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Titel: Drivkrafter bakom grön marknadsföring – en studie av två branscher  

Problembakgrund: Grön marknadsföring är ett relativt nytt koncept. Under de senaste 30 

åren har oron över de sociala och miljömässiga konsekvenserna av handel ökat och en debatt 

har tilltagit rörande förhållandet mellan marknadsföring och den fysiska miljön. Därav är det 

av yttersta vikt att förstå varför företag satsar på att producera gröna alternativ, det vill säga 

vilka drivkrafter som ligger bakom detta.  

Syfte: Denna studie syftar till att förstå vilka drivkrafter som ligger bakom ett val att satsa på 

grön marknadsföring. Vidare så syftar denna till att jämföra skillnader och likheter i 

drivkrafter att satsa på grön marknadsföring mellan två branscher.  

Metod: Denna studie är en kvalitativ studie. Vi har utfört telefonintervjuer med fyra olika 

företag, två företag inom elbranschen och två företag inom klädbranschen. Valet av företag 

och bransch baserades på att de berörda företagen alla skall ha någon typ av gröna produkter i 

sitt sortiment och att detta tydligt skall framgå.  

Teoretisk referensram: Teorierna denna studie bygger på är främst teorier som syftar till att 

förstå vad som driver ett företag att satsa på grön marknadsföring. De teorier läsaren av denna 

studie kommer att få bekanta sig med är dessa: Interna och externa faktorer och gröna 

marknadsföringsstrategier. 

Slutsatser: Undersökningen av de båda branscherna visar att det finns både likheter och 

skillnader i drivkrafter att satsa på grön marknadsföring. Det finns dock två gemensamma 

aspekter som båda branscherna uppvisar i deras drivkrafter att satsa på grön marknadsföring. 

Den första aspekten är att man satsar på gröna produkter och grön marknadsföring på grund 

av att kunderna kräver det från företagen. Den andra aspekten är att man väljer konceptet på 

grund av det är ett måste att göra det för att man skall kunna konkurrera inom branschen.   
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1. INLEDNING 
I detta kapitel kommer vi att behandla en problembakgrund som diskuterar problemområdet 

grön marknadsföring för att sedan mynna ut i en problemformulering och ett syfte. 

1.1 Problembakgrund 
Under de senaste 30 åren har oron över de sociala och miljömässiga konsekvenserna av 

handel ökat och en debatt har tilltagit rörande förhållandet mellan marknadsföring och den 

fysiska miljön. Marknadsföring har blivit anklagad för att stimulera ohållbara nivåer av 

konsumtion och efterfrågan, men också som en upprätthållare av marknadsmekanismer som 

kan tackla sociala och miljömässiga problem. (Peattie, 2001, s.129) 

Grön marknadsföring har använts för att beskriva marknadsaktiviteter som används för att 

minska de negativa sociala och miljömässiga konsekvenserna av rådande produktionssystem 

och produkter. Grön marknadsföring innebär också att man främjar marknadsföring av 

produkter eller tjänster som är mindre skadliga för miljö och samhälle, till exempel ekologiskt 

producerat bomull, ekologisk mat eller miljövänliga drivmedel.(Peattie, 2001, s.129) 

Under 2000-talets forskning inom marknadsföring har det uppkommit många olika ansatser 

som berör frågan grön marknadsföring. Dessa syftar främst till hur man utformar en effektiv 

och pricksäker implementering av konceptet grön marknadsföring. Denna studie är dock 

fokuserad på de bakomliggande faktorerna till grön marknadsföring det vill säga, vilka 

faktorer det är som driver företagen att använda sig av konceptet. 

Polonsky och Rosenberger III (2001, s.22) menar att det finns interna och externa drivkrafter 

för ett företag att satsa på grön marknadsföring. De externa aspekterna att ta i beaktande är att 

företaget vill tillfredställa konsumenternas efterfrågan, reagerar på konkurrenters gröna 

initiativ och leverantörers begäran att förändra företagets input av varor. Författarna menar 

vidare att företag också bör beakta vilka kostnaderna är och vilken filosofi företaget har. Där 

filosofi betyder att företagets värderingar bygger på en miljömässig hållbar grund. 

Vidare finns det problem gällande de gröna marknadsföringsstrategierna. Enligt McDaniel 

och Rylander (1993, s.6) finns det två grundläggande ansatser till valet av 

positioneringsstrategi, en defensiv ansats och en offensiv ansats. Detta bygger Ginsberg och 

Bloom (2004, s.81-83) vidare på och utvecklar detta till istället fyra fördjupade ansatser. 

Dessa är, defensive green där företag använder grön marknadsföring som ett försiktighetsmått, 
lean green där företag använder konceptet för att reducera sina kostnader. Vidare finns också, 

shaded green där företag använder långsiktiga satsningar för att skapa sig komparativa 

fördelar, och extreme green där gröna värderingar formar företagets ansats.  Författarna menar 

också att man sedan kan se hur grönt ett företag är genom att titta på skillnaderna och 

likheterna mellan de fyra ansatserna med hjälp av marknadsföringsmixen. Denna består av de 

fyra p: na, pris, plats, produkt och påverkan.  

Vidare är det viktigt att ha förståelse för om ett företag verkligen satsar på gröna produkter för 

att skapa sig komparativa fördelar och maximera sin vinst. Många företag har under de 

senaste åren valt att introducera corporate social responsibility (CSR) i sitt företags 

dagsagenda. Med CSR menas att företag skall ta ansvar för hur de påverkar samhället, både ur 

ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. CSR kan vara ett sätt för ett företag att 

framstå som ett grönt företag, medans de egentligen enbart har valt att ha en CSR profil bara 

för att deras konsumenter kräver detta.  
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Valet av CSR-strategi bygger därmed inte på företagets tankar om en hållbar utveckling utan 

istället på att det är ett sätt att öka sin vinst. (Garriga och Mèlè, 2004, s.51) 

När det gäller ett grönt företags varumärkesimage är det viktig att poängtera att det verkligen 

är svårt att förmedla en helt grön profil. Med varumärkesimage menas den information och de 

förväntningar konsumenter förknippar med en produkt eller tjänst. Många aspekter måste tas i 

beaktande för att ett varumärke skall betraktas som grönt. Företaget måste tänka på allt från 

produktion till paketering och märkning. Vidare är det problematiskt att förmedla rätt bild av 

varumärkets image till konsumenterna, då varumärken oftast förknippas ihop med andra 

varumärken såsom till exempel drinken rom och Cola. Denna skapar sin innebörd genom en 

mix av varumärkena Coca-cola och den alkoholhaltiga drycken rom. (Uggla, 2006, s. 786)   

Det som ovan skrivits visar på ett antal komplexa problemområden inom konceptet grön 

marknadsföring. Det finns många olika aspekter varför ett företag väljer att profilera sig som 

grönt. För att kunna lyckas inom fältet grön marknadsföring är det viktigt att ta i beaktande 

dessa olika ansatser till problemområdet samt att vara säker på var företagets värderingar står 

och varför denne väljer att bli en grön marknadsförare.  

1.2 Problemformulering 
Vilka drivkrafter ligger bakom varför företag väljer att bli en grön marknadsförare? 

1.3 Syfte 
Vårt syfte med denna undersökning är att jämföra skillnader och likheter i drivkrafter mellan 

en bransch där det kan anses troligt att företag behöver profilera sig som gröna för att kunna 

konkurrera på marknaden och en bransch där detta inte är lika troligt 

Delsyfte: Undersöka huruvida grönt företagande kommer vara en fortsatt viktig del i dagens 

företagsvärld eller om det bara är ett dagsaktuellt marknadsföringsknep för att profilera sin 

verksamhet på marknaden. 

1.4 Avgränsningar 
Denna studie kommer att begränsas till att enbart innehålla två branscher, klädindustrin samt 

elindustrin. Vi har enbart valt två branscher på grund av svårigheterna att jämföra skillnader 

och likheter mellan fler än två branscher. Valet av vilka företag vi kommer att undersöka 

bygger på att det tänkta företaget måste ha gröna produkter i sitt sortiment. 
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2. METODOLOGI 
I detta kapitel kommer vi behandla de teoretiska metodvalen av denna studie. Vi kommer att 
presentera hur vi teoretiskt har valt att arbeta med studien. Kapitlet innehåller 

föreställningsram, kunskapssyn, val av perspektiv, forskningsansats, sekundära källor, val av 

teorier, avgränsningar och källkritik. 

2.1 Föreställningsram 
Föreställningsram är något som alla människor har och innefattar hur olika personer ser och 

uppfattar verkligheten. Vilka föreställningar som en person har beror bl.a. på föräldrar, 

bakgrund och arbete. En människas föreställningsram bygger på antal antaganden om hur 

verkligheten är beskaffad, dessa kan vara både medvetna och omedvetna. Dessa medvetna 

och omedvetna föreställningar bestämmer vad en individ anser är viktigt/oviktigt, bra/dåligt 

och fel/rätt. Denna så kallade föreställningsram sätter upp riktlinjer och gränser för vad en 

individ ser och vad denna tycker är viktigt. (Lundahl och Skärvad, 1999, s.60) 

Våra egna föreställningar bygger i detta sammanhang på att vi granskar studieområdet från ett 

kritiskt perspektiv det vill säga att vi har genom våra studier i marknadsföringsetik, på Umeå 

universitet. Studierna har alltså medfört att vi kan studera konceptet grön marknadsföring från 

en kritisk synvinkel. Vi är båda konsumenter som har upplevt både fördelar och nackdelar 

med grön marknadsföring, vilket kan innebära att vi kan undersöka företagen på ett mer 

kritiskt sätt. Men det kan också innebära ett problemområde då våra föreställningar kan 

påverka vår uppfattning om vad vi tycker är rätt och fel. I denna studie har vi lagt våra egna 

föreställningar åt sidan för att studien inte skall bli påverkad av vad vi tycker om konceptet 

grön marknadsföring. Denna studie är inte utformad utifrån ett konsumentperspektiv och detta 

bör därmed inte innebära några problem.  

2.2 Kunskapssyn  
Positivism och hermeneutik är två epistemologiska inriktningar som i många avseenden står i 

motsatsförhållande till varandra. En av huvudfrågorna, inom epistemologin, är huruvida 

samhällsvetenskaplig forskning bör bedrivas på samma sätt som naturvetenskaplig forskning. 

Positivismen förespråkar en naturvetenskaplig ansats, där man utifrån teorin skapar hypoteser 

som sedan testas empiriskt. Vidare ska forskningen vara objektiv och fri från forskarens egna 

värderingar. Inom det samhällsvetenskapliga forskningsområdet anser man att andra synsätt 

och forskningsmetoder krävs. Här är kontext, förståelse och tolkning viktiga begrepp – 

forskarens ”inlevelse” är alltså viktig för hermeneutisk forskning. (Bryman och Bell, 2005, 

s.26) 

Denna studie utförs utifrån en hermeneutisk kunskapssyn där vår frågeställnig syftar till att 

främst att förstå varför företag satsar på grön marknadsföring. Huvudsyftet är som tidigare 

nämnts att tolka och förstå bakgrunden till ett företags val att satsa på grön marknadsföring. 

(Lundahl och Skärvad, 1999, s. 42-43) 

Då denna studie är en kvalitativ undersökning och vi innehar en hermeneutisk kunskapssyn 

för att förstå vårt problemområde utförs studien utifrån en kombination av en induktiv- och 

deduktiv process, det vill säga en abduktiv process (Bryman och Bell, 2005, s.23). Vi utgår 

ifrån en induktiv process då vår problemformulering står i fokus för insamlandet av 

materialet, det vill säga den teoretiska referensramen.  

Dock så är inte motivet med uppsatsen att generera nya teorier utan att undersöka vilka 

drivkrafter som ligger bakom konceptet grön marknadsföring. Däremot är denna studies 
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motiv att utifrån dess problemformulering och teoretiska referensram att dra slutsatser 

huruvida vad som driver företag att satsa på grön marknadsföring. Därav utgår denna studie 

ifrån en induktiv process för att sedan övergå till en deduktiv process då vi genom våran 

litteraturgenomgång utvecklat en intervjumanual som vi har använt vid insamlandet av 

primärdata och vid bearbetandet och analysen av det insamlade materialet.  

Därav har denna studie även en deduktiv ansats då vi utgår från den teoretiska referensramen 

för att formulera våran intervjumanual som sedan testas mot verkligheten genom de intervjuer 

vi har genomfört. (Bryman och Bell, 2005, s.23) 

2.3 Perspektiv 
Inom forskningssammanhang har ofta ordet perspektiv samma innebörd som synsätt eller 

utgångspunkter för studien och inkluderar även själva synvinkeln genom vilken verkligheten 

ses. Det perspektiv man väljer skall fungera som en slags lins vilket av oss används för att 

betrakta den verklighet vi undersöker samt för att urskilja vad som är relevant för studien. 

(Lundahl och Skärvad, 1999, s. 62)  

Fokuset på denna studie sker från ett miljöperspektiv och ett företagsperspektiv. Vi studerar 

som sagt huruvida olika branscher skiljer sig åt när det gäller att satsa på grön 

marknadsföring. Vi vill förstå varför företag väljer att satsa tid och resurser på gröna initiativ. 

Utmärkande för de företag vi har valt att fokusera vår studie på är att de alla har inom sin 

verksamhet någon typ av gröna produkter. Företagen i fråga har alltså ett fokus på att förbättra 

dess produktionsmetoder för att kunna erbjuda sina kunder mer miljömässiga alternativ.   

2.4 Kvalitativ forskning 
En vetenskaplig undersökning kan genomföras i två olika metodologiska inriktningar, en 

kvantitativ eller en kvalitativ. Denna studie har en kvalitativ ansats, det vill säga att studien 

syftar till att skapa ett resultat och en slutsats för att kunna utföra en kvalitativ analys. Ett 

kvalitativt undersökningsobjekt är för det mesta individer och grupper i dess naturliga sociala 

miljö. (Lundahl och Skärvad, 1999, s. 101) Vi valde en kvalitativ ansats på grund av att vi vill 

undersöka och förstå varför olika företag från olika branscher väljer att satsa på grön 

marknadsföring, vilket en kvantitativ undersökning inte skulle vara tillräcklig för. Eftersom en 

kvantitativ studie syftar till att undersöka kausala samband. 

Syftet med en kvalitativ studie är att beskriva, analysera och förstå beteendet hos en individ 

eller grupp. Dessa typer av studier försöker att förstå hur en människa eller grupp upplever sig 

själv, sin tillvaro, sin omgivning inom den miljö där de är aktiva. (Lundahl och Skärvad, 

1999, s. 101) Inom denna undersökning blir alltså syftet att beskriva, analysera och förstå, 

fyra företag från två olika branscher på de marknadsplatser de företag vi undersöker är aktiva 

på. 

2.5 Sekundära källor 
Med sekundära källor menas information som finns tillhands om ett visst fenomen men som 

inte primärt är sammanställt för den egna studien. Sekundära källor är all typ av information 

som finns tillgänglig om ett visst fenomen som finns i både tryckt form och genom olika typer 

av medier. Det är allt från böcker, årsredovisningar till nyhetsprogram och hemsidor på 

Internet. Det vill säga all typ av information som finns tillgänglig om ett fenomen som inte är 

skapad genom eget förfarande. (Lundahl och Skärvad, 1999, s. 131) 
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I denna studie bygger sekundärkällorna i stor grad på vetenskapliga artiklar där vi har 

bearbetat materialet för att använda vissa delar av artiklarna för att generera en teoretisk 

referensram. Artiklarna är sökta och inhämtade ifrån Umeå universitetsbiblioteks databas. Vi 

har även använt oss av information publicerad på de berörda företagens webbsidor. 

2.6 Val av teorier 
I denna studie har vi inkluderat ett flertal teorier för att förstå vilka faktorer som ligger bakom 

ett företags val att använda sig av grön marknadsföring och gröna produkter. De teorier som 

har varit viktiga för denna studie är främst teorier som ligger bakom varför ett företag väljer 

att satsa på gröna produkter och hur de går tillväga för att göra detta. Vi har även använt oss 

av teorier för att klassificera varför just ett företag skall ses som grönt och hur de gör för att 

göra detta. Teorierna vi har använt oss av kan delas in i grön marknadsföringsstrategi, interna 

och externa drivkrafter att satsa på grön marknadsföring, varumärkesstrategier samt CSR 

teorier.  

Teorierna om interna och externa drivkrafter bygger på vad som driver företag att satsa på 

gröna produkter och grönt tänkande. Dessa grundar sig varför ett företag väljer att satsa på 

grön marknadsföring. Det är alltifrån att man väljer detta på grund av sina värderingar till att 

man är tvungna att göra det för att kunna konkurrera med sina konkurrenter (Polonsky och 

Rosenberger III, 2001, s.22). Denna teori passar in denna studie just därför vi vill undersöka 

drivkrafterna varför ett företag väljer att satsa på grön marknadsföring.  

Nästa grupp av teorier att ta i beaktande är de rörande grön marknadsföringsstrategi, denna 

grupp av teorier beskriver hur ett företag agerar på den marknad de är aktiva på. Teorin 

beskriver vidare hur just ett enskilt företag agerar och varför den agerar på just detta sätt. Det 

vill säga om företaget i fråga enbart satsar på grön marknadsföring för att det är lönsamt för 
företaget eller på grund av att de vill göra en skillnad och förbättra den miljö där de är aktiva 

inom. (McDaniel och Rylander, 1993, s.6) 

Med teorigruppen varumärkespositionering (Kay, 2006, s.743) vill vi påvisa hur ett företag 

går till väga för att positionera sitt varumärke i sina kunders medvetande. Ett företag som 

satsar på att positionera sitt varumärke som grönt måste uppmärksamma flera faktorer, bland 

annat måste de uppmärksamma varje led i produktionen av dess produkter för att kunna visa 

på att produkterna verkligen är producerade på ett miljömässigt sätt. Vidare måste ett företag 

som positionerar sig som grönt tydligt visa på vad de gör och hur de gör detta, till exempel 

genom märkning och paketering av dess produkter. För ett företag kan det vara en tydlig 

ambition och drivkraft att satsa på gröna produkter då detta ger företag en möjlighet att skilja 

ut sig från sina konkurrenter.     

Den sista gruppen av teorier vi har tagit i beaktande i denna studie är de rörande CSR. 

Corporate Social Responbility är ett relativt nytt fenomen som idag används av väldigt många 

företag runt om i världen. CSR är sätt för företag att introducera samhällsfrågor och 

samhällsansvar i sitt företags agenda. Enligt vissa forskare är dock CSR något företag har på 

”papperet” för att de skall framstå som ett företag som bryr sig om sin omgivning, de 

använder alltså CSR som ett knep för att locka till sig kunder. Detta i kontrast till företag som 

verkligen bryr sig om sin omgivning och använder CSR till att skapa en förändring och göra 

någonting för det samhälle de arbetar inom. (Garriga och Mèlè, 2004, s.51)   
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2.7 Källkritik 
Denna studie baseras på vetenskaplig litteratur som behandlar grön marknadsföring, 

metodologi samt webbaserade hemsidor. Den vetenskapliga litteraturen rörande grön 

marknadsföring bygger på teorier bakom konceptet och teorier om varför företag väljer att 

använda konceptet.  

Tillförlitligheten för dessa källor bedöms överlag som god. De vetenskapliga artiklarna vi har 

tagit i beaktande i denna studie är hämtade från Umeå universitets databas.  De flesta är 

skrivna under 2000-talet och kan därav betraktas som väldigt aktuella. Davis (1991), A 

Blueprint for Green Marketing är den äldsta artikeln, denna artikels teser stöds dock av senare 

författares teorigenomgångar.  Den behandlar just enbart statstik för året innan den skrevs.  

I avsnitt 3.3 gröna marknadsföringsstrategier så bygger sektionen på enbart tre referenser. 

Detta kanske kan ses som mindre tillförlitligt men dock så har ingen annan vetenskap rörande 

just det ämnet hittats.  

Mycket litteratur har skrivits om studieområdet grön marknadsföring och grönt företagande. 

Eftersom det inte finns några studier som tidigare har inriktat sig på just drivkrafterna bakom 

varför ett företag väljer att satsa på grön marknadsföring har vi använt tidigare studier kring 

grön marknadsföring och tagit ut de delar ur dessa som är relevanta för denna studie, utifrån 

frågeställning och syfte.  

Internetkällor bör generellt betraktas med ett kritiskt öga, de internetkällor som har använts i 

denna studie är alla hemsidor till de företag vi har valt att undersöka och bör därför ses som 

tillförlitliga källor. Detta på grund av att deras information om miljömål och miljöpolicys är 

något som företaget själv arbetar för att uppnå och granskas av kunder och andra intressenter.  

