att avslutningsvis knyta an till den stora miljödebatten och klädindustrins negativa 
effekter på vår miljö, vad gäller både produktion och konsumtion, vill vi poängtera att 
klädföretagen är en viktig del för att vi ska uppnå ett hållbart samhäller. H & M, Lindex och 
KappAhl ser vi arbetar aktivt med miljöfrågorna, sen finns det alltid delar som kan utvecklas 
och förbättras. I dessa modekedjors fall är det vikigt att fortsätta med den reningsprocess av 
produktionskedjorna som företagen avser generera, samt att utöka det gröna utbudet för att 
skapa en efterfrågan som medför sundare konsumtionsmönster. Vi menar vidare att 
modejättarna har förutsättningar för att åstadkomma detta, men att det i slutändan handlar om 
att samhället måste genomgå en radikal förändring i vårt sätt att leva, konsumera, producera 
och marknadsföra. Det är vi tillsammans i samhället som kan skapa en förändring och bryta 
den nuvarande konsumtionsutvecklingen. Som det amerikanska ordspråket lyder;  
 

”We do not inherit the earth from our ancestors,  
we borrow it from our children” 

(Native American Proverb) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 62 - 
 

7. FRAMTIDA STUDIER 
 
I vår studie framkommer det att de tre företagen H & M, Lindex och KappAhl ej förmedlar 
sitt miljöarbete i någon större utsträckning externt samt att företagens konsumenter inte heller 
gör medvetna ekologiska val i sin klädkonsumtion. Vad vi därmed skulle anse vara intressant 
forskning i framtiden är en jämförelse mellan företag i olika branscher. Detta menar vi skulle 
generera en uppfattning om det finns skilda strategier hos företag som verkar i olika 
branscher, när det gäller grön marknadsföring och valet att förmedla detta till konsumenterna.  
 
Vidare verkar konsumentens miljömedvetenhet, som vår studie indikerar på, inte ha nått 
klädkonsumtionen. Om detta i sig beror på inaktiv grön marknadsföring från företagens sida 
eller ointresse från kundens sida är svårt att besvara. En studie som inkluderar olika branscher 
och kundsegment skulle därmed även kunna ge en bild av om medvetenheten i konsumtionen 
skiljer sig åt beroende på bransch och om detta i sig kan kopplas samman med skillnader i 
Grön marknadsföring och förmedlingen av miljöarbete i de olika branscherna. Vi anser att det 
skulle vara intressant att erhålla en insikt i om branscher som aktivt marknadsför sin gröna 
organisation har kunder som aktivt väljer miljömärkta/ekologiska varor i större utsträckning 
eller om företagens insatser inte har någon större inverkan på vår konsumtion när det väl 
kommer till kritan. 
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BILAGOR 

Bilaga 1: Intervjuguide till Företag 

Syfte   

Syftet med detta arbete är att studera och undersöka hur Svenska klädföretag använder grön 
marknadsföring för att förmedla sitt ansvarstagande i miljöfrågor och huruvida detta arbete 
når ut till dess kunder. Därav avses studien baseras på en jämförelse mellan klädföretagen H 
& M, Lindex och KappAhls uttalade ansvarstagande i miljöfrågor och kundernas uppfattning 
om detta arbete.   
 
Grön marknadsföring: Termen grön marknadsföring har använts för att skildra de aktiviteter 
som företas i ett företag för att minska sociala och miljömässiga effekter på slutprodukter och 
produktionsled. I denna intervju syftar vi till att diskutera de miljömässiga effekterna. 
 
För att vi ska vara överens om vad vi menar med CSR, har vi valt att skriva ner en definition 
av vad konceptet innebär i detta arbete: 
 
CSR-definition: Innebär att företag, på eget initiativ, aktivt engagerar sig i 
samhällsutvecklingen. 
 
För att göra ett ytterligare tydliggörande innan denna intervju, vill vi beskriva vad miljöarbete 
och miljömärkningar innebär för oss: 
 
Miljöarbete: Innefattar allt vad som har med miljö att göra, från råvaran till den färdiga 
produkten och konsumtion. Det vill säga hela produktionslivscykeln.  (Exempelvis, råmaterial 
tygframställning, certifieringar, transporter, miljöprojekt osv.) 
Miljömärkningar: Avser en märkning som identifierar den miljövänliga aspekten av 
produkten, baserat på produktens livscykel. 

Introduktionsfråga 

1. Berätta lite kortfattat om din befattning på företaget? 

2. Hur många på företaget arbetar på en befattning som omfattar specifikt miljöfrågor? 

Miljöarbetet 

Vi vet att ni i ert miljöarbete lägger vikt vid transporter, ekologiskt bomull, certifieringar, 
olika miljöprojekt osv. Detta är inte vad frågorna kring ert miljöarbete syftar till att beröra. 
Bakgrunden till detta är att denna information finns att hämta på er hemsida. Vad vi är 
intresserad av och vad vi vill diskutera med er när det gäller ert miljöarbete i företaget är: 
 

3. Hur ser ert interna miljöarbete ut?  

‐ Hur ni arbetar med miljöfrågor inom verksamheten? 
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a) Hur går ni tillväga för att implementera detta i företaget? 

