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Sammanfattning 

__________________________________________ 
 

Dagens konsumtionsmönster är ohållbart och för att lyckas övergå till en hållbar 

utveckling krävs förändringar i beteenden och livsstilar hos företag och konsumenter. I 

detta arbete har vi fokus på vad företag kan göra för att vara drivande i att skapa en mer 

hållbar konsumtion. Mer specifikt ser vi till det personliga säljmötet och hur 

försäljningen av hållbara varor skulle kunna ökas. Detta är riktat mot 

detaljhandelsföretag inom kläd- och textilbranschen där vi undersöker Åhléns som 

fallföretag för att belysa vilka bakomliggande faktorer som kan påverka försäljningen 

av hållbara varor vid det personliga säljmötet. 

 

Vi menar att försäljare är en viktig position att se till då de är länken mellan företaget 

och kund och därför har de möjlighet att påverka kunders val. Teorierna i detta arbete 

handlar om olika faktorer som påverkar försäljningsutfallet vid det personliga säljmötet 

samt förklarar hållbarhetens komplexa natur. Dessa har sedan varit grunden i 

undersökningen som har varit kvantitativ där den huvudsakliga datainsamlingen skedde 

via enkäter till 125 försäljare hos Åhléns med kompletterande intervjuer med företagets 

hållbarhetschef och en varuhuschef. 

 

Genom en multipel regressionsanalys framkom signifikanta variabler som förklarar 

möjliga bakomliggande faktorer som är viktiga för att kunna öka försäljningen av 

hållbara varor. De främsta visade sig vara att försäljaren skulle ha konkreta riktlinjer att 

arbeta efter, försäljarens värderingar överensstämmer med företagets, försäljarens 

anpassningsförmåga i en säljsituation och försäljarens arbetsengagemang. 

 

Slutligen visade studien att försäljarna anser att de har en stor påverkan på kundens 

köpbeslut vilket belyser företags möjlighet att fokusera på sina försäljare som medel i 

att driva försäljningen av hållbara varor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

Förkortningar  
____________________________________________________________ 
 

CSR  Corporate Social Responsibility 

 

B2B  Business to Business 

 

B2C  Business to Customer 

 

TBL  Triple Bottom Line 

 

WWF  World Wide Fund for Nature  

 

IPCC  Intergovernmental Panel on Climate Change 

 

UN United Nations 

 

UNEP  United Nations Environment Programme 

 

 

 

 

 

Definitioner 
____________________________________________________________ 
 

Hållbar utveckling: “En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (World Commission 

on Environment and Development, WCED, 1987, ch. 2, para. 1). 

 

Hållbar konsumtion: “Uttrycket hållbar konsumtion omfattar tre delar: miljömässig, 

ekonomisk och social hållbarhet. Att konsumera hållbart innebär att visa omsorg om 

konsekvenserna som ens köp av en vara eller tjänst får för miljön, ekonomin och sociala 

förhållanden, lokalt och globalt.” (Konsumentverket, 2013). 

 

Hållbar produktion: Produktion som tar hänsyn till miljö, sociala och ekonomiska 

aspekter. 

 

Hållbar produkt: En produkt som innehåller minst en social eller miljömässig aspekt. 

 

Triple Bottom Line: Ett koncept som verkar som grund inom hållbar utveckling och 

består av ekonomiska, miljömässiga och sociala områden (Hubbard, 2009, s. 180). 
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1. Inledning 
Det inledande kapitlet inleds med att problematiken med dagens ohållbara konsumtion 

belyses. Detta övergår sedan i en presentation av hur företag engagerar sig i 

hållbarhetsprogram och hur ledningen påverkar försäljningsavdelningen. Därefter 

argumenteras varför försäljaren är viktig för att sälja hållbara produkter. Slutligen 

diskuteras tidigare forskning samt gap som mynnar ut i studiens frågeställning och 

syfte. 