Den tryckta litteraturen i denna studie är alla tillförlitliga källor som tar upp grunden för hur 
en vetenskaplig studie skall utföras. Det vill säga hur man metodlogiskt utformar en studie 

och hur man skall gå tillväga. Dessa typer av böcker tillhandager samma typ av information 

och är inte skrivna för något annat syfte än att ge vägledning i studiens utformande.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
Detta kapitel inleds med en historisk bakgrund av grön marknadsföring som mynnar ut i olika 

teorier. Först behandlas de interna och externa drivkrafterna bakom grön marknadsföring för 

att sedan behandla gröna marknadsföringsstrategier. Efter detta kommer studien behandla 

gröna varumärkesstrategier som kopplas ihop med nästa teoridel som är företags 

varumärken och varumärkesimage. Slutligen avhandlas teorier kring Corporate social 

responsibility. 

3.1 Historisk bakgrund av grön marknadsföring 
Utvecklingen av grön marknadsföring kan delas in i tre olika epoker. Den första epoken 

brukar benämnas som ekologisk marknadsföring och utvecklades under 1960-talet och det 

tidiga 70-talet. Denna epoks mest karaktäristiska drag var först och främst att den fokuserade 

enbart på specifika miljöproblem, såsom luftföroreningar, förbrukning av en allt mer 

minskande oljereserv och de ekologiska konsekvenserna av syntetiska bekämpningsmedel 

såsom DDT. Betoningen var alltså på föroreningar och resurs förbrukning på en lokal och 

nationell nivå. (Peattie, 2001, s.130) 

Ett annat karaktäristiskt drag för denna epok var att försöka identifiera företag, produkter och 

branscher som skapat problemen eller hade förutsättningen att kunna lösa dessa problem. 

Epoken hade också en ganska smal linje där fokus rörde främst industrier som kemikalie-, bil- 

och oljeindustrin. Det var alltså en period där relativt få konsumenter och företag ändrade sina 

beteenden signifikant. (Peattie, 2001, s.130) Till och med företag i frontlinjen såg 

miljöaspekterna som en restriktion på marknadsföring och en källa till ökade kostnader. Det 

fanns dock företag under denna epok som starkt omfamnade de sociala och miljömässiga 

värderingarna som en central del i deras verksamhet, och som var pionjärer för den gröna 

marknadsföringen. Dessa företag tenderade ofta att vara drivna av värdegrunder istället för 

drivna av konsumenternas behov och den klassiska marknadsföringstraditionens 

påtryckningar. Företagen i fråga är än idag ikoner inom den gröna 

företagsverksamhetsrörelsen, Body Shop och Ben & Jerry är exempel på dessa företag. 

(Peattie, 2001, s.130) 

Den andra vågen av grön marknadsföring hade sin uppkomst under den senare delen av 1980-

talet, när den gröna marknadsföringen började känna av en motgång. Marknadsförare började 

gradvis inse att konsumenters oro för miljön och en samtidig önskan om miljövänliga 

produkter inte kunde översättas till konsumenters köpbeteende. Bland alla de stora hinder 

under denna tid var den viktigaste aspekten, som bidrog till motgången för den gröna 

marknadsföringen, konsumenters cynism om miljövänliga produkter, gröna påståenden och 

företagens intentioner samt metoder. (Lee, 2008, s.574) 

Peattie och Crane (2005, s.360-364) identifierade fem marknadsföringsaktiviteter som ledde 

till motgången under början på denna epok. Den första var Green spinning, vilket innebar att 

företaget använde sig av en reaktiv strategi. Detta betyder att företag använde sig av PR för att 

förneka eller diskreditera allmänhetens kritik mot företagets aktiviteter. En andra aktivitet var 

Green selling, vilket betydde att företaget använde sig av en opportunistisk strategi. Med detta 

menas att företaget la till gröna miljöargument på existerande produkter för att tillfälligt öka 

försäljning. Green harvesting var också en sådan aktivitet. Detta betydde att företag bara blev 

intresserade av miljön när det kunde resultera i minskade kostnader i form av energi och 

material input. De två sista aktiviteterna var Entreprenur marketing, vilket betydde att företag 

utvecklade innovativa gröna produkter utan att förstå konsumenternas behov, och Compliance 
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marketing, där företag använde sig av den förväntade miljölagstiftningen för att främja 

företagets gröna meriter men utan att ta initiativ för att gå längre än som svarar mot 

föreskrifterna.  

Detta var en epok då miljökatastrofer påverkade stora delar av det mänskliga livet. 

Bhopaltragedin 1984, fyndet av det antarktiska hålet i ozonlagret 1985, Tjernobylkatastrofen 

1986 och Exxons oljekatastrof katastrof 1989 är några exempel på dessa. Dessa händelser 

medförde att media riktade sitt strålkastarljus mot miljöproblem och detta blev av intresse för 

alla. Produktion av gröna produkter ökade och konsumenterna var villiga att betala ett högre 

pris för dessa produkter. (Peattie, 2001, s.130) 

Under 1990 estimerade man att nästan 10 % av alla nya produkter var identifierade av sina 

tillverkare som ”gröna” eller miljövänliga. Detta var dubbelt så många produkter som 

tillverkades året innan och var en enorm ökning från de 0.5 % som introducerades 1985.  

( Davis, 1991) 

Epoken medförde att miljöaspekterna gick ifrån att diskuteras på nationell- och lokal nivå till 

att bli en global företeelse, vilket innebar en förståelse till att miljöproblemen var en produkt 

av ohållbar produktion och en överkonsumtion. Eftersom konceptet hållbar utveckling började 

diskuteras på en global nivå innebar det att regeringar fick nya målsättningar att sikta sitt 

fokus emot. (Peattie, 2001, s.132) 

Denna andra epok av grön marknadsföring ändrade inte bara människor sätt att tänka utan det 

medförde även en mängd förändringar inom den rådande företagsstrukturen. Nya 

produktionstekniker utvecklades för att minska de skadliga utsläppen. Även nya begrepp som 

gröna konsumenter utvecklades. Med detta begrepp menas en person som är väldigt mån om 

miljön och köper därför bara produkter som är miljövänliga eller ekologiska. Ansvaret låg nu 

inte enbart på företagen och regeringarna utan flyttades även till konsumenterna. (Peattie, 

2001, s.132) 

En viktig skillnad mellan den första epoken och den andra epoken av grön marknadsföring 

var att ett företag med en god inställning till samhälls- och miljömässiga problem kunde 

erhålla en komparativ fördel gentemot sina konkurrenter. Den gröna marknadsföring blev 

betraktad som en ”win-win” situation där företagen kunde förbättra sina miljöprestationer och 

samtidigt dra fördel av antingen gröna konsumenters efterfrågan eller minskade kostnader för 

produktionen. (Peattie, 2001, s.133) 

Några specifika implikationer av den miljömässiga marknadsföringen för marknadsförarna 

var bland annat att det blev ett mer globalt fokus, nya mer miljöorienterade marknader 

uppstod med nya miljövänliga produkter, miljövänliga förpackningar blev allt mer viktiga och 

konsumenterna började kräva allt mer information om produkterna eller tjänsterna. (Peattie, 

2001, s.134-135) 

Under den senare hälften av 1990-talet blev det tydligt att skapa och upprätthålla komparativa 

fördelar från miljövänliga aktiviteter skulle visa sig svårt att utföra i praktiken. Produkter som 

marknadsfördes på en miljömässig marknad blev ofta utsatta för diverse påhopp från 

konkurrenter och media, detta genom till exempel attacker på företags trovärdighet gällande 

deras miljömässiga påståenden. (Peattie, 2001, s.136) 

Drömmen om en ny generation med produkter som var miljövänliga, kostnadseffektiva och 

tekniskt överlägsna blev svåra att förverkliga på grund av en rad olika anledningar. En 

anledning till detta var kontroversen med gröna produkter. Att konkurrera på grunden av 
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miljömässig kvalité kan vara svårt då vad som utgör den grönaste produkten är relativt. 

Genom historien finns det exempel på nya innovationer som setts som miljövänliga till en 

början, för att sedan visa sig vara mindre miljövänliga än sina föregångare. (Peattie, 2001, 

s.136) En andra anledning till detta var det som benämnts som företagsstyrningens gröna 

vägg. Den allmänna åsikten var att miljömässiga förbättringar var relativt enkla så länge dessa 

var baserade på kostnadssparande projekt som sparade energi eller reducerade 

avfallskostnader. Problemen uppstod när dessa var utförda och miljömässiga förbättringar 

krävde allt mer radikala förändringar, och blev allt dyrare, vilket medförde en krock med 

företagskulturer och andra företagsstrategier och särintressen. (Peattie, 2001, s.137) 

Företagen såg också problemet med den gröna konsumenten. Med allt högre 

produktionskostnader så var företagen beroende av konsumenter som var villiga att betala ett 

allt högre pris för produkten. På grund av detta behövde företagen anstränga sig mycket för att 

identifiera en marknad för dessa gröna konsumenter. Detta visade sig vara mycket svårt då de 

faktorer som undersöktes ofta visade sig vara ofullständiga och motsägelsefulla, t.ex. hade 

konsumenter än hög miljöhänsyn men var inte på samma nivå när det gällde att ändra på sitt 

köpbeteende. (Peattie, 2001, s.137) 

Under de två första epokerna utvecklades många viktiga produkter och nya gröna marknader. 

Inom många industrier har nya tekniker och produktionssystem utvecklas för minska de 

miljöfarliga utsläppen och bevara de naturliga resurserna. Emellertid är dessa förbättringar 

inte tillräckliga för att uppfylla kriterierna för en hållbar utveckling. (Peattie, 2001, s.140) 

Peattie (2001, s.140) menar att affärsvärlden är på väg in i en tredje epok av grön 

marknadsföring. Denna epok kommer att föra det gröna företagandet ytterligare ett steg emot 

en mer hållbar utveckling. 

Under det senaste decenniet har debatten kring miljö och hållbar utveckling intensifieras. 

Detta har medfört att det skett många förändringar i företagsvärlden och konceptet grön 

marknadsföring har blivit ett allt viktigare begrepp. De företag denna studie fokuserar på är 

alla aktiva inom området och har alla olika förhållningsätt till konceptet. Beroende på vilken 

bransch företaget tillhör ställs olika krav som företagen måste leva upp till. Företag inom 

elbranschen har tydliga regleringar för hur stora deras utsläpp får vara och så vidare. Inom 

klädbranschen är företagen inte lika lagreglerade utan där är arbetet med grön marknadsföring 

mer fritt. Olika branschspecifika företeelser kan påverka vad som driver ett företag att satsa på 

grön marknadsföring. Den kommande teorigenomgången kommer tillhandage mer specifika 

teorier om varför ett företag väljer att satsa på grönmarknadsföring och vad som är 

drivkrafterna bakom detta.  

3.2 Interna och externa faktorer 
Miljömässiga aktiviteter är sällan inkorporerade i hela företagsverksamheten värderingsbara 

kriterier. Vidare så använder många företag mer traditionella mätmetoder (profit, 

marknadsandel) för att utvärdera hur deras gröna initiativ har lyckats, dock så finns det 

företag som använder sig av grön företagsamhet i ett mer idealistiskt syfte. De värnar helt 

enkelt om miljön. Vidare så är det viktigt att förstå företags motivation och vilka 

påtryckningar de utsätts för. Detta för att förstå varför de betraktar sig som gröna 

marknadsförare. Vilket i sin tur medför en förståelse för hur man skall utforma sin gröna 

marknadsföring. Att vara grön beror på olika påtryckningar som kan delas in i externa och 

interna faktorer. (Polonsky och Rosenberger III, 2001, s.22) 
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Den första externa marknadspåtryckning en grön marknadsförare bör ta i beaktande är att 

tillfredställa konsumenters efterfrågan. Det vill säga, konsumenter ställer krav på att ett 

företags produkter ska uppfylla gröna kriterier. Till exempel McDonald’s ändrade 

polystyrenförpackningar till vaxade pappersförpackningar efter påtryckningar av kunder att 

det första alternativet var oekologiskt. (Polonsky och Rosenberger III, 2001, s.22) Den andra 

externa faktorn är att företaget reagerar på konkurrenters gröna initiativ. Det vill säga att ett 

företag ändrar sin profil till att bli gröna marknadsförare på grund av konkurrenterna val att 

vara gröna. Företagen blir helt enkelt tvungna att anta en grön profil för att kunna konkurrera 

med företag inom samma bransch. Ett exempel på detta är när tonfisktillverkaren Starkist 

annonserade att deras tillverkning skulle bli ”delfinfri” var alla dess huvudkonkurrenter 

tvungna att göra detsamma för att ha en möjlighet att konkurrera med företaget ifråga. 

(Polonsky och Rosenberger III, 2001, s.22) Den sista externa påtrycknings faktor till att bli en 

grön marknadsförare är att man blir tvungen att ta hänsyn till leverantörers begäran att ändra 

företagets input av varor. Företag som följer ISO 14000 är tvungna att utvärdera sina 

leverantörers miljöprestationer. Detta medför att dessa företag pressar sina leverantörer att 

möta lämpliga miljömässiga regleringar. Dessa blir då tvungna att pressa deras leverantörer 

och så vidare. (Polonsky och Rosenberger III, 2001, s.22) 

För att fortsätta detta resonemang menar Constantinos (2006, s.2) att man kan utöka dessa 

externa interna effekter ytterligare. Författaren menar att alla faktorer som påverkar ett 

företags marknadsföringsstrategi bör tas i beaktande när det gäller interna och externa effekter 

av grön marknadsföring. 

Externa aspekter kan delas in politiska och ekonomiska. De politiska aspekterna är 

lagregleringar och samhällets känslighet för gröna beslut. De ekonomiska bygger främst på 

hur konkurrenter förhåller sig till gröna initiativ. (Constantinos, 2006, s. 2) 

De interna aspekterna att ta i beaktande kan delas in i kostnader och filosofiska aspekter. Där 

kostnader kan hänföras till att ett företag som beaktar en grön profil och satsar på grön 

marknadsföring kan reducera sina kostnader. Grön marknadsföring kan resultera i bättre 

resurs användning och finansiella sparningar. Desto mindre inputs som används desto mindre 

förstörelse och föroreningar släpps ut. Till exempel investerade det amerikanska företaget 

DOW 250 000 dollar i att återanvända en fabriks farliga utsläpp som drivmedel i en annan 

fabriks. Detta sparade företaget 2 400 000 dollar på att göra. (Polonsky och Rosenberger III, 

2001, s.22) 

Den andra interna aspekten som kan påverka ett företag att satsa på grön marknadsföring är 

som sagt filosofi. Men detta menas att när ett företag ser på deras miljömässiga mål på samma 

nivå som deras verksamhetsmål och därav är deras gröna målsättning inkorporerad i dess 

dagliga verksamhet. Detta medför att företagets strategi och taktiska aktiviteter genomsyras 

av ett grönt tänkande. Man ser alltså inte grön marknadsföring som ett sätt att tillfredställa 

kunder eller öka sin vinst eller marknadsandel. Man ser mer konceptet grön marknadsföring 

som en naturlig förhållningsätt till marknaden. (Polonsky och Rosenberger III, 2001, s.22) 

De interna aspekterna kan även de delas in i politiska och ekonomiska. Här bygger de 

politiska aspekterna på huruvida ledning väljer att vara gröna på grund av dess värderingar 

medans de ekonomiska bygger på hur olika delar av verksamheten kan spara in pengar genom 

att satsa på grön marknadsföring. (Constantinos, 2006, s. 2) 
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Källa: (Constantinos, 2006, s. 2) 

Detta upplägg stöds av Baker och Sinkula (2005, s.462) men de menar också att drivkrafterna 

med grön marknadsföring bör kompletteras med tre aspekter som rör miljön, som en 

möjlighet, som en förpliktelse samt som den rättfärdiga vägen att gå för ett företag. Dessa 

författare menar att idag kan grön marknadsföring användas som ett sätt att skapa 

komparativa fördelar men i framtiden kommer detta inte var möjligt då de flesta företag 

kommer ha anammat konceptet. De menar att det kommer vara den naturliga vägen att 

bedriva ett företag. 

I motsats tills vad ovan har skrivits om varför företag väljer att satsa på grön marknadsföring 

menar Chaykin och Hein (2007, s.32-33) att den stora anledningen till att företag väljer en 

grön profil är på grund av den trend som råder i samhället där ekologiskt tänkande är en 

grundstomme. Konsumenter efterfrågar organisk mat, skönhetsprodukter och kläder. Vidare 

menar de att eftersom grön marknadsföring är en sådan trend i samhället är det svårt för 

företag att inte satsa på gröna produkter. Detta har medfört att många av de stora företagen har 

skapat nya avdelningar för hantera miljöfrågor som berör företaget. Chaykin och Hein (2007, 

s.32-33) lägger inte lika stor tyngdpunkt på de externa och interna effekterna på varför företag 

satsar på grön marknadsföring utan lägger som sagt tyngdpunkten på den samhälliga trenden 

som råder när det gäller ekoligiskt tänkande. Det är alltså en förflyttning av de interna och 

externa aspekterna till vad samhället efterfrågar när det kommer till gröna produkter. För 

Chaykin och Hein (2007, s.32-33) ligger fokuset på den förändring som skett i samhället och 

den praxis som råder att kunden efterfrågar gröna produkter och därav är de stora företagen 

tvungna att bemöta denna efterfrågan. 

Som teorierna ovan visar kan de tydligt kopplas till syftet med denna studie. Dessa teorier 

visar på att det finns olika faktorer som stödjer tesen om vad som driver ett företag att satsa på 

grön marknadsföring. De externa faktorerna som påverkar ett företags val kan liknas vid 

faktorer som påverkar en bransch, i denna studie elbranschen och klädbranschen. Dessa 

teorier är ett hjälpmedel för oss för att utkristallisera vad som skiljer dessa branschers 

drivkrafter åt. Om det finns några branschspecifika externa och interna faktorer som påverkar 
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de olika företagens val av att satsa på grön marknadsföring. Som en reflektion till detta kan 

det även finnas andra bakomliggande orsaker till varför ett företag väljer att satsa på grön 

marknadsföring. De externa och interna faktorerna är som sagt enbart ett teoretiskt 

förhållningssätt till problemområdet de är ej bekräftade empiriskt. Som Polonsky och 

Rosenberger III (2001, s.22) skriver att vara grön beror på olika påtryckningar.  

3.3 Gröna marknadsföringsstrategier 
Rivera-Camino (2007, s.1329), menar att det inte finns någon generell accepterad typologi av 

företagens miljöstrategier. Detta på grund av att bland annat storleken, teknologi, 

miljöpåverkan och den internationella räckvidden skiljer sig så mycket från företag till 

företag. Enligt denne så är miljöstrategierna först och främst utformade med ett management 

strategisk utgångspunkt vilket gör att det fortfarande är svårt att hitta en typologi som bara 

lägger fokus på grön marknadsföring. Det finns dock några författare som skrivit artiklar som 

faller under en typologi med fokus på strategisk grön marknadsföring. 

Enligt McDaniel och Rylander (1993, s.6) finns det två grundläggande ansatser till valet av en 

grön marknadsföringsstrategi. Den första är en defensiv, eller en reaktionär. De menar att de 

flesta företagen använder sig av en defensiv ansats mot grön marknadsföring. Med detta 

menas att företagen inte gör mer än minimikravet för att undvika negativa konsekvenser. 

Detta kan vara till exempel att ett företag bara följer minimikravet på myndighetens 

miljömässiga förordningar för att undvika skattepåföljder eller andra straffavgifter. 

Ett liknande reaktionärt drag är att företagen bara uppfyller de minimikrav som ställts på 

företagets standard, för att undvika att konsumenterna skall bojkotta företaget. En tredje typ 

av en defensiv strategi är att iaktta konkurrenternas miljömässiga aktioner, men att inte göra 

mer än nödvändigt för att hålla takten med dessa. Alla dessa defensiva ansatser är utformade 
för att undvika negativa konsekvenser för företaget. Emellertid kommer ett företag som tar en 

defensiv ansats mot grön marknadsföring troligtvis inte se någon ökning i marknadens 

acceptans mot företaget. Det vill säga att företagets image troligtvis inte kommer att förbättras 

gentemot dess konkurrenter och konsumenterna kommer se företagets aktioner som minimala. 

(McDaniel och Rylander, 1993, s.6) 

McDaniel och Rylander(1993) menar att i allmänhet kommer företag som släpar efter i 

mötandet av den miljömässiga standarden aldrig att erhålla komparativa fördelar i denna 

dimension och bli mer mottagliga för konsumenternas eller myndigheternas motreaktioner. 