4. Vilka är de grundläggande anledningarna till att ert företag jobbar med miljöfrågor? 

5. Vilka är de viktigaste mottagarna av ert budskap? 

‐ Läggs större fokus på någon av dessa grupper?  

a) På vilket sätt inkluderar ni kunderna i ert miljöarbete? (deras åsikter och tankar) 

‐ Genomförs kundundersökningar? 

6. Vilka fördelar ser ni med ert miljöarbete? 

7. Ser ni några svårigheter och hinder med ert miljöarbete? 

8. Varför har ni/varför har ni inte valt att arbeta med CSR-rapportering? 

a) Arbetar ni för att förmedla er CSR-rapport externt? 

‐ I så fall hur/varför inte?  

Marknadsföring 

9. Arbetar ni med att förmedla ert miljöarbete ut till kunderna? 

‐ I så fall hur? 

a) Vilka kanaler använder ni er av? 

b) Varför förmedlar ni ert miljöarbete ut till kunderna på detta sätt? 

c) Ser ni några fördelar med ert sätt att förmedla ert miljöarbete ut till kunderna? 

d) Ser ni några hinder och svårigheter med att förmedla ert miljöarbete ut till 
kunderna?   

10. Finns det eller har det funnits någon situation där ni marknadsfört era miljövänliga 
kläder i olika marknadsföringskampanjer? 

‐ Kan du beskriva detta? 

Miljömärkningar 

11. Arbetar ni med miljömärkningar? 

‐ På vilket sätt? 

a) Är det era egna eller certifierade miljömärkningar? 

12. Varför arbetar ni med miljömärkningar?  

13. Arbetar ni för att göra era kunder mer medvetna om era miljövänliga plagg? 

‐ Kan du beskriva på vilket sätt? 
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14. Upplever ni att detta påverkar kundernas konsumtion? 

a) Har efterfrågan på produkterna förändrats? 

15. Arbetar ni i butikerna med att förmedla era miljömärkta kläder ut till kunderna? 

‐ På vilket sätt? 

16. Ser ni några för- eller nackdelar med att arbeta med miljömärkningar? 

Konsumenter 

17. Hur uppfattar ni kundernas inställning till ert miljöarbete? 

18. Hur uppfattar ni kundernas inställning till miljömärkningar? 

a) Anser ni att efterfrågan på miljövänliga plagg är omfattande? 

‐ Vad grundar du det på? 

b) Har ni någon uppfattning om hur stort detta kundsegment är? 

Avrundning 

19. Kort, vad har ni för förväntningar och uppfattning om det framtida miljöarbetet? 

20. Kort, vad har ni för förväntningar och uppfattning om miljömärkningar i framtiden? 

21. Avslutningsvis har du något du skulle vilja tillägga eller belysa? 
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Bilaga 2: Intervjuguide till Kundundersökning 

 
1. Nu har du precis varit inne i BUTIK (H & M, Lindex, eller KappAhl), uppfattade du 

några miljömärkta kläder i butiken? 

a) Om ja,  varför fann du dessa 
b)   hur fann du dessa kläder? 
c)   anser du att de var lätt att hitta dem? 

 
d) Om nej,  vad tror du är anledningen till att du inte såg dessa kläder 
 

 
2. Var din avsikt att hitta miljömärkta kläder i butiken? 

3. När du handlar kläder, tänker du på om dessa är miljömärkta eller inte? 

a) Om ja…Väljer du miljömärkta kläder framför icke miljömärkta kläder om valet  
     finns…  

 
 Även om priset på de miljömärkta kläderna är dyrare?  
 Även om kvalitén på de miljömärkta kläderna är sämre?  
 Även om designen på de miljömärkta inte faller dig i smaken?  
 

b) Anser du att utbudet av miljömärkta kläder är tillräckligt?  
 

4. Har du någon gång kommit i kontakt med det miljöarbete som BUTIK (H & M, 
Lindex, eller KappAhl) utför? 

a) Om ja,  kan du nämna vad? 
b)    hur har du kommit i kontakt med detta? (Hemsida, annonsering,  

butik) 
c) Om nej,  vad tror du detta beror på? 

 
 

Ett av följande påståenden förklaras för modekedjans kund: 
 
Visste du att H & M har gått från att 2006 blanda in 30 ton ekologiskt bomull i kollektionerna 
till att våren 2008 använda 1500 ton ekologiskt bomull i sina kollektioner? 
 