 Figur 1- Inledning 

1.1 Problembakgrund 
I Sverige anses konsumenter vara miljömedvetna (Naturvårdsverket, 2008, s. 9; Orsato, 

2006, s. 134) men trots detta använder idag svenskar resurser till motsvarigheten av 3 

planeter, och uppenbarligen har vi endast en planet att ta vara på (WWF, 2010, s. 12). 

Det betyder att svenskar förbrukar jordens resurser i större utsträckning än vad som 

finns tillgängligt vilket är en trend som inte längre är hållbar. De flesta länder 

överkonsumerar varor, inklusive Sverige, medan endast en liten del konsumerar till en 

hållbar nivå och mindre, vilket ofta är resultatet av att utvecklingsländer utnyttjas av 

industriländer på olika sätt. Konsumtionen varierar mellan olika populationer och skulle 

alla konsumera lika mycket som en genomsnittlig amerikan skulle det behövas fyra 

planeter att årligen återhämta de resurser som behöver produceras jämfört med om alla 

skulle konsumera lika mycket som exempelvis en genomsnittlig indones då det endast 

skulle behövas två tredjedelar av vår planet (WWF, 2012a, s. 43). I genomsnitt 

förbrukar världens befolkning 50 % mer resurser än vad vi har (WWF, 2012a, s. 38) och 

konsekvensen av överkonsumtion är att det kan ske en oåterkallelig övergång till ett helt 

annat tillstånd av klimatsystemet då vissa resurser tar slut (IPCC, 2013, s. 70). 

Problemet är idag aktuellt för hela världen oavsett om den delas in i länder, 

populationer, organisationer eller enskilda individer. I vår studie kommer vi ha fokus på 

Sverige då vi finner att Sverige är representativt för situationen som helhet. Detta då 

Sverige är ett industriland som överkonsumerar varor (WWF, 2010, s. 12), har 

miljömedvetna konsumenter (Naturvårdsverket, 2008, s. 9; Orsato, 2006, s. 134), har 

hållbarhetsengagemang som växer sig allt större hos företag (Blom & Frisk, 2013, s. 7) 

och spelar en aktiv roll i EUs framsteg av hållbar utveckling (UN, 2011, s. 4).  

 

Olika faktorer bidrar till hur mycket vi överkonsumerar, där de främsta argumenteras 

vara inkomstnivå, överbefolkning, landets utveckling och ledning (WWF, 2012a, s. 44) 

men ännu mer kanske ojämställdhet mellan länder och konsumenters köpbeteenden 

(Global Issues, 2001). Att konsumtionen varierar mellan populationer kan kopplas ihop 

med att rikedomen är ojämnt fördelad över världen där hälften av jordens befolkning 

endast råder över 1 % av rikedomen (Credit Suisse, 2013, s. 11). Medan i-länderna har 

möjlighet att importera varor från u-länder, förbrukar u-länderna sitt lands resurser för 

att konsumeras av i-länderna (WWF, 2012a, s. 57). Obalansen, som har gått till en 

extrem, att rika länder konsumerar från fattigare länder gör att rika länder har ett stort 

ansvar att ta vad gäller hållbar utveckling (WWF, 2012b, s. 19-21). Credit Suisse (2013, 

s. 11) presenterar att Sveriges medborgare har bland den högsta förmögenheten per 

vuxen i världen vilket innebär att hållbar utveckling är ett relevant problem för Sverige. 

För att lyckas övergå till en hållbar utveckling krävs förändringar i beteenden och 

livsstilar hos företag och konsumenter (UN, 2013, s. 7).  