De menar också att företag som inte tar itu med miljöfrågor kommer att möta allt mer 

minskande marknadsandelar. (McDaniel och Rylander, 1993, s.6) 

Den andra ansatsen är en bestämd ansats eller en aggressiv ansats. Denna menar författarna är 

den strategi som tillhandahåller den bästa möjligheten att skapa hållbara komparativa 

fördelare. Den bestämda ansatsen behandlar bland annat att, för företaget, vara en så kallad 

”first mover”. Alltså att vara först ut med nya miljövänliga tillvägagångssätt eller andra 

aktioner, och även göra mer än de krav myndigheterna har eller det konsumenterna förväntat 

sig. Att göra på detta sätt betyder att företaget måste besvara marknadens incitament istället 

för bestämmelser. (McDaniel och Rylander, 1993, s.6) 

Fördelen för ett företag att vara en såkallad ”first mover” är speciellt kritiskt när det gäller 

grön marknadsföring. Företag som uppkommer efter kan ofta bli sedda som imitatörer som 

följer trenden. Ett annat problem som kan uppstå för företag som uppkommer efteråt är att 

konsumenterna kan ställa sig skeptiska till företagets intentioner på marknaden. Medan å 

andra sidan, de företag som är först ut och har en bra strategisk marknadsföring kan komma 
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att bibehålla sin image som en ärlig miljömässig aktivist. Vilket i sin tur kan skapa basen för 

en hållbar komparativ fördel. (McDaniel och Rylander, 1993, s.6) 

En bestämd marknadsledare har också andra fördelar än ökad lönsamhet. Företaget kan 

komma att undvika granskning och reglering av att göra mer än det som krävs av dem. Det är 

också troligare att företaget slipper utredningar eller införandet av kontroller, från 

myndigheter, vid ett miljömässigt engagerande utöver minimikraven. Dock så har den 

bestämda strategin nackdelar som i den defensiva strategin var fördelar, d.v.s. att risken för 

negativa konsekvenser för företaget ökar. Utöver detta gör en bestämd ansatsstrategi att 

företaget, som utöver denna, blir tvingade till att planera långsiktigt. Med de flertalet fördelar 

med en bestämd strategi är ansatsen givetvis önskvärd för strategisk grön marknadsföring. 

Dock bör det påpekas att detta argument har utelämnat företags osjälviskhet som en 

motivation till grön marknadsföring. (McDaniel och Rylander, 1993, s.7) 

Ginsberg och Bloom (2004, s.81) menade istället att det inte finns två olika ansatser utan fyra, 

som de valde att kalla, defensive green, extreme green, lean green och shaded green.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Ginsberg och Bloom, 2004, s.81 

Defensive green 

Företag som använder sig av denna ansats använder grön marknadsföring som ett 

försiktighetsmått, likt McDaniel och Rylander (1993, s.6) defensiva strategi. De söker att 

förbättra sin varumärkesimage och minska risken för negativa konsekvenser och tillkännager 

att de gröna marknadssegmenten är viktiga och lönsamma och inte har råd att avstå. Deras 

miljömässiga initiativ är möjligtvis ärliga och hållbara, men deras insatser att marknadsföra 

dessa initiativ är sporadiska och temporära. Detta då dessa företag oftast inte har förmågan att 

differentiera sig mot deras konkurrenter i gröna initiativ. En aggressiv marknadsföring av 

deras initiativ skulle vara slösaktig och skapa förväntningar de inte kan leva upp till. 

Defensiva företag kan tros utföra aktioner som att sponsra sporadiska, mindre miljömässiga 

evenemang eller program. De kommer troligtvis också skydda sina miljöredovisande 

dokument med PR och annonsering vid attacker från aktivister, reglerare eller konkurrenter. 

Dock så kommer defensiva företag inte att inleda en öppen, större grön kampanj, om företaget 

inte är helt säkra på att erhålla hållbara komparativa fördelar med initiativet. (Ginsberg och 

Bloom, 2004, s.81-82) 
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Lean green 

Företag under denna ansats försöker vara goda företagsmedborgare men är inte fokuserade på 

att marknadsföra deras miljömässiga initiativ. Istället är de intresserade av att reducera sina 

kostnader och förbättra effektiviteten genom miljömässiga aktiviteter, och därigenom skapa 

en lägre kostnadsfördel istället för en grön fördel. De söker oftast långsiktiga förebyggande 

lösningar och söker efter att följa reglerna, men de ser inte de gröna marknadssegmenten som 

lönsamma. Ginsberg och Bloom (2004, s.81) menar också att dessa företag är ofta tveksamma 

till att marknadsföra gröna aktiviteter eller gröna produkters attribut, på grund av rädslan för 

höjda förväntningar på deras standards och risken av att inte kunna leva upp till dessa 

förväntningar eller kunna differentiera sig mot sina konkurrenter. Ett exempel på ett företag 

inom denna ansats är Coca-Cola Co. 

Shaded green 

Företag inom denna ansats investerar ofta i långsiktiga miljövänliga processer som kräver 

betydande ekonomiska och icke-ekonomiska engagemang. Dessa företag ser den gröna 

marknaden som en möjlighet att utveckla innovativa, miljövänliga, produkter och teknologier 

som resulterar i komparativa fördelar. De har kapaciteten att differentiera sin gröna 

verksamhet men väljer att inte göra detta på grund av att de ser det som mer lönsamt att 

betona andra attribut. 

Företagen marknadsför de påtagliga förmånerna primärt och säljer sina produkter eller tjänster 

genom de vanligaste kanalerna medan de marknadsför de miljömässiga förmånerna som en 

sekundär faktor. (Ginsberg och Bloom, 2004, s.82-83) 

Extreme green 

Ett holistiskt synsätt och värderingar formar de företagen inom denna ansats. En central del 

här är att miljöfrågor är integrerat i hela verksamheten och i processen av produktens 

livscykel. Som oftast har ett grönt tänkande varit den primära drivkraften från uppkomsten 

och praxis innefattar livscykel prissättningsansatser, totala kvalitets miljöledningssystem och 

miljövänliga produktionsaktiviteter. Dessa företag är ofta verksamma på nischade marknader 

och säljer ofta sina produkter eller tjänster genom speciella distributionskanaler. Ett exempel 

på företag inom denna ansats är Body Shop. (Ginsberg och Bloom, 2004, s.83) 

3.3.1 Skillnader mellan de fyra strategierna 

Skillnaderna och likheterna mellan dessa fyra strategier kan ses genom de fyra elementen i 

marknadsföringsmixen. Det vill säga pris, plats, produkt och påverkan. 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Ginsberg och Bloom, 2004, s.82 
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Lean green strategin tenderar att mestadels uppvisa ”grönhet” i produktutvecklingen och 

produktionen. Defensive green strategin tenderar till mestadels involvera promotion aspekten i 

marknadsföringsmixen. Detta med en stor användning av en tystare public relations (PR) 

påverkan hellre än öppna verktyg som annonsering. Defensive green företagen söker också 

tyst ”grönheten” genom produktutveckling och produktionen. Shaded green lägger en 

sekundär tonvikt på ”grönhet” i en mer öppen påverkande insats och eftersträvar, som alla 

andra, en ”grönhet” genom produktutvecklingen och produktion. De eftersträvar också 

detsamma i prissättningen om detta kan påverka företagets kostnadseffektivitet. Till sist, 

extreme green strategin som involverar stort bruk av alla elementen i marknadsföringsmixen, 

inkluderat platselementet, eftersom distributionssystemen och återförsäljarna är utvalda och 

ges incitament på grundval av deras ”grönhet”. (Ginsberg och Bloom, 2004, s.82) 

Alla de företag vi har valt att undersöka i denna studie kan placeras i någon av dessa 

kategorier. Det är viktigt för denna studie att ta dessa gröna marknadsföringsstrategier i 

beaktande då varje kategori medför olika typer av drivkrafter som visar på varför företag 

inom en kategori satsar på grönmarknadsföring. 

3.4 Grön varumärkespositionering 
Det råder en allmän enighet om den strategiska betydelsen av positionerig inom den moderna 

marknadsföringen. Begreppet ”positionering” saknar i sig enhetlig definition och har både 

analyserats ur ett strategiskt perspektiv och från ett analytiskt perspektiv. Positionering brukar 

vanligtvis ses som ett sätt för ett företag att skapa sig en position på marknaden, det vill säga 

att skilja sig ut från mängden, sina konkurrenter. Man kan föreställa sig positionering som en 

upprepande process, bestående av medvetna och aktiva åtgärder för att definiera skilda 

konsumenters uppfattning av ett företags image. Därav kan varumärkes positionerig ses som 
en del av varumärkets identitet och det värde som aktivt förmedlas till deras bestämda 

målgrupp. Vidare bygger varumärkespositionering på en interaktion mellan alla 

marknadsföringsverktyg, med en betoning på främst marknadskommunikationer.  Detta på 

grund av dess betydelse i att skilja olika konsumenters attityd till företaget. (Hartman et al. 

2005, s. 10) 

Således, att positionera ett varumärke som ett ”grönt varumärke” innebär en aktiv 

kommunikation och differentiering av varumärket från dess konkurrenter genom sitt val av 

miljömässiga attribut. Ekologiskt hållbara produkter blir sällan en succé om företagets image 

inte förmedlar en grön attityd. (Hartman et al. 2005, s. 10) 

Daines (2008, s.20) menar att gröna varumärken och positionering av dessa kan vara mycket 

dyrare än dess liknande konkurrenter. Det är ofta dyrare att producera gröna produkter, att ta 

samhällsansvar ses ofta som en stor kostnad som inte ger särskilt mycket tillbaka. Men som 

motsats till detta ger det också fördelar för ett företag, det ger dem möjligheten att 

differentiera sig från sina konkurrenter och det ger dem möjligheten att nå ut till nya 

målgrupper. Detta tillsammans skapar stora komparativa fördelar. 

Vidare är det viktigt för ett företag att lägga tyngdpunkt och förståelse vid ett antal aspekter 

vid utformande av ett grönt varumärke. Alla företag kan inte profilera sig som gröna då de 

inte uppfyller ”gröna kriterier”. De aspekter ett företag måste ta i beaktande vid valet att ha ett 

grönt varumärke är som följande: först och främst är det viktigt att veta vad kunden har för 

bild/attityd till företaget i fråga. Om en kund uppfattar ett varumärke som ansvarstagande 

gentemot samhälle och miljö, reflekterar detta kundens bild av varumärket som grönt. Vidare 

är det viktigt för företaget att följa miljölagstiftningen i det land de verkar. Detta kan ses som 

uppenbart, men när stora multinationella företag agerar på marknaden är det svårt att ha 
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kontroll på alla leverantörer och återförsäljare. Därav är det av yttersta vikt att man ser till att 

varje del av produktionskedjan uppfyller den lokala miljölagstiftningen. Det är även viktigt 

för ett företag att märkningen av dess varor tydligt visar på att det är en grön vara/grönt 

varumärke kunden konsumerar. Till exempel att det tydligt framgår att varan är gjord av 

ekologisk bomull eller har en svanenmärkning. (D´Souza et al. 2006, s.146-148)    

Ett varumärke kan placeras med hjälp av antingen funktionella egenskaper eller med hjälp av 

emotionella fördelar. Gröna varumärkespositionerings strategier är därmed klassificerade som 

funktionella eller emotionella, det vill säga att produkten anspelar på emotionella aspekter 

såsom känslor och värderingar eller att den spelar på mer fysiska attribut såsom paketering 

märkning. (Hartman et al. 2005, s. 10)  

En grön positioneringsstrategi som bygger på funktionella varumärkesattribut syftar till att 

bygga företags varumärken genom att leverera information om en produkts miljövänliga 

egenskaper. Denna strategi grundas på relevanta miljömässiga fördelar produkten i fråga 

innehar jämfört med traditionellt konkurrerande produkter. Inom detta bör man beakta 

alltifrån produktionsprocessen till produktelimineringar, det vill säga ohållbara produkter slås 

ut från marknaden. Till exempel, ett bilmärke kan anses miljövänligt om bilmodellerna i fråga 

orsakar betydligt mindre utsläpp än konkurrenternas modeller. Däremot är framgången för en 

varumärkesstrategi som uteslutande positionerar produkten genom sina funktionella 

egenskaper begränsad av det faktum att även om ett företag minskar sin produkts 

miljöskadlighet behöver detta inte innebära att det skapar ett högre värde för konsumenten. 

Därför kan den uppfattade kundnyttan ses som otillräcklig som motiverande faktor vid köp av 

ett varumärke. Dessutom kan funktionell varumärkenspositionering innebära mer allmänna 

nackdelar såsom att det minskar flexibiliteten i märkesdifferentiering. (Hartman et al. 2005, s. 

11) 

När en kund konsumerar ett grönt varumärke är det viktigt för denna att det tydligt framgår att 

varan man konsumerar är ett miljömässigt alternativ som främjar hållbar utveckling. Men det 

är också till hjälp om det gröna varumärket även ger kunden personliga fördelar såsom 

hälsosam organisk mat, energi besparande funktioner eller miljömässiga drivmedel. 

(Apoalaza Ibanez och Hartman, 2006, s. 675) 

För att knyta detta resonemang till denna studie är det viktig att påpeka att alla de företag som 

vi har valt att undersöka har en tydlig och medveten strategi i att positionera sig som ett 

företag som tillhandahåller gröna produkter till sina kunder. Det är därav viktigt att beakta 

dessa teorier kring varför ett företag använder sig av grön varumärkespositionering, för att 

förstå vad som driver ett företag att satsa på grön marknadsföring. Är detta ett sätt för dessa 

företag att positionera sig och skilja sig ifrån sina konkurrenter och hur gör dem för att göra 

detta. Teorin om grön varumärkespositionering hjälper denna studie att förstå vad som driver 

ett företag att satsa på gröna produkter och grön marknadsföring och hur de gör för att uppnå 

detta. Som vi tidigare har argumenterat, ekologiskt hållbara produkter blir sällan en succé om 

företagets image inte förmedlar en grön attityd (Hartman et al. 2005, s. 10). Det är därav 

viktigt för de företag vi undersöker att förmedla en grön attityd till sina kunder så att inte de 

ekologiska produkterna faller i glömska i myllret av alla oekologiska produkter.  
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3.5 Företagsvarumärken 
Inom marknadsföring har varumärke beskrivits som ett sätt att identifiera och differentiera 

produkter och tjänster. Användandet av varumärken har varit begränsade till en specifik 

produkt eller produktionslinje. Det är dock svårt att definiera varumärken det kan vara allt 

från produkter, företag, personer och platser. Till exempel när Real Madrid köpte David 

Beckham köpte de inte bara en fotbollsspelare, klubben stärkte även sitt varumärke, då David 

Beckham är ett stort namn och har en trogen skara fans runtomkring i världen. (Uggla, 2006, 

s. 786)   

Michell et al (2001, s.416) skriver att den naturliga styrkan hos ett varumärke genereras 

genom dess logotyp, namn eller sin symbol. Vidare menar de att det endast är dessa tre 

attribut som kan förmedlas till kunden i fråga. Dessa attribut är enbart den synliga delen av ett 

varumärke, det vill säga den grafiska profilen. Ur ett kundperspektiv kan varumärken ses som 

den styrka varumärkets namn genererar och hur konsumenten identifierar varumärket under 

skiftande omständigheter. Till exempel att man förknippar ett varumärke med en viss produkt 

vart man än är i världen, Coca-Cola är ett bra exempel på detta. 

Kay (2006, s.743) menar att varumärken skall studeras och utforskas genom den logiska 

strukturen som kunder förväntar sig av varumärket. Genom att vara ett namn som förknippas 

med en upplevelse kan varumärken liknas vid en logisk struktur som förknippas med en 

metafor, allegori eller någon annan typ av föreställning. Som en associativ föreställning 

brukar ett varumärke beskriva varför en produkt eller tjänst har ett värde för kunden. 

Varumärkets funktion är därmed att skapa en mening för konsumenten, vilket kan utföras på 

en mängd olika sätt.   

Muzellec och Lambkin (2009, s.41) menar att det är väsentlig att skilja företagsvarumärken 
och produktvarumärken åt. Författarna menar att företagsvarumärken går in mer på djupet än 

vad en produkts varumärke gör, då företagsvarumärken ignorerar en produkts attribut och 

istället förmedlar ett värde genom sitt varumärke. Vidare menar de att företags varumärken 

får sin fulla styrka när dess vision, kultur och image anpassas och genomsyrar hela 

organisationens tänkande. De hävdar att ett företag behöver definiera företagets identitet som 

en bro mellan externa och interna företeelser. De externa företeelserna kan förknippas med 

den marknadsplats företaget är aktiv på samt relevanta närmiljöer. De interna faktorerna 

bildas inom organisationen och dess kultur. 

Företagens varumärken kan ha en liten uppsättning grundläggande centrala värderingar som 

definierar varumärket. Dessa värderingar är en del av företaget och en del av 

kärnverksamhetens ideologi. Utvidgade värderingar kan skapa djup och struktur för företagets 

varumärke över hela marknader och även på en global nivå. (Uggla, 2006, s. 786) 

Vidare är det viktigt att uppmärksamma att företagsvarumärken skiljer sig ifrån produkt 

varumärken. Företags varumärken har större strategiskt fokus och har interna och externa mål 

införlivade i företagets strategi. Dessutom har företagsvarumärken tre fördelar, de kan 

differentiera sig, de kan kommunicera med sin omgivning och de är utmärkta källor till att 

varumärket ökar i värde. (Uggla, 2006, s. 787)   

Konsumenter förbindelse till företagsvarumärken bygger kring tre konceptuella huvudteman, 

förbindelser som grundar sig i sociala förväntningar, förbindelser som grundar sig i företagens 

personliga karaktär samt förbindelser som bygger på vilket förtroende en konsument känner 

för företagets varumärke. (Uggla, 2006, s. 787)  
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Inom företagsvarumärkes teori debatteras det flitigt huruvida starka varumärken kan ha en 

negativ inverkan på konsumenternas beteende. Starka varumärken blir ofta utsatta för kritik 

och anti- varumärkeskampanjer. Där organisationer vänder sig emot dessa starka varumärken 

för att marknadsföra alternativa och mindre varumärken. Ett typexempel på detta är MTV 

som under många år har förespråkat mindre varumärken och gjort kampanjer emot stora 

företag såsom McDonald’s. (Kay, 2006, s.756) 

Som en reflektion till denna studie är det viktigt att uppmärksamma att alla de berörda 

företagen väljer att förmedla sitt varumärke på olika vis. De berörda företagens fokus ligger i 

att de genom sina varumärken försöker att differentiera sig från sina konkurrenter och detta 

genom att integrera gröna produkter i sitt sortiment. De företag vi har val har starka 

varumärken som vill förmedla ett tydligt budskap till sina kunder. De vill förmedla budskap 

som visar att de är ett företag som bryr sig om miljön och samhället de agerar inom. Detta kan 

innebära vara en drivkraft för de berörda företagen. Enligt Polonsky och Rosenberger III 

(2001, s.22) så kan detta knytas till filosofiska aspekter som påverkar ett företag att satsa på 

grön marknadsföring. Att ett företag vill förmedla ett värde såsom att de bryr sig om miljön 

innebär att det innehar en drivkraft som kommer inifrån organisationen.   

3.5.1 Varumärkens image 

Varumärkes image inkluderar vanligtvis attribut såsom produktens namn, produktens fysiska 

egenskaper (paketering, märkning). Dess huvudfunktion är främst att få konsumenter att köpa 

ett företags produkt före en konkurrents produkt.  (Ataman och Ûlengin, 2003, s. 238) 

Konsumenter erhåller sin uppfattning om ett varumärkesvärde från ett eller flera element 

knutna till varumärket, man associerar ofta ett varumärke med mer en bara en detalj. Detta 

medför att ett företags varumärkes image härstammar av flera olika märkesidentiteter i en mix 

av flera varumärkens inbördes samband med varandra. (Uggla, 2006, s. 794) 

Vidare hävdar Rotfeld (2008, s.121) att många företag tjänar på inkludera både 

högkostnadsvaror och lågkostnadsvaror i sin varumärkes image. Den nisch som tidigare varit 

att företags image endast skall profileras sig inom ett typ fack menar Rotfeld (2008, s.121) 

inte är helt nödvändigt. Till exempel hotellkedjan Mariott erbjuder sina kunder flera olika 

typer av platser att bo på, både högkostnads lyxhotell och lågkostnads budgethotell. Inom 

kedjans olika varumärkes image ingår Renaissance, Courtyard In samt Fairfield. Alla dessa 

med olika standard. 

Ataman och Ûlengin (2003, s.240) menar att ett varumärkes image som är utformat för att 

passa specifika individers självbild har en större chans att bli valda när konsumenten skall 

köpa en produkt. På grund av detta försöker marknadsförare skapa en image av varumärket så 

att de lättare kan positionera sig på specifika marknader, de försöker alltså att hitta marknader 

där ingen annan är aktiv. De försöker skapa en varumärkes image som liknar deras 

intressenter upplevda självbild. Vidare visar figuren nedan huruvida konsumenter tenderar att 

jämföra deras egen självbild med varumärkets image i köpbeslutsprocessen. Denna typ av 

process är känd som självbild/varumärkesimage kongruens processen. Denna process menar 

att en konsument väljer en produkt när den passar in i konsumentens egna uppfattning och 

självbild. 
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Källa: (Ataman och Ûlengin, 2003, s. 240) 

Martinez och Pina (2003, s.435-436) menar att förlängning av varumärken genom att 

inkludera flera olika varumärkes images i sin profil kan innebära flera nackdelar för ett 

företag. Först och främst innebär detta att ett företag ifråga får ökade 

marknadsföringskostnader då varje varumärke måste marknadsföras separat. Vidare kan en 

förlängning av varumärket innebära att företagets konsumenter och målgrupp finner lägre 

acceptans till varumärket när de introducerar nya produktlinjer. Tillexempel om Ferrari skulle 

introducera ett budgetalternativ till sina lyxåk. Detta skulle kunna förvirra deras primära 

målgrupp och skada deras varumärkes image. Detta kan även liknas vid den sista negativa 

aspekten som är hur kunden uppfattar produktens upplevda kvalité. Om ett varumärke 

introducerar nya produkter i sin linje kan dess kunder uppfatta en minskning av kvalité av i 

produktutbudet. Det Martinez och Pina, (2003) debatterar i sin artikel kan kopplas till denna 

studie genom att de företag inom klädbranschen vi har valt att undersöka har alla ett mixat 

utbud av produkter i sitt sortiment.  