Visste du att Lindex i stor utsträckning använder sig av videokonferenser som besparar 
resande samt att hybridbilar för att minska påverkan på miljön. 
 
Visste du att KappAhl 1999 blev första modekedjan i världen att bli miljöcertifierat eller att 
deras transporter numera sker via sjöfrakt eller via tåg ut till butikerna för minsta möjliga 
påverkan på miljön? 
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5. Känner du ett behov av att ta del av information om klädföretagens miljöarbete? 

a) Om ja,  Hur skulle du vilja få ta del av denna information? 
b)    Känner du att det behövs mer av denna information, varför/varför  

inte? 
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Bilaga 3: Definitioner av CSR 

 
“The social responsibility refers to business decisions and actions taken for reasons at least 
partially beyond the firm´s direct economic of technical intrest” (Davis 1960, ur Carroll, 
1979:39) 
 
“The social responsibility of business encompasses the economic, leagal, ethical and 
discretionary expectations that society has of organisations at the givin point of time” (Caroll, 
1979:500) 
 
“CR is concerned with treating the stakeholders of the firm ethically or in responsible 
manner… The wider aim of social responsibility is to create higher and higher standards of 
living, while preserving the profitability of the corporation, for the people both within and 
outside the corporation” (Hopkins, 2004 ur Panwar et al., 2006:6) 
 
The World Business Concil for Sustainability Developement (WBCSD) definierar CSR som 
”Business commitment to contribuate to sustainable economic developement, working with 
their employees, their families, the local community and society at large to improve their 
quality of life” (ur Wan-Jan, 2006:181) 
 
 “a commitment to improve community well-being through discretionary business practices 
and contributions of corporate resources.” (Kotler & Lee, 2005:3) 
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Bilaga 4: Textilmärkning 

 

 

EKO‐sustainable textile  

- är en textilmärkning som försäkrar kunden att textilen är genom hela 
produktionskedjan organisk framställd. I skördningen men även 
genom att producenterna tar ett socialt och miljömässigt ansvar vid 
produktion. (Control Union World Group, 2008) 

 

EU-blomman (European eco‐label)  
- Är en gemensam symbol för hela unionens miljömärkning som 
introducerades 1992. EU:s motsvarighet till den svenska Svanen. 
Syftet med denna märkning är att uppmuntra företag att producera och 
erbjuda gröna produkter och tjänster. (EU, 2008) 

Öko-Tex  

- är en av de världsledande humanhälsomärkningar som finns för 
textilier och över 600 företag använder sig av denna i ett globalt 
perspektiv. Tillverkaren genomför laboratoriekontroller på textilen 
efter färdigställandet för att säkra att farliga ämnen för människan ej 
förekommer. I Sverige är Swerea IVF (IFP Research) det enda institut 
som har rätten att utfärda certifieringar samt testa och godkänna 
varorna. (IFP, 2008) 

Certifierad  
ekologisk bomull 

Certifierad ekologisk bomull/ull/linne  

Betyder att tillverkaren använder sig av material som är odlat enligt 
ekologisk standars, som har godkänts och kontrollerats av 
kontrollorganisation. Tillverkaren använder detta för att visa på att 
plaggen är producerade på den certifierade ekologiska råvaran. 
(Anonym, 2008) 
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Bilaga 5: Upplysningar  

  

 

The Global Compact  

The Global Compact är ett av världens största ”global 
corporate citizenship initiative” vars medlemmar skall verka 
för mänskliga rättigheter, miljö, arbetsförhållanden och anti-
korruption genom tio antagna regler inom dessa områden. 
Organisationens arbete utförs på en volontär bas och har som 
övergripande vision att få verksamheter världen över att följa 
de tio principerna i sitt arbete. (UN Global Compact Office, 
2008) 
 

Better Cotton 
Initiative 

Better Cotton Initiative (BCI) 

BCI är ett globalt samarbete som inkluderar ett brett spektrum 
av intressenter. BCI styrs av en kommitté som innefattar olika 
globala företag samt produktions- och handelsföretag. Organet 
syftar till att tillhandahålla och framhålla mätbara mål för att 
bomullsodlingarna världen över skall bli mer hållbara. (Better 
Cotton Initiative, 2008) 

ISO 14000 
ENVIRONMENTAL 

MANAGEMENT 
  

ISO 14001 – Environmental management guide 

ISO (the International Organization for Standardisation) 14000 
utgörs av flertalet internationella miljöstandards som syftar till 
att stötta organisationer i arbetet för att minimera deras 
miljöpåverkan. I denna serie standards ses ISO 14001 som en 
av huvudstandarderna. ISO 14001 publicerades 1996 och utgör 
ett ramverk med ingående krav på hur miljögrundade 
managementsystem skall vara utformade. (ISO 14000 –
Environmental management guide, 2008) 

 

 