För att ett varumärkes image skall förknippas med grön marknadsföring behöver företag 

ytterligare kvalitéer än vad ett icke grönt varumärke behöver. Det måste först och främst 

uppfylla miljömässiga standars, de måste förmedla sin image som grön samtidigt som de 

måste visa upp tydliga kvalitéer. Ett grönt varumärke måste tillhanda ge sina kunder 

information om att det verkligen är grönt såsom genom märkning av produkten, paketering 

och genom att visa att man verkligen arbetar för att förbättra miljön. Grant (2008, s.61-62) 

menar att en grön varumärkes image måste uppfylla dessa tre kriterier för att lyckas som ett 

grönt varumärke: det måste visa upp sina kommersiella resultat, sina gröna förbättrade resultat 

samt sina kulturella resultat. Ett bra sätt att förmedla detta är genom ett företag CSR initiativ 

menar Grant (2008, s.61-62). 

Vidare är det viktigt att knyta detta resonemang rörande teorier kring varumärkesimage till 

denna studie. På samma vis som det är viktigt förstå företagsvarumärke är det viktigt att ta i 

beaktande vilken typ av image ett företag vill förmedla med sitt varumärke. Ett grön 

marknadsförare kan vilja förmedla en bild av sitt företag som innehåller budskap som att 

företaget är brydd om sin omgivning.  
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3.6 Corporate social responsibility (CSR) 
Sedan mitten av 1900- talet har det förts långtgående debatter om vad CSR (corporate social 

responsibility) är och hur man ska förhålla sig till konceptet. Under de senaste årtionden har 

dock konceptet utvecklats och innehåller numera tankar kring samhälle och företagande, 

sociala problem med ett företags ledningsprofil, sambandet mellan statliga policys och 

företagsamhet och företags trovärdighet. Dessa är bara några fåtal aspekter att ta i beaktande 

rörande CSR.  Den senaste falangen av CSR tar även i beaktande ”företags medborgarskap” 

och företags strävan emot hållbar utveckling. I kort kan man kalla CSR ett företags sätt att 

förhålla sig till sin omgivning, det vill säga det samhälle man integrerar inom. Vidare kan man 

dela in CSR i fyra olika grupper ett företag kan engagera sin verksamhet i. Dessa faktorer kan 

ses som drivkrafter för ett företags engagemang i det samhälle de agerar inom. (Garriga och 

Mèlè, 2004, s.51) 

Den första gruppen av teorier är instrumentala teorier. Inom denna grupp ses CSR som enbart 

ett strategiskt verktyg för att maximera ett företags profit. Det finns tre stycken instrumentella 

teorier som går i förgrunden inom denna grupp. Den första av dessa är att maximera 

aktieägarnas värde. Denna bygger på att varje investering i produkter ett samhälle efterfrågar 

som vill medföra en ökning av aktieägarnas värde skalla genomföras. I kontrast till detta så 

ska varje investering som inte ökar aktieägarens värde förkastas även fast de generera stor 

samhälls profit. Till exempel, ur ett långttids perspektiv är det fördelaktigt för en stor 

arbetsgivare i ett mindre samhälle att stärka sin position och bidra till samhällets utveckling. 

Genom att detta gör det lättare för företaget att attrahera arbetskraft till en lägre lönekostnad 

och kommer därmed att öka aktieägarnas värde. (Garriga och Mèlè, 2004, s.53) 

Den andra teorin av dignitet inom denna grupp är hur företag allokerar sina resurser för att 
uppnå långsiktiga sociala mål och för att skapa komparativa fördelar. Dessa fördela bygger 

främst på sociala investeringar i ett konkurrenshänseende. Filantropiska investeringar är inte 

bara ett sätt att skapa komparativa fördelar det skapar även ett större socialt värde för det 

omgivande samhället. Till exempel när telecom-företag lär ut datanätverksadministration till 

studenter i det lokala samhället. (Garriga och Mèlè, 2004, s.53-55)  

Kilnourne (1998, s.643) skriver om olika ekonomiska dimensioner av grön marknadsföring. 

Dessa aspekter kan liknas vid de ovan nämnda instrumentala teorierna. Enligt denne finns det 

ett antal ekonomiska implikationer som måste tas till ytan. Det är viktigt att uppmärksamma 

kundernas förväntan av den levererade produkten och jämföra detta med företagets bild av 

vad kunden förväntar sig. 

Politiska teorier är den andra gruppen av teorier inom det breda fältet CSR. Dessa politiska 

teorier fokuserar på sambandet mellan affärsverksamhet och samhället samt det inflytande 

företaget har i samhället och dess inneboende samhälliga ansvar. (Garriga och Mèlè, 2004, 

s.55) 

Till att börja med grundar sig företags konstitutionalism i att företagande är en social 

institution och företag måste bruka sitt inflytande med ansvar. Vidare menar artikelns 

författare att orsaker som genererar det sociala inflytandet som ett företag har är inte bara 

internt det påverkas också externt. Företagets plats på marknaden är ostabil och skiftar från att 

vara ekonomiskt till att vara en social företeelse. (Garriga och Mèlè, 2004, s.56) 

Den sista av dessa politiska teorier att ta i beaktande inom den första gruppen av 

instrumentala teorier är företaget som en medborgare av samhället. Denna teori är en relativt 

ny teori och härstammar från det tidiga 1970- talet. Det finns många faktorer som påverkar 

förhållandet mellan företagande och samhällsrelationer. En mycket viktig faktor är den 
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såkallade krisen i välfärdsamhället, det vill säga att välfärdsstaten bryts sakta ner. Detta 

tillsammans med globaliseringen och de minskade produktionskostnader som tillkommit tack 

vare den tekniska utvecklingen har medfört att vissa multinationella företag har större 

ekonomiskt och socialt inflytande än flera regeringar. Vidare medför detta att företag har en 

skyldighet att inte missbruka denna makt i sitt samspel med det lokala samhället. (Garriga och 

Mèlè, 2004, s.56-57) 

Den tredje gruppen av teorier bygger på huruvida företag integrerar med samhällets 

efterfrågan. Som en ståndpunkt gäller att företag är beroende av samhället för sin existens, 

kontinuitet och tillväxt. Samhällig efterfrågan är generellt hur ett samhälle integrerar med 

företag och ger företaget legitimitet och prestige. Som en konsekvens måste företags 

ledningar ta i beaktande vad samhället önskar och integrera detta i sin verksamhet för att 

kunna verka under samhällets rådande normer och värderingar. Slutligen teorierna inom 

denna grupp är fokuserade på att hitta och förstå vad samhället önskar, detta för att skapa sig 

högre acceptans, legitimitet och högre prestige i samhället där man agerar. (Garriga och Mèlè, 

2004, s.57) 

Den fjärde gruppen av teorier är etiska teorier. Dess fokus ligger på etiska krav som 

cementerar förhållandet mellan företagsverksamhet och samhället. Dessa är baserade på 

principer rörande vad som är rätt att göra och nödvändigheten att sträva emot ett gott 

samhälle. Följande teorier är viktiga att beakta inom gruppen etiska teorier; normativ företags 

intressent teori, universella rättigheter, hållbar utveckling och ”det allmänna goda 

förhållningssättet”. (Garriga och Mèlè, 2004, s.60) 

Som de olika grupperna av teorier visar finns det en mängd olika sätt för ett företag att 

förhålla sig till CSR initiativ. Jones et al. (2005, s.19) menar att det under alla tider har funnits 

en spänning mellan vad samhället önskar och vad företagen har för målsättningar. Vidare 

menar dem att det finns fem nyckelteser huruvida CSR skall bedrivas. Dessa skiljer sig en 

aning ifrån Garriga och Mèlè (2004) fyra olika grupper av CSR teorier. De fem nyckel teserna 

är som följande; intressenterna i ett företag har ett ökat medvetande om företagets 

målsättningar och etiska förehavanden, företagen har uppmärksammat de ökade sociala och 

miljömässiga problemen, intressenterna ställer mer krav på organisationen, framtida 

investerar ställer krav på företagets förehavande och en ökad känsla av företagen att ta ett 

ansvar i det samhälle där de är aktiva. Alltså, företag måste i första hand titta på vad sin 

omgivning önskar. Detta medför att CSR ibland kan ses som ett sätt för företag att generera en 

högre vinst samt få ett bättre rykte. 

Vidare debatteras det inom vetenskapen huruvida de gröna elementen av CSR gör att företag 

glömmer bort sina samhälliga antaganden. Enligt Turner (2008, s.10) så tenderar CSR initiativ 

att vilseleda konsumenten att tro att ett företags agenda är filantropiskt fast det egentligen bara 

är ett sätt för företaget att öka sin tillgänglighet och bättra på sitt rykte som en god 

organisation. Vidare menar Turner att CSR inte längre ses som en nisch tack vare att så 

många företag använder sig av konceptet och att det inte längre används för att förbättra det 

samhälle där företaget är verksamt. 

Alla de företag som vi har valt att undersöka i denna studie har i sin företagsagenda någon typ 

av CSR-profil. Som en anledning till detta och som en del av vilka drivkrafter som påverkar 

företag att välja att satsa på grön marknadsföring är det viktigt att reflektera över detta. Som 

teorierna ovan visar kan det finnas olika aspekter till varför ett företag väljer att introducera 

CSR i sin profil. Det kan dels vara för att man verkligen värnar om en förändring inom 

området de arbetar inom, men det kan också vara för att de vill skapa sig fördelar gentemot 

sina konkurrenter. Överlag kan CSR ses som ett initiativ som antingen görs på grund av 
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värderingar eller som görs på grund av ett företags strävan att vara maximera sin profit. Alltså 

CSR är ett medel för ett företag att ge en positiv bild av sin verksamhet. Detta kan även 

härröras till avsnittet interna och externa faktorer (se avsnitt 3.2). Det vill säga CSR är ett sätt 

för ett företag att förmedla sina drivkrafter att satsa på grön marknadsföring och är därav en 

relevant aspekt att beakta i denna studie.     
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4. PRAKTISK METOD 
I detta kapitel kommer vi behandla hur vi praktiskt gått tillväga i utförandet av 
undersökningen. Vi kommer inleda kapitlet med en introduktion av vilka branscher och företag 

vi har inkluderat i undersökningen. Därefter kommer vi att redogöra för vilka kriterier som 

legat till grund för valet av branscher och företag för att sedan behandla vad en kvalitativ 

intervju är. Vidare kommer vi behandla konstruktion av intervjumanualen och 

intervjuutförandet för att därefter avsluta med metodkritik. 

4.1 Val av bransch och företag 
Denna studie bygger som sagt på att vi vill undersöka vilka drivkrafter som påverkar ett 

företags val att satsa på grön marknadsföring. Detta för att sedan utkristallisera vad som skiljer 

olika företag och branscher åt. Vilka kriterier som vi har satt upp för vilka företag vi vill 

undersöka beskriver vi djupare i nästa avsnitt (4.2 Urvalskriterier).  

Vi har valt ut fyra företag, två företag vardera från två helt skilda branscher. De två branscher 

vi har valt att fokusera denna studie på är elbranschen och klädbranschen. Elbranschen är en 

bransch där alla företag påstår sig ha gröna produkter i sitt sortiment och där mycket resurser 

läggs ner i forskning och utveckling av gröna alternativ. De företag vi undersöker inom denna 

bransch är Umeå Energi och Vattenfall. Där Umeå Energi är ett mindre elbolag som är aktiva i 

norrlandsregionen och Vattenfall är ett stort företag som är aktiva inom hela Norden.  

Valet av dessa två företag inom elbranschen grundar sig i att vi slumpmässigt valde ut två 

företag som tydligt profilerar sig som gröna. Inom elbranschen så är har alla företag en grön 

profil och satsar på grön marknadsföring. Valet av dessa två företag grundar sig i att båda var 

mycket enkla att få tag på och ställde gärna upp på att medverka vid en intervju rörande deras 

förhållning till grön marknadsföring. Företagen inom denna bransch är mycket angelägna att 

visa upp en grön profil och är tvungna att göra detta eftersom produktionen av energi har en 

mycket stor påverkan på miljön. Därav är elbranschen ett typexempel på en bransch där man är 

tvungen att profilera sig som grön för att kunna konkurrera och därmed passar de båda 

företagen och elbranschen in på våra urvalskriterier. (se avsnitt 4.2 Urvalkriterier)     

Klädbranschen är en bransch som speglas av ständig förändring då det som är mode ena 

veckan kan vara helt bortglömt nästa vecka. I en bransch av denna karaktär är det inte lika 

troligt att företagen använder sig av gröna produkter. De företag vi undersöker inom denna 

bransch är JC och Polarn O. Pyret. JC är ett företag som riktar in sig på en nationell nivå och 

har ungdomar som sin målgrupp. Polarn O. Pyret är även aktiva på en nationell nivå men riktar 

sin verksamhet mot småbarnsföräldrar. 

När det gäller klädbranschen så är det inom denna bransch betydligt svårare att hitta företag 

som uppfyller de urvalskrav vi har satt upp. Inom denna bransch så har många väldigt 

tvetydiga profiler. Många företag säger att de har gröna produkter och gör gröna initiativ, 

dock så framhäver dessa företag inte detta i sin profil. Polarn O. Pyret och JC visar tydligt att 

de har en grön profil och att de satsar på grön marknadsföring. I klädbranschen är man inte 

tvungna att satsa på grön marknadsföring på grund av att utvecklingen inom denna bransch 

inte kommit lika långt som inom elbranschen samt att produktionen av kläder inte har samma 

höga påverkan på miljön som produktionen av energi. Därav uppfyller klädbranschen våra 

uppsatta urvalskriterier. (se avsnitt 4.2 Urvalskriterier) 
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4.2 Urvalskriterier 
Holme och Solvang (1997 s.101) menar att ett urval, i en kvalitativ metod, skall göras 

systematiskt utifrån teoretiskt och strategiskt medvetet utformade kriterier. Även fast statistisk 

generalisering och representativitet inte är centrala syften i kvalitativa metoder är urvalet av 

undersökningspersoner vitalt för hela undersökningen. Detta på grund av att intervjua fel 

personer skulle mynna ut i att undersökningens tillförlitlighet försämras eller blir obefintlig. 

Denna studie bygger på ett såkallat bekvämlighets urval. Det vill säga vi väljer ut 

respondenter som finns nära tillhands och som är enkla att komma i kontakt med. Ett exempel 

på detta kan vara att man koncentrerar undersökningen till platser där det är enkelt att nå ut till 

undersökningsrespondenter. (Holme och Solvang, 1997 s.102) Vi har valt detta urval på grund 

av de svårigheter som finns med att hitta lämpliga företag och få dessa företag att medverka 

vid intervjuer.     

De kriterier vi har i denna studie är att vi skall intervjua fyra företag från två olika branscher, 

två från varje bransch, där det i den ena branschen ska vara troligt att företagen måste 

profilera sig som ”gröna” och i motsats ej lika troligt i den andra branschen. Det var också 

viktigt att de valda företagen skulle ha någon form av distribution av gröna produkter, det vill 

säga grön el i elbranschen och ekologiska kläder i klädbranschen. Inom de valda företagen 

hade vi också kriteriet att personen, som skulle bli intervjuad, var den som var mest lämpad 

och hade mest kunskap om företagets gröna sortiment och miljövänliga profil. 

Dessa kriterier vi har satt upp får vårt urval har medfört mycket arbete i processen att hitta 

lämliga företag. Inom elbranschen innebar detta inga problem då alla företag inom denna 

bransch har en tydlig grön profil och en tydlig satsning på grön marknadsföring. Därav valde 

vi ut företagen Umeå Energi och Vattenfall då båda företagen uppfyllda ovanstående kriterier 
samt var mycket villiga att medverka vid en intervju. Informationen om dessa företags gröna 

marknadsföringsagenda fann vi på vardera företags hemsida. 

När det gäller klädbranschen krävdes det betydligt mer arbete för att lokalisera lämliga 

företag. Många företag inom denna bransch har gröna produkter i sitt sortiment men de 

framhäver inte detta och har ingen tydlig grön marknadsföringsprofil. Därav är de inte 

lämpliga att undersöka i denna studie. För att finna lämpliga företag inom klädbranschen 

utnyttjade vi internetsajten klaeder.nu för att lokalisera företag med en tydlig grön profil. Vi 

stötte dock på flera problem med detta, många av de företag som passade in i våra 

urvalskriterier var inte villiga att medverka vid intervjuer. De företag som nekade oss är, 

Gudrun Sjöden, Hennes & Mauritz, Indiska och Lindex. Dessa var inte villiga att medverka 

vid en intervju på grund av tidsbrist kontra personalbrist. 

4.3 Kvalitativa intervjuer 
Beroende på hur forskaren väljer att angripa sig dem kan kvalitativa intervjuer variera i stor 

utsträckning. Av de två huvudsakliga typerna av intervjuer är den första en ostrukturerad 

intervju. Vid utförandet av en sådan typ av intervju har forskaren ett antal teman där han 

under genomgången av dessa tar hjälp av relativt lösa minnesanteckningar. Detta betyder att 

intervjupersonen får svara och associera fritt kring frågorna medan intervjuaren bara reagerar 

på de punkter där uppföljningsfrågor passar. En ostrukturerad intervju kan alltså liknas med 

ett vanligt samtal. (Bryman och Bell, 2005, s.362-363) 

Den andra huvudsakliga typen av intervju är den semi-strukturerade intervjun. Vid denna typ 

av intervju har intervjupersonen fortfarande stor frihet att utforma sina egna svar men 
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forskaren har då en lista, eller en intervjumanual, med specifika teman som skall beröras. 

Dock kan också eventuella följdfrågor eller frågor som inte ingår i intervjumanualen ställas. 

(Bryman och Bell, 2005, s.362-363) 

I denna studie kommer vi använda oss av en semi-strukturerad typ av intervju med en 

utformad intervjumanual som hjälpmedel. Anledning till att vi använder oss av denna typ av 

intervjuform är att vi anser den vara lämplig vid utförandet av telefonintervjuer. Då 

intervjurespondenterna för företagen JC, Vattenfall och Polarn O. Pyret alla är stationerade i 

Stockholm har vi ej haft möjligheten att hålla i en intervju ansikte mot ansikte. Med tanke på 

att vi velat hålla intervjumanualen öppen för följdfrågor och diskussion har vi använt oss av 

denna typ av semi – strukturerade intervjuteknik. Detta för att skapa en dialog med 

respondenten så att denne inte finner sig instängd i de frågor vi ställer utan kan tala fritt.    

4.4 Konstruktion av intervjumanual 
Idén bakom en intervjumanual är betydligt mindre specifik än till exempel en frågeguide till 

en strukturerad intervju. Hur man som frågeställare formulerar frågor är viktigt att ta i 

beaktande, frågorna skall inte vara formulerade så specifikt att det begränsar alternativa idéer 

och synsätt att framkomma. De får inte hämma intervjurespondenten i dennes beskrivningar 

av hur ett fenomen är beskaffat eller de får även inte vara formulerade så att de inte ger svar 

på de frågor man vill undersöka. Det är även viktigt att frågorna är enkla och tydliga så 

respondenten inte missförstår vad studien syftar till att undersöka. (Bryman och Bell 2005, s. 

369) 

Vid konstruktionen av vår intervjumanual har vi utformat frågorna utifrån syftet med denna 

studie samt utifrån den frågställning vi vill besvara. Vi har sedan kopplat de tilltänkta frågorna 

samman med relevanta teorier som vi har genererat utifrån vetenskapliga artiklar. Syftet med 
vår intervjumanual är att ge svar på vårt syfte och problemformulering. Detta för att kunna 

generera ett resultat vi kan dra slutsatser från. 

En del av ställda frågorna har uppkommit ur våra egna tankar kring ämnet, men i övrigt är det 

kopplade till teorin enligt följande: (Bilaga 1, Intervjumanual) 

Interna och externa drivkrafter att satsa på grön marknadsföring  

För att undersöka vilka interna och externa drivkrafter ett företag har i att satsa på grön 

marknadsföring ställdes frågorna, 1, 3, 8, 9 och 10. Dessa frågor är uppbyggda för att ge svar 

på vad som driver ett företags utveckling av gröna produkter, varför de har valt att satsa på 

gröna produkter och till hur stor del de bryr sig om dess konkurrenters gröna initiativ.   

Grön marknadsföringsstrategi  

För att fastställa vilket typ av företag ett specifikt företag är och hur de arbetar för att utveckla 

sitt gröna tänkande och hur mycket gröna initiativ de tar, ställdes följande frågor, 4,5,6 och 

fråga 12. Dessa frågor inriktar sig på hur ett företag skall utveckla sitt gröna tänkande, vad 

som är den största utmaningen med grön marknadsföring och hur man arbetar för att förmedla 

detta till sina kunder.   

Varumärkespositionering 

Frågorna som kan kopplas till teoriavsnittet varumärkespositionering är följande, 3, 6, 8, 9 

och 10. Dessa frågors mål är att utröna vad de olika företagen gör för att positionera sina 

varumärken som ett grönt alternativ och hur de förmedlar detta till sin omgivning.   
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CSR-teorier 

Denna fråga kan enbart direkt knytas till fråga 11, som berör vilka förändringar ett företag har 

gjort efter införandet av gröna produkter i sitt sortiment. Målet med frågan är att kontrollera 

huruvida olika företag förhåller sig till sina egna CSR initiativ och vad de gör för att förändra 

detta. 

Alla de frågor vi har konstruerat bygger på varandra och integrerar med varandra på olika 

plan. Som genomgången ovan visar finns det tydliga teoretiska samband mellan flera av 

frågorna. Beroende på vad respondenterna svara på frågorna har även relevanta följdfrågor 

ställts med avseende att beröra viktiga aspekter som tonas fram under intervjutillfället. Dessa 

frågor kommer även de tas i beaktande vid genererandet av ett resultat.  

4.5 Intervjuutförande 
Först och främst letade vi upp företag som passade in på våra urvalskriterier för att sedan ta 

kontakt med den personen inom företaget som var bäst lämpad att svara på våra typer av 

frågor. Vi kunde efter detta boka in telefonintervjuer med fyra företag, JC, Polarn O. Pyret, 

Vattenfall och Umeå Energi. Måndagen den 20 april, klockan 09:30, höll vi våra två första 

telefonintervjuer dessa med Mimmi Brodin, informationsansvarig för både JC och Polarn O. 

Pyret. Vid detta tillfälle ställde vi alltså våra frågor till båda företagen. Måndagen den 27 

april, klockan 09:00, höll vi vår intervju med Henrik Bristav, miljöchef på Umeå Energi. Vår 

sista telefonintervju hölls måndagen den 5 maj, klockan 14.00, med Erik Sundström från 

Vattenfall. 

Ett problem som vi utsattes för vid intervjun med Mimmi Brodin var att hon som 

informationsansvarig för både JC och Polarn O. Pyret i vissa fall hade svårt att skapa en 

distinktion mellan de både företagen. Vi var vid upprepade tillfällen tvungna att be henne 
förklara skillnaderna mellan de båda företagen. Detta medförde vissa svårigheter under 

intervjutillfället men det löste sig bra då Mimmi Brodin var införstådd i problemet. Men då 

Mimmi Brodin var väldigt kunnig inom branschspecifika frågor gav det oss möjlighet att 

ställa fördjupade och viktiga frågor rörande företag inom branschens förehavande på 

marknaden.  

Vidare anser vi att telefonintervjuerna har medfört både fördelar och nackdelar för denna 

studie. Vi anser att genom att våra respondenter inte känt samma press på sig, då de har fört 

hela intervjun över telefon. De har kunnat öppna upp sig utan att känna sig utlämnade av våra 

frågor.  

Vidare så har telefonintervjuerna givit oss korta och tydliga svar med tydligt fokus på 

studieområdet. De nackdelar vi har upplevt med denna intervjuform är främst att vi inte har 

haft möjligheten att studera respondentens kroppsspråk och ansiktsuttryck. En annan generell 

aspekt rörande telefonintervjuer är svaren har tendens att bli en aning kortare, detta har vi 

dock inte upplevt som ett problem.       

4.6 Metodkritik 
En metod är det redskap, ett sätt att lösa problem och ett sätt att komma fram till ny kunskap. 

Allt som kan bidra till att uppnå detta dessa mål är en metod. Enligt Holme och Solvang, 

Bernt (1997 s.13) skall följande kriterier uppfyllas. Det som undersöks måste ha en koppling 

till verkligheten. Vidare är man tvungen att kunna göra ett systematiskt urval av 

informationen. Det resultat man kommer fram till måste kunna kontrolleras av andra som vill 

granska hållbarheten.  
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Resultatet skall utröna ny kunskap om samhälliga förhållanden vilket i sin tur skall leda till en 

fortsatt forskning och ökad förståelse. (Holme och Solvang, 1997, s.13) 

4.6.1 Validitet 

Med validitet menas hur en undersökning verkligen mäter det begrepp som det avser att mäta. 

Validitet kan alltså sägas vara en prövning på om de slutsatser som framkommit av 

undersökningen sammanbinds eller inte. (Bryman och Bell, 2005, s.48) 

I en kvalitativ studie är det mindre problematiskt att få en hög validitet än i en kvantitativ 

studie. Detta beror på att forskarna har en större närhet till intervjurespondenten, det vill säga 

att respondenten har en större frihet att själv styra sin medverkan. Dock så kan forskarens bild 

av situationen vara felaktig, där forskaren inte tydligt uppfattar de signaler och motiv som 

respondenten sänder ut. (Holme, Solvang och 1997, s.94) 

Validitetsbegreppet kan delas in i två ansatser, intern- och extern validitet. Intern validitet 

innebär att det skall finnas en hög överensstämmelse mellan forskarens observationer och de 

teorietiska idéer som denna utvecklar. Extern validitet innebär i vilken utsträckning resultatet 

kan generaliseras till andra sociala miljöer och situationer. (Bryman och Bell, 2005, s.306) 

 

Denna studie anses ha hög validitet då intervjuguiden utformats på ett sätt så att 

intervjurespondenten inte behövt ta några partiska beslut och kan därför ge tillförlitliga svar. 

Detta har också medfört att respondenten har haft möjligheten att själv påverka sin egen 

medverkan i intervjun. 

 

4.6.2 Reliabilitet 

Med reliabilitet menas hur tillförlitlig en undersökning är, dvs. ifall en undersöknings resultat 

skulle upprepa sig vid ett nytt genomförande av studien, eller om resultatet från 

undersökningen påverkats av slumpen eller andra tillfälliga faktorer. (Bryman och Bell, 2005, 

s.48) 

 

Reliabilitet har dock inte samma centrala plats i kvalitativa studier som i kvantitativa studier. 

Syftet med kvalitativa undersökningar är att få en förståelse av vissa faktorer och då kommer 

inte den statistiska delen i fokus. Därav är det praktiskt omöjligt att förena detta med en 

djupgående studie av personer upplevelser. (Holme och Solvang, 1997, s.94) 

 

Reliabilitetsbegreppet kan likt validitetsbegreppet delas in i två ansatser, intern reliabilitet och 

extern reliabilitet. Där intern reliabilitet innebär att de som utför studien kommer överens 

huruvida de skall tolka det de ser och hör. Extern reliabilitet innebär i vilken utsträckning en 

undersökning kan göras om på samma vis. Detta är svårt för kvalitativa studier då den sociala 

miljön hela tiden är i förändring. (Bryman och Bell, 2005, s.306)  

 

Denna studies reliabilitet bygger på att alla intervjurespondenter har haft möjligheten att svara 

på samma typ av frågor under samma typ av omständigheter, det vill säga vid en 

telefonintervju med studiens författare. Anledningen till att studiens reliabilitet kan anse 

relativt låg är att om dessa intervjuer skulle genomföras vid ett senare tillfäller är det inte 

säkert att respondenterna skulle ge samma typ av svar då den sociala miljön hela tiden skiftar. 

En annan aspekt rörande realabilitet som bör beaktas är att informationen som erhållits 

rörande JC och Polarn O. Pyret kommit från samma respondent och kan därför minska 

reliabiliteten på studien. Dock så är dessa företag konkurrenter till varandra och kan därav 

ändå ses som en god källa till information rörande just denna specifika studie. 
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4.6.3 Överförbarhet 

Med överförbarhet menas att resultatet från undersökningen kan överföras till andra likartade 

situationer. (Tufte, 2002, s.43) Har undersökningsobjekten tillräckligt mycket gemensamt för 

att ett mönster skall kunna ses kan en utvärdering visa att det finns grund för generalisering. 

(Denscombe, 1998, s. 120) För att säkerställa en hög överförbarhet har vi valt ut företag som 

alla har gröna produkter i sitt sortiment och är vana att arbeta med konceptet grön 

marknadsföring.  

 

4.6.4 Tillförlitlighet och Pålitlighet 

Som vi tidigare har skrivit så är sanningskriterierna validitet och reliabilitet inte helt 

införlivade i den kvalitativa undersökningen. Enligt Bryman och Bell, (2006, s. 307) så finns 

det ytterligare två alternativa kriterier förutom överförbarhet att ta i beaktande, dessa är 

tillförlitlighet och pålitlighet. Tillförlitligheten i en studie bygger på huruvida respondenterna 

av undersökningen har haft möjlighet att kontrollera det insamlande materialet. Detta för att 

kunna stämma av om det stämmer överens med deras egen verklighet. 

 

I denna studie har vi för att stärka undersökningen tillförlitlighet skickat den empiriska 

avsnittet av studien till intervjurespondenterna som har verifierat att vår tolkning av 

verkligheten stämmer överens med den bild de har förmedlat. 

 

Även när det gäller pålitlighet har vi gjort allt som vi kunnat för att få studien så pålitlig som 

möjligt. Enligt Bryman och Bell, (2006, s. 307) så bygger pålitligheten på att påvisar alla steg 

av undersökning genom en utförlig metod. Vi har genom våra två metodkapitel resonerat 

kring hur vi har gått tillväga. Vi har även sparat allt intervjumaterial och transkriberat detta 

för att öka pålitligheten. 

. 
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5. EMPIRI 
I detta kapitel kommer vi behandla de intervjuer vi utfört genom att ta fram de aspekter som 
är viktiga för studien. Vi behandlar även vad de olika företagen beaktar som viktiga 

miljöaspekter på deras hemsidor. 

5.1 Umeå Energi 
I denna sektion kommer vi att redovisa den intervju vi har genomfört med Henrik Bristav 

miljöchef på Umeå Energi. 

Umeå Energi bildades 1964 av stadsfullmäktige i Umeå kommun. Idag har Umeå Energi ca. 

54 000 privat- och företagskunder. Företaget erbjuder sina kunder miljöanpassad fjärrvärme 

och fjärrkyla som skall skapa ett gott inomhusklimat. Företaget har som målsättning att 

erbjuda sina kunder en prisvärd el och även telefoni över hela landet. Vidare är företaget det 

optiska fibernätet UmeNet vilket medför att Umeå är ett av landets mest uppkopplade städer. 

Företaget är även delägare i företagen Etek och Sekab, som arbetar med utveckling av det för 

framtiden viktiga drivmedlet etanol, samt bredbandstjänsteleverantören T3. (Umeå Energi, 

2009)  

Henrik Bristav menar att den största anledningen till att Umeå Energi började tillhandage 

gröna produkter till sina kunder var att man såg att det fanns en marknad för det, det fanns ett 

speciellt tryck på elmarknaden att leverera bra produkter med låg miljöpåverkan. Vidare 

menar han att det är framförallt de senaste två åren detta tryck har intensifierats i och med att 

klimatdiskussionen har blivit alltmer intensiv. Det finns en stor efterfrågan från kunderna att 

kunna köpa el som har låg miljöpåverkan och en önskan från dessa att minimera sin egen 

klimatpåverkan. Därav har Umeå Energi lanserat ett antal nya produkter med låg 

klimatpåverkan, bland annat vind-el från Stor Hörnefors och fjärrvärme som i stort sätt inte 

påverkar miljön alls.  

Bristav menar vidare att just det här med klimatbra el inte är någon ny företeelse, redan på 90-

talet introducerade Umeå Energi en produkt som kallades för bra miljöval. Vidare menar han 

att efterfrågan på den här produkten var ganska stor under 90-talet men när elpriset höjdes i 

början av 2000- talet minskade efterfrågan och produkten försvann. Vidare menar Bristav att 

det här med att börja använda gröna produkter är egentligen inget svårt, det enda som behövs 

är att man köper ett certifikat som visar att man säljer grön el till sina konsumenter.  

Umeå Energi menar att införandet av gröna produkter i sitt sortiment har inneburit både 

externa och interna fördelar. Det har inneburit att företagets kunder uppfattar företaget som en 

organisation som satsar mycket på klimatneutrala lösningar. De menar att det förmedlar en 

bra bild av företaget och att de varje år mäter detta genom ett kundindex som visar att 

företaget är ett starkt varumärke som erbjuder sina kunder klimatneutrala lösningar. Det vill 

säga kunderna anser att Umeå Energi bedriver ett bra miljöarbete.  

Vidare menar Bristav att försäljningen av gröna produkter har medfört konkurrensfördelar. 

Eftersom Umeå Energi är ett ganska litet företag är det svårt att konkurrera med låga priser 

och då måste man konkurrera med andra medel såsom gröna produkter. Han menar att kunder 

just väljer Umeå Energi före andra företag just därför att de har bra klimatneutrala produkter. 

Den största utmaningen för Umeå Energi är att det är svårt att hitta på nya produkter och 

förnya sig, de önskar att de kunde erbjuda sina kunder 100 % klimatneutral energiproduktion 

men detta menar Bristav är omöjligt då marknaden inte erbjuder detta.  
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Genom olika typer av marknadsaktiviteter förmedlar Umeå Energi sitt budskap som ett grönt 

företag till sina kunder, det är alltifrån vanlig marknadsföring till skolinformation och att de 

ger klimatråd till sina kunder.  

Bristav menar att det är av yttersta vikt för ett företag inom elbranschen att satsa på gröna 

produkter han säger:  

”I energibranschen är det ett överlevnadsvillkor att erbjuda gröna produkter, jag är helt 

övertygad om att klimatdebatten som varit de senaste åren verkligen har oroat våra kunder 

och folk i allmänhet, så självklart måste man satsa på gröna produkter för att överleva i vår 

bransch.” 

Bristav förklarar att just klimat och energiproduktion hänger intimt ihop då stor del av de 

miljöfarliga utsläppen kommer just från produktionen av el. Därför anser han att detta är 

mycket centralt för företagets överlevnad i framtiden.  

Henrik Bristav berättar att de noggrant följer vad konkurrenterna gör på marknaden, men han 

anser att detta inte alls påverkar Umeå Energi, då de har egna mål som styr och reglerar vad 

de vill göra och hur de agerar. Vidare menar Bristav att de heller inte har sett några tendenser 

till att Umeå Energis konkurrenter tar efter deras gröna initiativ.  

Vidare menar Henrik Bristav att den största förändringen man har gjort i verksamheten sedan 

införandet av gröna produkter är att man har börjat producera egen miljövänlig el, samt att 

man utökat sitt affärsområde med vind-el. De har även satsat stora pengar på att utveckla en 

egen park med vindkraftverk som kommer stå klar inom den närmaste tiden. Att ha en egen 

produktion är just en produkt av klimatdebatten och behovet av förnyelsebar energi.  

Avslutningsvis menar Bristav att det är viktigt att hela tiden fortsätta att utveckla det gröna 

tänkandet och utveckla nya innovativa idéer, just nu undersöker Umeå Energi huruvida det är 

möjligt att satsa pengar på att utveckla laddstationer för elbilar och sladdhybridbilar.   

5.1.1 Vad säger Umeå Energi på sin hemsida 

Enligt Umeå Energi hemsida finns det fyra utgångspunkter för företagets miljöarbete, arbetet 

skall vara långsiktigt, arbetet skall omfatta hela koncernen, det skall drivas aktivt av 

företagsledningen och miljöorganisationen samt som grund för miljöarbetet ligger företagets 

miljöpolicy. (Umeå Energi, 2009) 

Umeå Energi menar att de bedriver ett modernt miljöarbete. Miljödata från deras 

fjärrvärmeanläggningar bearbetas och lagras på dedikerade servrar. Via intranätet når alla 

anställda ett omfattande ledningssystem för miljö, arbetsmiljö och kvalitet. Här finns t ex 

databaser för kemikaliehantering, miljöaspekter, miljömål och avvikelser. (Umeå Energi, 

2009) 

Vid Umeå Energis produktionsanläggningar för fjärrvärme läggs ett stort arbete på 

övervakning och mätning av miljöparametrar ner, detta rapporteras sedan till myndigheter. 

Genom att de hela tiden arbetar med optimering av processen som kontinuerligt minskar 

resursförbrukningen och därmed miljöpåverkan. (Umeå Energi, 2009) 

Umeå Energi-koncernen certifierades 2001 enligt SS-EN ISO 14001:1996 för produktion, 

distribution och försäljning av energi- och kommunikations-tjänster samt för distribution av 

elenergi. Detta är ett certifikat som uppvisar att företaget ifråga arbetar efter miljömässiga mål 

och kan genom detta certifikat ställa krav på företagets leverantörer. (Umeå Energi, 2009) 
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Umeå Energis miljöpolicy bygger på fem kriterier de arbetar för att uppfylla. Dessa är: 

helhetssyn, öppenhet, ständig förbättring samt kompetens och engagemang. Grundbulten för 

dessa är att alla inom företaget skall följa dessa uppsatta kriterier samt arbeta för att förbättra 

produktionen av energi. Denna policy antogs år 2003 och ersätta då den gamla ifrån år 1998. 

(Umeå Energi, 2009) 

5.2 Vattenfall 
I denna sektion kommer vi redovisa intervjun med Erik Sundström, informationsansvarig på 

Vattenfall. 

Vattenfall är i dagsläget Europas femte största elproducent. Vattenfalls moderbolag är helt 

statlig ägt. Företaget står för idag för ungefär 50 % av Sveriges totala elproduktion och har 

ungefär 900 000 kunder inom Sveriges gränser, både företag och privat kunder. Företaget har 

kunder i Sverige, Finland och Danmark. De främsta energikällorna Vattenfall erbjuder sina 

kunder är kärnkraft och vattenkraft. Dock har företaget även en stor produktion av vindkraft, 

biobränsle och avfall av fossila bränslen används. Företaget bedriver även forskning och 

utveckling av samt konsult och entreprenadverksamhet inom energisektorn. (Vattenfall, 2009) 

Den största anledningen till att Vattenfall började producera gröna produkter och erbjuda sina 

kunder detta är att de uppmärksammade att deras kunder hade en önskan att köpa olika typer 

av gröna produkter. Vattenfall uppmärksammade detta kundbehov genom att introducera 

olika typer av gröna produkter i sitt sortiment, alltså man mötte sina kunders efterfrågan på att 

kunna välja mellan grönt producerad el och icke grönt producerad el. Vidare menar företaget 

att det också är viktigt för kunderna att kunna följa hur själva produktionen av elen går till och 

vad företaget gör för att förbättra den.  

I introduktionsfasen av de gröna produkterna i Vattenfalls produktionssystem hävdar Erik 
Sundström att det var av yttersta vikt att skapa ett säkert produktionssystem, vilket de gjorde 

genom systemet GoO. Detta system används för att garantera att kundernas köp av el är 

kopplat till den typ av produkt de vill köpa, till exempel ett val av en grön produkt garanterar 

att du verkligen erhåller en grön produkt.  

Vidare menar Erik Sundström att gröna produkter i utbudet innebär både interna och externa 

fördelar. De externa fördelarna Vattenfall har märkt med sin produktion av klimatneutrala 

lösningar, dvs. gröna produkter, är att de på tillfredställande manér kan möta kundernas 

efterfrågan. Det vill säga sedan introduktionen av gröna produkter har Vattenfalls kundkrets 

ökat och det har även medfört att de nuvarande kunderna är mer nöjda med organisationen. 

Detta har skapat en intern fördel då det medfört att företaget har känt sig nöjda med sitt arbete 

och en ökad tillfredställelse bland medarbetarna har skett. Dock så menar Erik Lundström att 

det även till viss del medfört en del interna nackdelar. Att introducera gröna produkter har 

tagit mycket tid och är ett omfattande arbete som har krävt stora resurser.  

Erik Lundström menar att den största konkurrensfördelen med att satsa på gröna produkter är 

att det är sätt att differentiera sig från sina konkurrenter men framförallt har det inneburit att 

fler kunder är nöjda med Vattenfall som sin leverantör av el. 

Den största utmaningen för Vattenfall i utvecklingen av gröna produkter är enligt Erik 

Lundström att kommunicera budskapet till sina kunder så att de förstår vad de gör och hur de 

gör för att förbättra miljön och reducera den skadliga produktionen av el. Detta blir även 

svårare när andra företag inom branschen använder annan typ av terminologi för att förmedla 

sina budskap. Vilket medför att Vattenfall får svårare att nå ut till sina kunder om vad just de 

gör ur ett miljöperspektiv.  
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Det är alltså svårt att nå ut till kunden så denna förstår vad som skiljer Vattenfall från 

konkurrenterna. Vidare menar företaget att de inte anser att deras arbete med gröna produkter 

är tillräckligt känt bland dess kunder. De önskar att fler kunder skulle se på Vattenfall som ett 

grönt företag.  

De förmedlar sitt företag som grönt genom diverse kommunikationskanaler, bland annat 

genom tv-reklamer och annonsblad, just nu genomför Vattenfall en stor grön 

marknadsföringskampanj i Västsverige.  

Enligt Vattenfall är det av yttersta vikt att profilera sig som ett grönt företag inom 

elbranschen. Enligt Erik Sundström beror detta på: 

”Det faktum är att kunderna kräver att företaget skall kunna tillhandage gröna produkter. 

Det finn alltså som sagt ett tydligt kundbehov.” 

 Vidare menar han att det skulle vara svårt att bedriva någon som helst verksamhet inom 

elbranschen utan att försöka profilera sig som grön med tanke på hur dagens marknad ser ut 

och den rådande klimatdebatten.  

Vidare menar Erik Sundström att det är självklart att man tittar på vad konkurrenterna gör och 

vilka nya innovationer de tar i bruk, inte för att replikera detta utan för att kunna konkurrera. 

Vattenfall tycker dock det är svårt att säga vem som tar efter vem inom branschen. Men de 

menar att de är unika inom branschen genom att vara enda företaget som erbjuder sina kunder 

möjligheten att välja fritt bland alla typer av produktionsmetoder, det vill säga allt från 

vindkraft till kolkraft.  

Avslutningsvis så belyser Erik Sundström vikten av att ständigt utveckla sitt gröna tänkande, 

enligt Vattenfall genomsyrar det gröna tänkandet varje del av verksamheten och genom varje 

kundkontakt utvecklas bilden av Vattenfall som ett grönt företag. Det gröna tänkandet skall 

som sagt hela tiden utvecklas och vara en ledstjärna som hela koncernen arbetar för att 

ständigt utveckla.       

5.2.1 Vad säger Vattenfall på sin hemsida 

Vattenfalls strategiska ambitioner är att vara det ledande företaget inom miljöområdet. De 

strävar efter en hållbar utveckling genom att försöka att hitta en tydlig balans mellan kunders 

behov och en ansvarsfull omsorg för miljön. (Vattenfall, 2009)  

Vattenfalls miljöpolicy bygger på följande aspekter, de skalla bedriva en verksamhet med 

öppenhet, effektivitet och ansvartagande för varje energikälla. Vidare skall de arbeta för att 

välja moderna, effektiva och miljöanpassade tekniker. De arbetar för att öka användningen av 

energikällor som medför små eller inga utsläpp av koldioxid, vidare skall de aktivt öka 

investeringar i forskning och utveckling detta för att förbättra energieffektiviteten. Sist av allt 

har Vattenkraft policyn att man väger in miljöaspekter på ett strukturerat och systematiskt 

sätt, vilket också innefattar att de ställer krav, sätter mål och gör uppföljningar av sina 

resultat. (Vattenfall, 2009) 

De områden som Vattenfall fokuserar sitt miljöarbete kring är följande: klimatförändring, 

luftkvalitet, skydd av markområden, markanvändning, vattenskydd, avfallshantering, 

säkerhet, energieffektivitet samt elektriska och magnetiska fält. (Vattenfall, 2009) 

Vattenfall sysslar även med så kallad hållbarhetsredovisning, i denna studie har vi kallat detta 

för CSR (corporate social responsibiity).  



Drivkrafter bakom grön marknadsföring – en studie av två branscher  
 

37 
 

Det vill säga vattenfall arbetar aktivt med att förmedla en god bild av sitt företag gentemot sin 

omvärld genom att upprätta en CSR-agenda. (Vattenfall, 2009)  

5.3 Polarn O. Pyret 
I denna sektion kommer vi att redovisa den intervju vi har genomfört med Mimmi Brodin, 

informationsansvarig på Retail and Brand (RnB) koncernen och därmed också för Polarn O. 

Pyret. 

Under krigsåren 1939-1945 påbörjade Polarn O. Pyret sin försäljning av babykläder. 

Dessförinnan bestod deras huvudsakliga försäljning av att distribuera kondomer till sjukhus 

och apotek. Efter många lyckade år av försäljning av barnkläder började företaget 1996 att 

tappa sin marknadsandel. Detta medförde att företaget i början av 2000-talet blev uppköpta av 

koncernen RnB. Polarn O. Pyret finns representerat i alla de nordiska länderna. Företaget har 

som vision att 2010 finnas på 20 olika marknader över hela världen, där vill de kunna erbjuda 

sina kunder produkter med hög kvalité samt med låg klimatpåverkan.   

   

Enligt Polarn O. Pyret började de använda ekologiska och svanenmärkta produkter på grund 

av den förändring som skett i klädbranschen, konkurrenter började ta fram ekologiska 

produkter och Polarn O. Pyret ville ta detta ett steg längre. Därav introducerade de 

svanenmärkta plagg i sitt sortiment. Dessa plagg ställer högre krav än bara de vanliga som 

finns för ekologiskt framställda produkter. För företaget gällde detta till en början att en 

tricotkollektion introducerades i sortimentet. Vidare menar Mimmi Brodin att detta med 

svanenmärkning av kläder är något som Polarn O. Pyret hela tiden försöker att fortsätta att 

utveckla och introducera mer av i sitt sortiment. Det är även lite av en större apparat att ta 

fram svanenmärkta kläder än bara ekologiska kläder då det ställs högre krav för en produkt att 
bli svanenmärkt.  

Mimmi Brodin menar vidare att det krävdes mycket arbete för att lansera produkter som är 

svanenmärkta, då svanenmärkning aldrig tidigare hade arbetat med kläder var det mycket 

pappersarbete och besök på produktionsfabriker som var tvungen att ordnas.  

Polarn O. Pyret anser också att introduktionen av gröna produkter har medfört interna fördelar 

för organisationen, de anställda har känt sig väldigt stolta över att kunna lansera en produkt 

som är grön. Vidare menar företaget att det är väldigt roligt att kunna erbjuda en produkt som 

är snäppet bättre en de som finns i andra butiker. Det vill säga de svanenmärkta produkterna 

är mer miljövänliga än om de bara är ekologiska. 

Vidare menar Mimmi Brodin att grön marknadsföring även har inneburit vissa externa 

fördelar, detta har dock inte mätts i någon kundundersökning. Men de menar att försäljning av 

gröna produkter gick väldigt bra vid lanseringen, detta har medfört att man har utökat 

sortimentet med mer gröna produkter. Brodin menar att en av anledningarna till detta kan vara 

att småbarnsföräldrar är generellt väldigt engagerade och kräver mycket, det vill säga det 

bästa för sina barn.  

Den största utmaningen för Polarn O. Pyret vid lanseringen av gröna produkter har varit att få 

kunderna att få upp ögonen för de produkterna, speciellt de kunder som inte är särskilt aktiva i 

sökandet av gröna produkter. Det har även varit en utmaning att förankra tanken hos 

leverantörerna med tanke på att svanenmärkning är helt ny för klädbranschen.  

Vidare menar Polar O. Pyret att deras kundgrupp är väldigt intresserade och aktiva i sökandet 

efter bra gröna alternativ, många bloggar om dessa kläder och varumärket är starkt förankrad i 

deras kundgrupps medvetande. Vidare menar de att som med alla varumärken så köper en del 
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de svanenmärkta produkterna just för att det är praktiskt eller ett snyggt klädesplagg inte för 

att det just är en grön produkt.  

Polarn O. Pyret förmedlar sina gröna initiativ genom att göra ekologiska kampajer, företaget 

skyltar i butiken och informerar via sin hemsida på internet. Men mycket av ansvaret läggs på 

butikspersonalen som har som uppgift att informera om en vara och ge rekommendationer om 

de gröna produkterna.  

Mimmi Brodin menar:  

”Det är viktigt för företag inom klädbranschen att satsa på gröna produkter då detta driver 

utvecklingen framåt, detta eftersom produktionen av bomull är mycket miljöpåfrestande och 

det behövs mycket bekämpningsmedel för att producera produkten.” 

Vidare menar hon att Polarn O. Pyret ligger långt fram i branschen, men det är även många 

andra företag som är mycket aktiva medan andra är väldigt passiva.  

Det är även viktigt för företag inom klädbranschen att noggrant följa vad konkurrenterna gör, 

hur de förmedlar sina gröna initiativ och hur de riktar sig till kunderna. Det är som sagt viktigt 

att ta lärdom av sin omgivning. Till exempel har Lindex, Åhléns och Hennes & Mauritz alla 

gröna produkter i sitt sortiment. Vidare menar Mimmi Brodin att alla inom branschen tjänar 

på om någon gör någonting, till exempel om Lindex eller Hennes och Mauritz skulle göra en 

väldigt stor satsning så skulle detta gynna hela branschen då detta drar uppmärksamhet till 

just gröna produkter. 

Enligt Polarn O. Pyret har det skett vissa förändringar i vilka inköpsstrategier företaget 

använder. Detta eftersom som det ställs högre krav på leverantören och man inte kan välja 

exakt vilken leverantör man vill då alla kanske inte uppfyller de höga kriterier Svanen ställer 

på produkterna.  

Avslutningsvis menar Mimmi Brodin att på Polarn O. Pyret kommer utvecklingen kanske gå 

ännu längre fram och man till och med breddar utbudet av gröna produkter. Anledningen till 

att man väljer att kanske öka utbudet ytterligare är tack vare att produkterna säljer så bra och 

försäljningen bara ökar hela tiden. Ett problemområde med att tillhandage gröna produkter 

inom klädbranschen menar Mimmi Brodin är att vad som är mode ena veckan kan vara totalt 

omodernt veckan därefter. Det är därför svårt att skapa produkter som kan ligga i sortimentet 

under en lång tid. Polarn O. Pyret har i sitt sortiment den basrandiga kollektionen som alltid 

finns tillgänglig för företagets kunder.    

5.3.1 Vad säger Polarn O. Pyret på sin hemsida 

Polarn O. Pyret har en tydlig uppförandekod och miljöpolicy som reglerar miljökrav vilket 

innebär rutiner och standarder för avfallshantering, hantering och bortskaffande av kemikalier 

samt annat farligt material. Rådande utsläppshantering och avloppshantering måste uppfyllas 

och ibland vara striktare än de nationellt lagstadgade minimikraven. (Polarn O. Pyret, 2009)  

När Polarn O. Pyret utför en fabriksinspektion kontrolleras att de tillstånd som krävs från 

berörda myndigheter finns. Miljökontrollerna kan bl.a. innefatta vattenrening där färgeri eller 

tvätteri finns, kemikaliehantering samt bortforsling av farligt avfall. (Polarn O. Pyret, 2009) 

Polarn O. Pyret har en stopplista för kemikalier som listar alla de kemikalier vi inte tillåter. 

Vissa ämnen tillåter de inte överhuvudtaget medan vissa ämnen är begränsade. Denna 

stopplista baserar sig på svensk lag, den nya europeiska kemikalielagstiftningen REACH samt 

branschorganisationers krav. (Polarn O. Pyret, 2009) 
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Polar O. Pyret är medlemmar BSCI (Business Social Compliance Initiative), ett europeiskt 

nätverk bland inköpande företag, där de kan dela sina erfarenheter och låta genomföra 

tredjepartskontroller för att uppförandekoden efterlevs. Denna uppförandekod bygger på FN:s 

konvention om barn och mänskliga rättigheter.  

Polar O. Pyret arbetar även efter en tydlig CSR (corporate social responbility) agenda, där de 

tar samhälligt ansvar för deras aktioner på marknaden. (Polarn O. Pyret, 2009)  

5.4 JC 
I denna sektion kommer vi att redovisa den intervju vi har genomfört med Mimmi Brodin, 

informationsansvarig på RnB koncernen och därmed också för JC. 

JC står för Jeans & Clothes och de erbjuder sina kunder moderna och trendriktiga kläder. Den 

första JC-butiken öppnades 1962 och har sedan dess varit en av de ledande modekedjorna när 

det gäller kläder för både killar och tjejer. Företaget har som målsättning att utstråla en skön 

och avslappnad livsstil för unga individer. Idag har JC ungefär 200 butiker runtomkring 

Norden, som alla skall förmedla denna typ av avslappnade attityd. Ungefär hälften av de 200 

butikerna är franchiseägda. Den resterande delen av företagen ägs av koncernen Retail and 

Brands (RnB). (JC, 2009) 

 

Enligt Mimmi Brodin så hade företaget sett en framväxt av ekologiska produkter inom 

klädbranschen och ville då ta detta ett steg längre. I och med detta valde företaget att 

svanenmärka sin första ekologiska kollektion, bestående av jeans och tricotkläder som linnen 

och t-shirts. Skillnaden mellan dessa två är att vid enbart ekologiska kläder så ställs det bara 

krav på en ekologisk odling medan en svanenmärkning ställer miljökrav enda fram till färdigt 

plagg, med tanke på utsläpp, kemikalier, färger etc. Mimmi Brodin menar att företaget 
normalt har sådana krav på all sin produktion men att kriterierna från en svanenmärkning 

ställer mera långtgående krav än det företaget har för resten av deras sortiment. 

Svanenmärkningen började som ett projekt där, eftersom allt var nytt för dem flesta som 

jobbade inom organisationen, krävdes det en inlärning om svanenmärkning för de inblandade. 

Detta menar Mimmi Brodin också var något nytt för deras leverantörer och troligen för 

Svanen, i och med en början att jobba med kläder. Det skapades alltså ett nära samarbete, där 

representanter ifrån Svanen besökte deras fabrik i Turkiet och tydliggjorde vilka krav som 

ställdes på en svanenmärkning. Efter några månader kunde JC sedan lansera den första 

svanenmärkta klädeskollektionen. 

Att lansera en svanenmärkt kollektion har inte varit enkelt menar Mimmi Brodin, det har 

genererat en hel del extra arbete och bekymmer men det har också gett en ökad 

tillfredsställelse bland personalen. Eller som Mimmi Brodin själv säger: 

”Internt är det många produkter som vi känt oss väldigt stolta över och det känns roligt att 

kunna erbjuda produkter som är snäppet bättre än enbart ekologiska” 

Att lanseringen gett några externa fördelar eller konkurrensfördelar har man enligt Mimmi 

Brodin inte sett. På JC har försäljningen under senare året varit sämre än tidigare år men om 

det beror på den svanenmärkta kollektionen eller en generell försämring i försäljningen vet de 

inte. Mimmi Brodin menar att det också kan att kan ha att göra med den målgrupp företaget 

har eller den rådande lågkonjunkturen.  Detta har också gjort att JC har funderat att sluta 

svanenmärka sina kläder för att istället bara sälja ekologiska kläder med de färre krav som 

detta ger. 
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Det som är de största utmaningarna med att tillhandage kunder gröna produkter menar Mimmi 

Brodin är att bland annat få kunder som inte är aktivt insatta att få upp ögonen för deras gröna 

sortiment och att få dessa att aktivt välja ett grönt val i butik.  

Hon menar också att det krävs mycket att förankra detta mot leverantörer och informera dessa 

om en ny märkning, dess kriterier och vilka krav som ställs. Att ta in en ny leverantör, menar 

Mimmi Brodin, skulle ta en hel del resurser, dels i tid och sedan i pengar. 

Mimmi Brodin säger också att inom livsmedelsindustrin har det funnits ekologiska produkter 

under en längre tid och att det är först nu som folk börjar göra aktiva val medan ekologiska 

produkter inom klädindustrin är en relativt ny företeelse. Mimmi Brodin tror då att hon kan 

tänka sig att ju längre tid ekologiska kläder finns inom branschen så kommer det mer och mer 

sätta sig i folks medvetande och tack vare detta få folk att göra ett aktivt val att välja gröna 

produkter, som i sin tur genererar en ökad försäljning. 

JC har inte gjort några kundundersökningar om just ekologiska kläder och vet då inte hur 

utbrett medvetande om deras gröna sortiment är bland sina kunder. Dock håller man heller 

inte på med någon större andel marknadsföringsaktiviteter, som skyltning, då det ekologiska 

utbudet på JC har minskat sen kollektionen lanserades. Informationen erhålls till största del 

genom personalen i butikerna, via hemsidan och en kort information inuti de svanenmärkta 

kläderna. 

Mimmi Brodin förklarar att ur en konkurrenssynpunkt är det viktigt att tillhanda ge kunderna 

ekologiska produkter då det handlar om att förvalta ett kundförtroende. Företagets kunder 

sätter en tilltro till varumärket och dess arbete med miljöfrågor. Dock är det, än så länge, en 

liten del av kundgruppen som efterfrågar ekologiska varor och är därför inte avgörande utifrån 

konkurrensskäl 

Hon menar också att det är viktigt för företag i branschen att ha ett ekologiskt sortiment då 

detta driver utvecklingen framåt inom branschen. Hon förklarar också att bomull är en gröda 

som kräver väldigt mycket bekämpningsmedel och konstbevattning under odlingen och att det 

därför är viktigt med krav på miljöaspekter och kemikalielistor för att begränsa de 

miljöfarligaste kemikalierna. Men även att jobba med att ta fram en odlingsmetod som är 

betydligt bättre än dagens konventionella bomullsodling. Detta jobbar företaget med i ett 

projekt som heter ”Better Crop Initiative” där bland annat Världsnaturfonden är med. Mimmi 

Brodin tycker också att det är viktigt att jobba med bredden av ekologiska produkter det är där 

företagen kan åstadkomma de stora förändringarna. 

JC jobbar även en del med att granska sina konkurrenter. Detta menar Mimmi Brodin är till 

för att kunna dra lärdom över konkurrenternas miljömärkning, då det finns fler 

miljömärkningar än svanen, och hur de kommunicerar detta till konsumenterna. Denne menar 

också att konkurrenters satsningar inte behöver vara något negativt för det egna företaget. 

Som hon själv beskriver det:  

”En stor satsning från en konkurrent tror jag nog att vi själva skulle tjäna på, då det drar mer 

uppmärksamhet till att använda mer gröna alternativ” 

Efter införandet av svanenmärkningen har också en del förändringar skett i organisationen, till 

exempel insåg de att dem var tvungna att ändra om deras inköpsstrategier. Det blir också en 

del ändringar genom väljandet av leverantörer då svanenmärkningen kräver en del från 

leverantörerna och därför, menar Mimmi Brodin, så kanske man måste välja en leverantör 

som man redan har ett samarbete med för att förkorta inlärningsprocessen. 
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Med tanke på JC dåliga försäljningssiffror så har man funderat på att sluta svanenmärka sina 

kläder. Mimmi Brodin menar att svanenmärkta kläder blir ofta dyrare än mindre miljömärkta 

kläder. 

Sedan är det omlopp på varor inom klädindustrin viket gör att en svanenmärkning kräver ett 

stort engagemang och mycket arbete. På grund av detta berättar Mimmi Brodin att JC kan 

tänkas bara satsa på ekologiskt bomull men att sista beslutet inte är tagit ännu.  

5.4.1 Vad säger JC på sin hemsida 

Enligt JC så är miljön en högt prioriterad fråga. Det är viktigt för företaget att ta med 

miljöfrågor i hela produktionskedjan och hela sortimentets värdekedja. Detta skall i praktiken 

enligt JC leda till att produkterna uppfyller uppsatta miljökrav, transporterna sker på ett 

effektivt sätt där transport väljs utifrån minsta möjliga utsläpp av växthusgaser, avfall samlas 

in och omhändertas samt att energiförbrukningen sker utifrån en kostnads- och 

miljömedvetenhet. (JC, 2009) 

På JC arbetar man med produkter som är miljömärkta med Svanen. En miljömärkning som 

Svanen ställer krav som sträcker sig genom hela tillverkningskedjan ända till färdigt plagg 

och stannar inte vid att enbart kräva ekologisk bomull. (JC, 2009) 

Ett medel JC arbetar med för att förbättra miljön och utveckla sin verksamhet är genom att 

skapa ett långsiktigt arbete gentemot företagets leverantörer. Man försöker genom sin 

ställning att påverka leverantörernas arbetsmässiga villkor och produktionssystem för att de 

skall producera sina produkter mer miljömässigt. JC arbetar likt Polarn O. Pyret utifrån 

uppförandekoden BSCI. (JC, 2009) 
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6. ANALYS OCH DISKUSSION 
I detta kapitel kommer vi att analysera och diskutera empirin i förhållande till den teoretiska 
referensramen. Vi kommer att behandla likheter och skillnader i båda branscherna för att 

sedan jämföra dessa två med varandra. 

6.1 Likheter och skillnader i elbranschen 
I denna sektion kommer vi att redogöra för skillnader och likheter i drivkrafter mellan 

företagen Umeå Energi och Vattenfall. Detta kommer vi att göra genom att systematiskt 

koppla empirin till varje sektion av teorikapitlet.   

6.1.1 Interna och externa faktorer 

Som vi tidigare skrivit i vår teoretiska referensram så finns det både interna och externa 

faktorer som påverkar ett företags val att satsa på grön marknadsföring.  

De externa faktorerna bestod av att tillfredställa konsumenternas efterfrågan, reagera på 

konkurrenters gröna initiativ och leverantörers begäran att ändra företagets input av varor. 

(Polonsky och Rosenberger III, 2001, s.22) I båda fallen kan vi se att de största anledningarna 

till de undersökta företagens början av tillhandahållandet av gröna produkter beror på 

kundernas påtryckningar, en ökad konkurrens på marknaden samt en intensifierad 

klimatdiskussion.  

De båda menar också att det är ytterst viktigt för ett företag inom elbranschen att kunna ge 

sina kunder gröna alternativ. Man kan genom detta dra slutsatsen att det är kunderna som styr 

marknaden och konkurrenters initiativ är något som uppkommer på grund av detta. Detta kan 

man också se i deras uttalanden om att konkurrensfördelarna med försäljningen av gröna 

produkter där de båda säger att det är ett sätt för företaget att differentiera sig från sina 

konkurrenter men att det i slutändan handlar om att hålla sina kunder och potentiella kunder 

nöjda.  

Detta drar också en parallell till Chaykin och Hein (2007) som menade att företag väljer en 

grön profil på grund av den trend som råder i samhället och där ekologiskt tänkande är en 

grundstomme, och att detta gör det svårt för företagen att inte satsa på grön marknadsföring. 

Båda företagen medger att dagens klimatdiskussion är viktig faktor till det ökande utbudet av 

gröna alternativ, vilket styrker vår tolkning om att det är kunderna som styr marknaden. Detta 

på grund av att en intensifierad klimatdiskussion ger ett ökat antal miljömedvetna 

konsumenter vilket ger ett ökat tryck på företagen, som också medges av Umeå Energi och 

Vattenfall, och som slutligen gör det svårt för företag att inte använda sig av grön 

marknadsföring. 

I de externa faktorerna kan vi inte se några skillnader mellan de två företagen utan de båda har 

samma åsikt gällande alla frågor men där vi tolkar det som att Vattenfall trycker på kunderna 

som drivkraft ännu mer än vad Umeå Energi gör. 

De interna faktorerna anser Polonsky och Rosenberger III (2001) vara kostnader och 

filosofiska aspekter, där de menar att företag använder sig av grön marknadsföring för att 

reducera sina kostnader och filosofi som ett företags värderingar och miljömässiga mål i den 

dagliga verksamheten. Vi kan inte se att företagen använder sig av grön marknadsföring för 

att reducera sina kostnader, tvärtom, både Umeå Energi och Vattenfall förklarar att en 

satsning på gröna produkter medför en ökning i kostnader, både monetära och tidskostnader.  
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Detta genom att investera i miljömässiga initiativ, som till exempel Umeå Energis utveckling 

av en vindkraftpark. Vi menar också att den filosofiska aspekten inte heller kan ses som en 

drivkraft till användandet bland dessa två företag. Polonsky och Rosenberger III (2001) menar 

att hela företaget skall genomsyras av grönt tänkande och att företaget ser konceptet som en 

naturlig förhållningsätt till marknaden. Detta anser vi inte vara en drivkraft för dessa två 

företag, på grund av att inget av företagen enbart förhåller sig till gröna produkter, men där vi 

dock kan tro att de skulle kunna bli en drivkraft för de båda i framtiden. 

6.1.2 Gröna marknadsföringsstrategier 

Ginsberg, Bloom (2004) menar att det finns fyra olika ansatser till valet av grön 

marknadsföringsstrategi. Författarna valde att kalla dess fyra defensive green, extreme green, 

lean green och shaded green.  

Vi anser att det är möjligt att placera in Umeå Energi på både defensive green, till en liten del, 

och shaded green. Med defensive green menas ett företag som använder sig av grön 

marknadsföring som ett försiktighetsmått och där företaget kan ha svårt att differentiera sig 

mot sina konkurrenter, inom branschen, genom gröna initiativ. (Ginsberg och Bloom, 2004, 

s.81-82) Umeå Energi menade att de var ett överlevnadsvillkor för ett företag inom 

elbranschen att kunna erbjuda gröna produkter. Genom det uttalandet, tillsammans med att 

Umeå Energi förklarar att företaget inte är ett av de större i branschen, kan man tolka det som 

att det allmänt är svårt för företag i elbranschen att differentiera sig från varandra. Detta på 

grund av att branschen bara innehåller företag som använder sig av grön marknadsföring och 

gröna produkter. I en bransch där det inte finns så stor variation av produkter, som just 

elbranschen, så blir detta ett problem då det gör det näst intill omöjligt att differentiera sig 

genom sina gröna produkter.  

Umeå Energi menar också att det är svårt att konkurrera med låga priser, vilket gör att det är 

än viktigare för företagen att satsa på produkten och promotion av produkten, vilket också 

styrker vår åsikt då Ginsberg och Bloom (2004) skriver att företag inom defensive green 

ansatsen tenderar att till mestadels involvera produkt och promotion i marknadsföringsmixen. 

Dock så passar detta troligtvis in på alla företag i elbranschen och likaså Vattenfall. Det skall 

också sägas att, som skrivet tidigare i detta avsnitt, så passar inget av företagen in på denna 

ansats till en större grad utan som en fördjupning på andra ansatser. En ansats som Umeå 

Energi passar in på till en större utsträckning är shaded green. Med denna ansats menas bland 

annat att företaget investerar i långsiktiga miljövänliga processer med betydande ekonomiska 

och icke-ekonomiska engagemang och ser en möjlighet att utveckla innovativa och 

miljövänliga produkter och teknologier. (Ginsberg och Bloom, 2004, s.82-83)  

Detta kan man se i Umeå Energis uttalande om bland annat utvecklingen av en egen park med 

vindkraftverk. Bristav förklarar också att Umeå Energi anser att det är viktigt, och jobbar 

med, att hela tiden utveckla det gröna tänkandet och nya innovativa idéer. Han berättar också 

att företaget gör en undersökning på huruvida det är möjligt att satsa pengar på att utveckla 

laddstationer för elbilar och sladdhybridbilar. Vi kan genom detta se att en drivkraft för Umeå 

Energi att börja användandet av gröna produkter är, förutom den självklarheten att det ses som 

ett krav, möjligheten att kunna utveckla nya innovativa teknologier för produktionen av el. 

Detta mynnar självklart också ut i som ett sätt att differentiera sig mot sina konkurrenter. 

Vattenfall kan, som skrivet tidigare, också placeras in på defensive green ansatsen på samma 

sätt som Umeå Energi. Däremot anser vi att Vattenfall är svårare att placera in än Umeå 

Energi. Detta på grund av att företaget kan placeras in på små delar av alla de fyra olika 

ansatserna.  
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Bland annat menar Erik Sundström att varje del av organisationen genomsyras av ett grönt 

tänkande och att detta skall vara en ledstjärna för hela koncernen. Detta tyder på ett holistiskt 

synsätt som beskrivs i extreme green ansatsen. Han förklarar också att de förmedlar sina 

gröna initiativ genom kommersiella kanaler som tv-reklamer och annonser tillsammans med 

diverse kampanjer, vilket tyder på att organisationen kan passa in på shaded green ansatsen 

och inte genom speciella distributionskanaler som i extreme green ansatsen. Vattenfall kan 

alltså passas in på tre av de fyra ansatserna, vilket gör det svårt för oss att dra några slutsatser 

utifrån denna teori.  

6.1.3 Grön varumärkespositionering 

Utifrån intervjuerna med Umeå Energi och Vattenfall så kan man se att de båda betonar de 

ökade kostnader som uppstår i och med en satsning på grön marknadsföring. Detsamma 

menar Daines (2008) som skriver att det är ofta dyrare att producera gröna produkter och ta 

ett samhällsansvar men att man måste komma ihåg att det också kan ge stora komparativa 

fördelar och en möjlighet att differentiera sig mot sina konkurrenter.  

Men för att lyckas med en grön varumärkespositionering så menar Hartman et al. (2005) att 

företaget måste genom sin varumärkesimage förmedla en grön attityd gentemot sina kunder. 

Detta för att kunna differentiera sig mot sina konkurrenter. I båda fallen kan man här se att de 

satsar mycket på just att förmedla sin gröna profil till sina kunder. Umeå Energi använder sig 

mycket av diverse marknadsföring i olika kommunikationskanaler och ger sina kunder 

möjligheten att få klimatråd från kunnig personal. Detta tillsammans med att företaget varje år 

mäter vilka åsikter kunderna har gentemot varumärket genom ett kundindex. 

Desamma gäller Vattenfall som satsar mycket på att visa sitt gröna varumärke genom tv-

reklamer, annonser och diverse stora marknadsföringskampanjer runt om i Sverige. Även 

detta tillsammans med utvecklandet av ett system som följer upp kundernas åsikter om 

produkterna och företaget. Dock så menar de också att det är just att förmedla sig som gröna 

som är det svåraste med den gröna marknadsföringen. Detta på grund av att konkurrenter till 

företaget använder sig av en annan terminologi än Vattenfall, vilket medför att företaget får 

det svårt att förmedla, till konsumenterna, vad som skiljer dem från konkurrenterna. Detta 

skiljer sig från Umeå Energi som menar att den största utmaningen är att utveckla nya 

produkter och förnya sig. 

D’Souza, et al. (2006) menar att ett varumärke kan placeras antingen med hjälp av 

funktionella eller emotionella aspekter, där emotionella aspekter menas kunders känslor eller 

värderingar. I en bransch som elbranschen, där det inte finns en stor variation på produkter så 

blir det då allt mer viktigt att anspela på de emotionella aspekterna med produkten. Detta kan 

man också se genom den utsträckning företagen försöker differentiera sig gentemot sina 

konkurrenter och deras omfattning av marknadsföring. Dessutom påverkas de av den 

pågående klimatdebatten vilket gör en anspelning på den emotionella aspekten allt mer 

viktigt. 

Via denna analys av grön varumärkespositionering så visar även den gröna 

varumärkespositioneringsteorin att de viktigaste drivkrafterna inom elbranschen är kundernas 

påtryckningar, genom en allt mer intensifierad klimatdebatt och företagets konkurrenter. 
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6.1.4 Företagsvarumärken och varumärkesimage 

Företagsvarumärken inkluderar en mängd aspekter. Ett exempel på detta är när Umeå Energi 

investerade i att utveckla vind-el. Detta är enligt Uggla (2006) ett sätt för Umeå Energi att 

stärka sitt gröna varumärke. Företaget investerar därmed inte bara i utvecklingen av vind-el 

utan också i ett ökat värde för kunderna. Det kan man också jämföra med Vattenfalls 

utveckling av ett säkert produktionssystem, som har medfört ett säkrare köpsystem för 

kunderna.  

Vidare finns det även likheter mellan de båda företagen i hänseendet att el som en produkt är 

svår att ta på. Detta menar Muzellec och Lambkin (2009) beror på att en produkt inte 

förmedlar värdet av företagets värderingar utan bara specifika påtagliga attribut. Detta menar 

vi är en viktig del till varför det är av yttersta vikt för företag inom elbranschen att 

differentiera sitt företagsvarumärke som grönt. Vidare är det tydligt att dessa företag genom 

sina miljöpolicys förmedlar företagens vision, kultur och image, vilket också genomsyrar hela 

organisationen. Enligt Muzellec och Lambkin (2009) har därför dessa två företag ett starkt 

grönt företagsvarumärke. 

En skillnad mellan dessa företag är, som Kay (2006) menar, att starka och stora varumärken 

ofta utsätts för kritik, där Vattenfall kan anses vara ett stort företag medan Umeå Energi är ett 

litet. Vattenfall vill som sagt förmedla en bild av sitt företagsvarumärke som grönt men när 

det tillhandahåller energikällor ifrån till exempel kolkraft blir det ofta utsatta för massmedial 

kritik. Umeå Energi blir dock inte utsatta lika mycket på grund av att företaget inte har ett lika 

starkt varumärke, vilket visar sig i företagets storlek, och att deras marknadsföringsaktiviteter 

inte är lika utbredda som Vattenfalls och därav minskar risken för kritik.  

Genom en analys av denna teori om företagsvarumärken och varumärkesimage kan vi se att 

drivkrafterna därav är att företagen vill skapa sig ett starkt grönt företagsvarumärke för att, 

som företagen vill förmedla till sina kunder, kunna uppvisa ett företag som arbetar för 

samhället och en hållbar utveckling. Företagen gör detta på grund av att det finns ett tryck 

från kunderna att företag inom branschen skall kunna tillhandage dem gröna alternativ. 

6.1.5 CSR (Corporate social responsibility) 

Som denna studies empiri visar finns det tydliga likheter mellan båda företagen inom denna 

bransch och dess CSR-profiler. Båda de berörda företagen har tydliga miljöpolicys de ständigt 

arbetar för att upprätthålla, ledstjärna inom dessa policys är att miljöarbetet skall genomsyra 

hela koncernen på alla nivåer och alla skall arbeta mot samma mål med samma medel.   

Umeå Energi uppger även att de aktivt och ofta kommunicerar vad de gör i samhället emot 

sina kunder och sin omgivning. De är aktiva på både konferenser och i andra samhällskanaler 

där de förmedlar vad de gör. De lär sina kunder hur de kan minska sin energiförbrukning, de 

arbetar aktivt för att förmedla nya innovativa lösningar. Detta gör även Vattenfall på sin 

hemsida där det finns ett antal applikationer för den som vill lära sig att bli mer klimatsmart. 

Detta menar Garriga och Mèlè (2004) är ett sätt företaget att skapa sig komparativa fördelar 

gentemot sina konkurrenter. När företag gör sociala investeringar som de som nämnts ovan 

skapar det inte bara ett värde för företaget utan även för det omgivande samhället.  

Vidare så kan man knyta detta till Jones et al. (2005) som menar att det alltid har funnits en 

spänning mellan företagande och samhälle. Alltså företag måste i första hand titta på vad 

omgivningen önskar. Detta medför att CSR ibland kan ses som ett sätt för företag att generera 

en högre vinst samt få ett bättre rykte. Det är just detta dessa båda företag gör, de avser att 

genomföra sociala satsningar för att kunna skapa förutsättningar för en högre tillväxt. Både 
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Vattenfall och Umeå Energi ser väldigt mycket till vad kunderna önskar och därav utformar 

de en CSR-profil för att det skall passa deras kunders önskemål. 

Drivkrafterna är därmed inom denna teoretiska referensram att dessa företag använder CSR 

för att skapa sig komparativa fördelar gentemot sina konkurrenter genom att delta i samhälliga 

aktiviteter samt genom att göra sociala investeringar. 

6.2 Likheter och skillnader i klädbranschen 
I denna sektion kommer vi att redogöra för skillnader och likheter i drivkrafter mellan 

företagen JC och Polarn O. Pyret, detta kommer vi att göra genom att systematiskt koppla 

empirin till varje sektion av teorikapitlet.   

6.2.1 Interna och externa faktorer 

 Som vi tidigare skrivit i vår teoretiska referensram så finns det både interna och externa 

faktorer som påverkar ett företagsval att satsa på grön marknadsföring. En slående likhet 

mellan Polarn O. Pyret och JC är att en av anledningarna till att de började använde sig av 

grön marknadsföring i sin agenda var på grund av den förändring som skett i klädbranschen. 

Enligt Polonsky och Rosenberger III (2001) så är en av de externa faktorerna att företag 

reagerar på konkurrenternas gröna initiativ. Detta är precis vad de båda företagen har gjort i 

frågan rörande varför de började använda sig av gröna produkter. Polonsky och Rosenberger 

III (2001) skriver att företag är tvungna att göra detta för att konkurrera inom branschen, men 

detta stämmer inte på dessa företag då de anser att det inte är helt nödvändigt ur ett 

konkurrenshänseende att tillhandahålla gröna produkter. 

Det utkristalliseras även ett tydligt samband mellan de båda företagen och det Polonsky och 

Rosenberger III (2001) kallar för den externa faktorn, tillfredställa konsumenters efterfrågan. 

De båda företagen visar tydliga tecken på att det är kundernas val att köpa gröna produkter 

som styr de båda företagens val att satsa på grön marknadsföring. Polarn O. Pyret menar att 

de kommer att öka sitt utbud av gröna produkter tack vare att de ser att kunderna efterfrågar 

detta. Medan JC funderar på att ta bort deras gröna produkter ur sitt sortiment då deras kunder 

inte efterfrågar detta.  

Baker och Sinkula (2005) menar att idag kan grön marknadsföring användas som ett sätt att 

skapa komparativa fördelar men i framtiden kommer detta inte var möjligt då de flesta företag 

kommer ha anammat konceptet. För dessa företag gäller det motsatta, båda företagen menar 

att det än så länge inte innebär någon konkurrensfördel att satsa på grön marknadsföring. Då 

det inte finns någon tydlig efterfrågan på gröna produkter bland kunderna.  

Polonsky och Rosenberger III (2001) menar att kostnadsreducering är en av anledningarna till 

att företag väljer att satsa på grön marknadsföring, men man kan tydligt se att detta inte 

stämmer in på denna bransch. Både Polarn O. Pyret och JC menar att det både är en 

tidsmässig kostnad och en monetär kostnad att ta fram och satsa på gröna produkter.  

Några tydliga interna faktorer till varför dessa företag har satsat på grön marknadsföring har 

inte utkristalliserats. Det är alltså företagens omgivning som påverkar dessa att satsa på 

konceptet. Vidare så finns det inga skillnader mellan externa och interna drivkrafter mellan 

dessa företag inom denna bransch. Det är tydligt att det är samma aspekter som driver 

företagen att satsa på grön marknadsföring.  
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6.2.2 Gröna marknadsföringsstrategier  

Enligt Ginsberg och Bloom (2004) menar att det finns fyra olika ansatser för ett företag i sin 

utformning av grön marknadsföringsstrategi. Dessa kallas för, som vi redan skrivit, defensive 

green, extreme green, lean green och shaded green. De olika ansatserna innehåller en mängd 

olika kriterier som behöver uppfyllas för att ett företag kan placeras in under de olika 

strategierna. I denna sektion kommer de företag i klädbranschen denna studie bygger på 

analyseras och placeras in i dessa olika ansatser.  

De båda företagen har olika ansatser till hur de förhåller sig till konceptet grön 

marknadsföring och olika strategier för att uppnå sina mål. I detta kan vi se tydliga skillnader 

inom denna bransch.  

Till att börja med kan man koppla Polarn O. Pyret till ansatsen shaded green. Denna strategi 

menar Ginsberg och Bloom (2004) bygger på att företaget investerar i långsiktiga 

miljövänliga processer som kräver betydande ekonomiska och icke-ekonomiska engagemang. 

Dessa företag ser den gröna marknaden som en möjlighet att utveckla innovativa, 

miljövänliga, produkter och teknologier som resulterar i komparativa fördelar. Vidare så 

menar de att de kan differentiera sig genom de gröna produkterna men gör inte detta på grund 

av att det är mer lönsamt att betona andra attribut. 

Polarn. O Pyret arbetar aktivt med att ta fram nya miljövänliga produkter, de menar att detta 

är både tidsmässigt och resursmässigt krävande. Lanseringen av de svanenmärkta produkterna 

krävde väldigt mycket arbete eftersom att Svanen aldrig tidigare hade arbetat mot ett 

klädföretag, vilket mynnade ut i ett krav på stort engagemang från båda parter. Vidare är det 

tydligt att företagen inte väljer att satsa fullt ut på de gröna produkterna. Detta beror på 

svårigheterna i klädbranschen att behålla en produkt i sitt sortiment ett längre tag, eftersom 

modet hela tiden skiftar. Av detta kan man se att den gröna marknadsföringsstrategiska 

ansatsen shaded green innebär att drivkrafterna bakom detta är att Polarn O. Pyret har som 

önskan att skapa komparativa fördelar och därmed differentiera sig från sina konkurrenter.     

I detta hänseende skiljer sig som sagt Polarn O. Pyret och JC sig åt. JC tenderar till att inneha 

den gröna marknadsföringsstrategin defensive green, det vill säga de använder grön 

marknadsföring som ett försiktighetsmått. Som Ginsberg och Bloom (2004) menar så försöker 

de att förbättra sin varumärkesimage och minska risken för negativa konsekvenser och 

tillkännager att de gröna marknadssegmenten är viktiga och lönsamma och inte har råd att 

avstå. Vidare så menar Ginsberg och Bloom (2004) att företag inom denna ansats 

miljömässiga initiativ är ärliga och hållbara, men deras insatser att marknadsföra dessa är 

högst sporadiska och temporära.  

JC gröna initiativ tenderar att enbart fokusera på att tillhandahålla det kunderna efterfrågar. 

Deras målsättning är främst att generera en vinst på sina ekologiska produkter. Därav har de 

även tankar på att avveckla deras gröna kläder från sitt sortiment, detta på grund av att 

försäljningen av dessa produkter har gått dåligt. Vidare så har inte JC marknadsfört sina gröna 

initiativ vilket även det passar i på ansatsen defensive green. Därav är drivkrafterna i detta 

hänseende att JC vill genom sin gröna marknadsföringsansats förbättra sin varumärkesimage 

samt att de inte har råd ur en konkurrenssynpunkt att avstå från att sälja gröna produkter.      

Som denna sektion visar så är det fler skillnader än likheter inom denna branschs företag. De 

båda företagen satsar på olika typer av gröna marknadsföringsstrategier och kan därmed 

placeras in i olika ansatser till konceptet. Det är alltså olika typer av drivkrafter som medför 

att de olika företagen valt att satsa på olika typer av gröna marknadsföringsstrategier.   
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6.2.3 Grön varumärkespositionering  

Det är väldigt svårt att positionera ett varumärke som ett grönt varumärke, som Daines (2008) 

skriver är det både kostsamt och tidskrävande att positionera sina produkter som gröna, detta 

menar både JC och Polarn O. Pyret att fallet är. Båda företagen har lagt ner mycket tid och 

resurser på att utveckla gröna alternativ, vilket även har medfört mycket arbete för företagens 

personal. 

Vidare menar Hartman et al. (2005) att ekologiska/gröna produkter sällan blir en succé om 

inte företagets image förmedlar en grön attityd. När det gäller JC så är det just detta som har 

hänt. JC har inte förmedlat en tillräckligt stark bild av sitt varumärke som grönt och inte haft 

några gröna kampanjer och så vidare. Därav är detta en av anledningarna till att de funderar 

på att avveckla gröna produkter från sitt sortiment. När det gäller Polarn O. Pyret så har de 

som sagt planer på att utveckla sitt sortiment med ännu mera gröna produkter tack vare att 

försäljningen har gått så bra. Detta beror på att Polarn O. Pyret förmedlar en grön image 

genom sitt varumärke och därmed lockar de aktivt sökande kunder till sina butiker.  

D´Souza et al. (2006) menar att det är viktigt att man tydligt visar, genom olika typer av 

märkningar och paketeringar, att en vara är grön. I klädbranschen så skiljer sig inte de båda 

företagen alls åt när det gäller detta. Båda företagen visar tydligt att de förmedlar ett grönt 

varumärke genom att de märker sina produkter på Svanenloggan och även med små 

broschyrer som visar varför varan är grön.  

Så vad är drivkrafterna bakom dessa två företags val att satsa på vara ett grönt varumärke? 

För det första är det viktigt att ta i beaktande att företaget uppfyller så att säga gröna kriterier. 

Det är som sagt av yttersta vikt att företaget förmedlar en grön bild av sitt företag, om en kund 

uppfattar ett varumärke som ansvarstagande gentemot samhälle och miljö reflekterar detta 

kundens bild av varumärket som grönt. (D´Souza, et al. 2006, s.146-148) 

För Polarn O. Pyret är den bakomliggande drivkraften att satsa på olika gröna 

varumärkesstrategier att de vill ta utvecklandet av gröna produkter ett steg längre en vad 

branschen redan har gjort. Därav inledde företaget samarbete med Svanen för att ta fram 

produkter som var långt mer utvecklade än till exempel de konkurrerande företagens 

produkter. 

Detsamma gäller JC, de uppmärksammade att klädbranschen var i förändring och kände 

därmed att de var tvungna utveckla sitt sortiment för att gå i ”bräschen” för utvecklandet av 

nya gröna substitut till de redan existerande oekologiska produkterna. Det man kan utröna av 

detta är att JC inte till samma höga grad finner drivkrafter i att utveckla ett grönt varumärke 

som Polarn O. Pyret. 

6.2.4 Företagsvarumärken och varumärkesimage 

Muzellec och Lambkin (2009) menar att det är viktigt att skilja företagsvarumärken och 

produktvarumärken åt. Företagsvarumärken går in mer på djupet än vad en produkts 

varumärke gör, då företagsvarumärken ignorerar en produkts attribut och istället förmedlar ett 

värde genom sitt varumärke. Ett företagsvarumärke kan förmedla mindre påtagliga attribut 

såsom en organisations värderingar.  

Varken JC eller Polarn O. Pyret gör en distinktion mellan sina produkters varumärken och sitt 

företagsvarumärke. De båda framhäver just att de har gröna produkter i sitt sortiment, men de 

integrerar detta inte fullt ut i sin profil. Istället påvisar de enbart de gröna produkternas 

attribut, det vill säga att de framhäver produkternas egenskaper enskilt och inte som en del av 

den övergripande varumärkesbilden.  
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Vidare så menar Uggla (2006) att varumärken kan ha en liten uppsättning grundläggande 

centrala värderingar som definierar varumärket. Dessa värderingar är en del av företaget och 

en del av kärnverksamhetens ideologi. De centrala värderingar som genomsyrar JC’s 

varumärke är främst att miljön är en högt prioriterad fråga. Företaget menar att det är viktigt 

att ta med miljöfrågor i hela produktionskedjan och hela sortimentets värdekedja. Polarn O. 

Pyrets centrala värderingar bygger på uppförandekod och på en miljöpolicy som reglerar 

miljökrav. 

En punkt som skiljer dessa två företag åt är det faktum som Ataman och Ûlengin (2003) 

diskuterar huruvida ett varumärke som är utformat för att passa specifika individers självbild 

har en större chans att bli valda när konsumenter skall köpa en produkt. Detta är väldigt 

tydligt när det gäller Polar O. Pyret, där företaget menar att deras kunder är väldigt aktiva i 

sina val av produkter samt att kunderna är väldigt brydda om miljön. Därav är det tydligt att 

kunderna väljer just Polarn O. Pyrets kläder då deras varumärkesimage speglar konsumentens 

självbild, det vill säga det lägger stor vikt vid miljöfrågor.  

När det gäller JC varumärkesimage förmedlar den fel budskap till sin målgrupp, som inte är 

lika aktiva i sina val av produkter och därmed väljer de mest konventionella produkterna. JC 

förmedlar en bild av sitt företag som ett trendigt ungt varumärke. Därav har inte de gröna 

varumärkena lyckats fullt ut för företaget.  

Drivkrafterna för dessa är genom sina varumärken och den image de framtonar vill förmedla 

en bild som ett företag som bryr sig om sitt närområde och sin miljö. En implikation av detta 

är att de inte gör det av det Polonsky och Rosenberger III (2001) kallar den filosofiska 

faktorn. Vilket visar sig tydligt genom att båda företagen agerar efter i vilken utsträckning de 

gröna produkterna attraherar kunderna. Det vill säga, JC kommer att minska sin försäljning av 

gröna produkter då försäljningen inte har gått särskilt bra. Det motsatta gäller Polarn O. Pyret 

som möjligtvis kommer öka sin försäljning på grund av att produkterna säljer så pass bra. 

Därav är drivkrafterna för företag inom denna bransch att företagen genom sina varumärken 

vill skapa sig en bild av sitt företag som en organisation som värnar om miljön och samhället. 

Detta för att tillfredställa sina målgrupper och för att generera så stora vinster som möjligt. 

6.2.5 CSR (Corporate social responsibility) 

Corporate social responsibility är ett företags sätt att förhålla sig till sin omgivning, det vill 

säga det samhälle man verkar inom. Det är ansvaret som företaget tar för sin omgivning och 

för den hållbara utvecklingen. Som Garriga och Mèlè (2004) skriver finns det olika 

dimensioner av CSR, en av dimensionen hävdar att företaget existens är beroende av vad 

samhället efterfrågar. Företagen måste därav ta i beaktande vad samhället önskar och 

integrera detta i sin verksamhet för att kunna verka under samhällets rådande normer och 

värderingar.  

I och med dagens klimatdebatt och den förändring som skett de senaste åren när det gäller 

gröna produkter så är det nästan ett krav på företagen att ta ett ansvar för det samhälle där de 

arbetar. Båda företagen inom klädbranschen som denna studie baseras på arbetar kontinuerligt 

med att upprätthålla en tydlig CSR-profil. Båda företagen är anslutna till 

organisationen/nätverket BSCI, som är en organisation/nätverk som är uppbyggd efter FN:s 

konvention om barn och mänskliga rättigheter.  

Polarn O. Pyret tar detta ett steg längre då de har en miljöpolicy som genomsyrar hela 

organisationen, den bygger på allt från standard för avfallshantering till bortskaffandet av 

farliga kemikalier.  
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De har även stopplista för kemikalier som de inte får använda samt ett nära samarbete med 

Svanen. JC begränsar sitt ansvar till att enbart inkludera uppsatta miljökrav samt ett arbete för 

att begränsa de skadliga utsläppen som sker vid transporten av deras produkter.   

En annan aspekt att analysera i dessa företags strävan efter att framstå som ett gott företag 

genom sin CSR-agenda är det Turner (2008) menar med att CSR inte länge kan ses som en 

nisch. Många företag använder sig av konceptet och därmed är det svårt att utkristallisera om 

det innebär om företagen verkligen tar något ansvar alls. Det vill säga att CSR-initiativen 

vilseleder konsumenten att tro att företagsvisionerna verkligen är filantropiska. Denna aspekt 

gäller verkligen för JC, företaget menar att de verkligen värnar om miljön och samhället men 

ändå så har de planer på att ta bort sina gröna produkter ur sortimentet just för att de inte säljer 

tillräckligt bra. 

Som ovan visar finns det vissa aspekter som skiljer dessa två företag åt i hur de utformar sin 

CSR profil och vad de egentligen gör. Dock så framgår det tydligt att de har samma tanke om 

varför de gör det. Så drivkrafterna bakom varför dessa företag väljer att använda sig av CSR 

sammanfattas väldigt väl av Chaykin och Hein (2007). Författarna menar att den stora 

anledningen till att företag väljer en grön profil är på grund av den trend som råder i samhället 

där ekologiskt tänkande är en grundstomme. Det vill säga Polarn O. Pyret och JC är tvungna 

att bemöta den trend som råder när det gäller gröna initiativ och CSR-profil.  

6.3 Likheter och skillnader mellan branscherna 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för likheter och skillnader mellan de båda branscherna. 

Till att börja med så kan vi se att båda branscherna menar att satsningen på grön 

marknadsföring och gröna produkter innebär en kraftig kostnadsökning, både tidsmässigt och 

monetärt. Vi kan också se stora likheter i branschernas fokus på att tillfredställa sina kunder. 
Både elbranschen och klädbranschen lägger tyngdpunkten på varför de satsar på grön 

marknadsföring på det faktum att kunderna efterfrågar gröna alternativ. Dock på ett mer 

utbrett sätt i elbranschen än i klädbranschen. Detta på grund av den rådande klimatdebatten 

som påverkar kundernas värderingar, vilket medför ett ökat tryck på försäljning av grön 

energi. 

En skillnad mellan branscherna är att inom klädbranschen så anser man att det inte är 

nödvändigt att satsa på grön marknadsföring ur ett konkurrenshänseende. Dock så anser man 

att satsning på konceptet skapar komparativa fördelar. För elbranschen är det dock ett 

överlevnadsvillkor att satsa på grön marknadsföring. Detta på grund av att den rådande 

klimatdebatten förändrar konsumenternas värderingar, vilket skapar ett tryck på branschen att 

leverera gröna alternativ. Detta medför i sin tur att konkurrenterna tvingas att utveckla gröna 

produkter och nya innovationer. Därför blir företagen inom elbranschen tvungna att reagera 

på konkurrenters gröna initiativ. Vi anser att detta blir som en uppåtgående spiral där en 

förändring av samhällets syn på energiproduktion är huvudfaktorn. 

Vidare kan man passa in båda branscherna i samma typer av de gröna 

marknadsföringsstrategiernas ansatser. Framförallt så passade alla företagen in i ansatserna 

defensive green och shaded green. Detta på grund av likheterna att satsa på samma typer av 

strategier i sina gröna marknadsföringsanspråk. Branscherna använder all grön 

marknadsföring som ett försiktighetsmått, till exempel så menar elbranschen att det är ett 

överlevnadsvillkor att satsa på gröna produkter därmed så är företagen tvungna att tillhandage 

gröna alternativ. Det kan alltså ses som ett försiktighetsmått från företagen att då börja med 

grön marknadsföring.  
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Vi kan dock inte se några direkta skillnader i gröna marknadsföringsstrategier mellan 

branscherna förutom att elbranschen går mot en mer shaded green ansats, på grund av större 

resursallokering i satsningen på utvecklingen av gröna produkter, medan klädbranschen går 

mot en mer defensive green ansats. Detta på grund av satsar lika hårt på utveckling av nya 

gröna produkter och en mer försiktig hållning till konceptet. 

När det gäller grön varumärkespositionering så har vi uppmärksammat en tydlig skillnad i de 

båda branschernas sätt att kommunicera sitt gröna budskap till sina kunder. Inom elbranschen 

läggs mycket resurser på att utveckla marknadsföringskampanjer och olika aktiviteter som 

visar på att företagen satsar på gröna produkter. När man jämför detta med klädbranschen så 

ser man skillnaden i att deras marknadsaktiviteter riktar sig främst till att personalen i 

butikerna skall informera kunderna om de gröna alternativen.  

En annan skillnad mellan branscherna i varumärkespositionering är att inom klädbranschen 

förmedlar man det gröna varumärket genom produkternas funktionella aspekter, det vill säga 

produkterna attribut såsom märkning och paketering. Inom elbranschen däremot så anspelar 

man på de emotionella aspekterna av gröna produkter, det vill säga de värderingar som 

företaget förmedlar genom produkterna.  

Detta kan även hänföras till de olika branscherna sätt att förmedla deras företagsvarumärke 

på. Inom klädbranschen förmedlas företagets varumärke genom de gröna produkternas 

attribut. Det vill säga man inkluderar inte produkternas attribut i företagets varumärkesimage. 

I elbranschen däremot så inkluderar man produkternas attribut i företagets varumärke och 

därigenom förmedlar en helhetsbild som innehåller företagets kultur, vision och image. 

När det gäller CSR (Corporate social responsibility) så är den största skillnaden mellan 

branscherna att inom elbranschen så har man än mer miljöinriktad CSR-agenda, det vill säga 

att man har väldigt utarbetade miljöpolicys som genomsyrar hela organisationen. I 

klädbranschen däremot så riktar man in sin CSR-profil mer mot ett samhällsperspektiv. Med 

detta menas att de inriktar sig på att förbättra samhället de agerar inom och inte lika tydligt 

fokus på miljöaspekter. Utöver detta så är det inga större skillnader då de flesta företagen 

anammar samma typ av CSR-profil.     
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7. SLUTSATSER 
I detta kapitel kommer vi att behandla de slutsatser denna studie har genererat. Vi kommer 

även att reflektera över studiens utfall samt diskutera vår förhållning till framtida studier. 

7.1 Slutsatser 
I denna sektion kommer vi att redogöra för de slutsatser som vi kan dra utifrån analysen av 

empirin och den teoretiska referensramen. 

Så vilka slutsatser kan vi då dra utifrån vår frågeställning: Vilka drivkrafter ligger bakom 

varför ett företag väljer att bli en grön marknadsförare?  

Till att börja med så finns det tydliga skillnader mellan de båda branscherna, när det gäller 

företags drivkrafter. I elbranschen har det framstått väldigt tydligt att en distribution av gröna 

produkter är ett överlevnadsvillkor för att kunna bedriva en verksamhet. Denna slutsats 

bygger på det faktum att den rådande klimatdebatten har ändrat konsumenternas preferenser 

och värderingar. Konsumenterna kräver numera att företagen inom elbranschen tar ett 

miljöansvar och arbetar för en hållbar utveckling. På grund av konsumenternas påtryckningar 

har konkurrensen mellan företagen i branschen ökat, vilket medfört att även de företag vi 

undersökt har blivit tvungna att utveckla sin gröna profil och sitt gröna tänkande.  

Därav anser vi att drivkrafterna bakom att företag inom elbranschen väljer att bli gröna 

marknadsförare är att de vill tillfredställa sina kunders behov och på grund av kundernas 

ökade påtryckningar så blir företagen tvungna att introducera gröna produkter i sitt sortiment. 

Vidare menar vi att den andra stora drivkraften, för företag i elbranschen, är deras 

konkurrenter där kunderna ökat konkurrenssituationen i branschen. 

Vi kan även konkludera att introducerandet av gröna produkter inte berott på att företagen 

velat sänka sina kostnader, detta eftersom att de båda företagen inom elbranschen tydligt 

påvisat att utvecklingen och distributionen av gröna produkter har medfört påtagliga ökningar 

av företagens kostnader. Vi kan se att dessa ökningar både är monetära och tidsmässiga 

genom till exempel Umeå Energis utveckling av en egen vindkraftpark och Vattenfalls GoO-

system. 

Inom klädbranschen så är distinktionen mellan företagen mer påtagliga. På Polarn O. Pyret så 

kan man dra slutsatsen att kundernas värderingar är den primära drivkraften medan för JC så 

introducerade man ett grönt sortiment på grund av konkurrenternas gröna initiativ. Dock 

gemensamt för de både företagen är att en bakomliggande drivkraft till satsningen på grön 

marknadsföring är deras vilja att utveckla branschen och gå mot en mer hållbar klädindustri. 

Vidare så är det primärt för denna bransch att, på samma sätt som inom elbranschen, det är 

kunderna och konkurrenterna som står i fokus för företagens satsningar på grön 

marknadsföring. På samma sätt som i elbranschen så kan vi konkludera att klädbranschen inte 

styrs av att gröna produkter medför en kostnadsreducering. 

Avslutningsvis kan vi utifrån dessa slutsatser konstatera att företag väljer att satsa på grön 

marknadsföring på grund av främst två aspekter. Genom denna studies resonemang och de 

ovannämnda slutsatserna kan vi konkludera att dessa två aspekter är företagens påtryckningar 

från en allt mer miljömedveten kundgrupp samt den ökade konkurrenssituationen som uppstår 

på grund av den rådande klimatdebatten. 
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7.2 Egna reflektioner 
Som studien visat så finns det skillnader och likheter mellan de båda branscherna. Under 

undersökningens gång har våra tankar växt kring konceptet grön marknadsföring och 

huruvida konceptet kommer att fortsätta utvecklas och bli en viktig del av samhället och 

affärsvärlden.  

Som denna studie har visat så hävdar företagen att klimatdebatten är en viktig orsak till varför 

kunderna kräver att företagen skall tillhandahålla gröna alternativ. Detta väcker en fråga hos 

oss, om klimatdebatten skulle avta, vad händer då med företagens drivkrafter att satsa på grön 

marknadsföring? Vi tror att en avtagande klimatdebatt skulle innebära att företagens 

satsningar minskade på grund av den kostsamma produktionen av gröna produkter och en 

avtagande påtryckning från konsumenterna. 

Dock så tror vi att en avtagande klimatdebatt ej kommer att inträffa. Det är uppenbart att det 

rådande levnadssättet vi har inte är hållbart för en långsiktig framtid. Genom detta tror vi att 

det snarare kommer bli en ytterligare intensifiering av klimatdebatten, vilket kan medföra 

ytterligare regleringar och lagar som styr företagen mot en mer hållbar utveckling. Vi tror 

även att en intensifierad klimatdebatt kommer att medföra att fler och fler människor kommer 

att bli mer miljömedvetna och kanske till och med tvingas ändra sitt levnadssätt. Genom att 

till exempel tvingas göra aktiva val när det gäller konsumtion av miljöpåverkande produkter.  

Detta tror vi kommer att medföra att ytterligare påtryckningar kommer ställas på företagen, 

vilket i sin tur ökar konkurrensen i branscherna. Därav tror vi att användandet av grön 

marknadsföring kommer att öka och genom det faktumet kommer företagsvärlden gå mot en 

mer hållbart företagande.    

7.3 Framtida studier 
För framtida studier av området grön marknadsföring och drivkrafterna bakom varför företag 

satsar på konceptet anser vi att studien kan utökas till att innehålla fler branscher. Studien kan 

även utökas med ett större urval av företag inom varje bransch. 

Eftersom denna studie har baserats utifrån ett miljöperspektiv och ett företagsperspektiv så 

skulle det vara berikande för vidare studier att analyser och teoretisera utifrån andra 

perspektiv såsom ett kundperspektiv. 

 Det skulle även kunna vara intressant att utöka studien till att jämföra om det finns någon 

skillnad mellan företag som agerar på lokal nivå jämfört med företag på en mer nationell nivå.    
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Bilaga 1 
Intervjumanual 

1. Varför började ni använda gröna produkter? 

2. Hur gjorde ni för att börja med detta? 

2.1 Interna fördelar 

2.2 Externa fördelar 

2.3 Interna nackdelar 

2.4 Externa fördelar 

3. Har er försäljning av gröna produkter medfört några konkurrensfördelar? 

3.1 Om ja, vilka konkurrensfördelar? 

4. Vilken är den största utmaningen med att tillhanda ge gröna produkter? 

5. Vet ni om ert arbete, med gröna produkter, är känt bland era kunder? 

6. Hur arbetar ni för att förmedla detta till kunderna? 

7. Har ni sett några förändringar in era kunders uppfattning om ert företag efter ni börjat med 

gröna produkter? 

8. Är det viktigt i er bransch att ha gröna produkter i ert sortiment? 

8.1 Varför/Varför inte? 

9. Hur förhåller sig det ni gör till vad era konkurrenter gör? 

9.1 Hur vet ni vad de gör? 

10. Har ni sett några tendenser till att era konkurrenter tar efter er? 

11. Vilka förändringar har ni gjort i er verksamhet efter införandet av gröna produkter? 

12. Hur ska ni fortsätta för att utveckla ert gröna tänkande? 

 

 