Inledning Teoretisk metod 
Teoretisk 

referensram 
Tillvägagångsätt Empiri Analys Slutsatser Sanningskriterier 



2 

 

 

Exempelvis kan ett sådant ansvar tas genom att företag engagerar sig i hållbar 

utveckling genom en hållbar produktion vilket i sin tur skapar förutsättningar till en 

hållbar konsumtion (UNEP, 2005, s. 6-7). Konsumenterna är en nyckelkompetens i 

vägen mot en hållbar värld och det spelar en stor roll hur företag verkställer sin strategi 

för att nå ut till dem (UN, 2012, s. 3). Företagen behöver genomföra strategier som 

möjliggör att konsumenter kan välja produkter som främjar miljö och människor, samt 

uppmanar till att slänga mindre (WWF, 2012b, s. 2). Engagemang för ansvarsfullt 

företagande och hållbar utveckling leder ofta till ett hållbarhetsprogram inom företaget 

vilket även ofta hänvisas till som Corporate Social Responsibility eller CSR (Blom & 

Frisk, 2013, s. 6). CSR eller ansvarsfullt företagande handlar om allt från mänskliga 

rättigheter, ansvar för miljön och säkra produkter till företagets sociala ansvar för att 

främja mångfald, jämställdhet och bra arbetsvillkor, såväl i Sverige som i övriga länder 

där företaget har sin verksamhet. Företag som vill ta ansvar kan utgå från en ”hållbar 

affärsplan” som inkluderar aspekterna ekonomi, social etik och miljö och på så sätt 

arbeta för en långsiktig och sund affärsverksamhet (Blom & Frisk, 2013, s. 6). 

 

Företags hållbarhetsarbete grundar sig ofta i Triple Bottom Line (TBL), vilket innefattar 

ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter (Hubbard, 2009, s. 180; Mitchell et al., 

2008, s. 67-68; Slaper & Hall, 2011, s. 4; Smith & Sharicz, 2011, s. 73-74). Tidigare 

forskning inom hållbar utveckling har främst fokuserat på ekonomiska aspekter, men 

detta fann Elkington (1994) otillräckligt och argumenterade att miljömässiga och 

sociala dimensioner också måste finnas med. Genom åren har CSR blivit en allt mer 

prioriterad fråga hos företag (Mitchell et al., 2008, s. 67-68; Moura-Leite & Padgett, 

2011, s. 528; Nguyen & Slater, 2010, s. 5; Norman & MacDonald, 2004, s. 243, 244; 

Slaper & Hall, 2011, s. 6-7; Smith & Sharicz, 2011, s. 73-74; Tullberg, 2012, s. 314) 

och i en svensk undersökning framgick att sju utav tio företag arbetar med frågor som 

gäller ansvarsfullt företagande (Blom & Frisk, 2013, s. 7). Detta tyder på att 

hållbarhetsengagemang har blivit näst intill en norm för verksamheter och vidare är det 

svårt för företag att överleva utan att inkludera en hållbarhetsaspekt i sitt företagande 

(Blom & Frisk, 2013, s. 6; Pagell & Shevchenko, 2013, s. 4). Då konsumenterna är en 

nyckelkompetens i vägen mot en hållbar värld (UN, 2012, s. 3) blir det extra aktuellt för 

företagen att genomföra strategier som möjliggör att konsumenter kan välja produkter 

som främjar miljö och människor (WWF, 2012b, s. 2). 

 

Enligt Professor Jeffrey Sachs, som leder FN:s Sustainable Development Solutions 

Network, är företag bryggan till hållbar utveckling (Axfoundation, 2012). Företag och 

deras marknadsavdelning behöver ta mer hänsyn till hållbara lösningar när de ska sälja 

sina produkter och försäljningspersonalen inräknas som en viktig faktor (Kotler, 2011, 

s. 132-133). Vidare har marknadsavdelningen sedan långt tillbaka varit ansedd som det 

viktigaste instrumentet i ett företag för att nå ut till samhället och individen som tar det 

slutgiltiga köpbeslutet (Drucker, 1958, s. 252-253). För att hållbarhetsprogram hos ett 

företag ska vara effektivt krävs det att alla har en gemensam syn på hållbarhet, att 

budskapet kommuniceras korrekt och att det sätts upp tydliga mål (Broman et al., 2000, 

s. 24; Johnston et al., 2007, s. 62-63). Vidare bör företaget kombinera väl använda och 

vedertagna initiativ, t.ex. ekodesign, träning och TBL i deras hållbarhetsarbete (Lozano, 

2012, s. 14-19). Orsato (2006, s. 127-128) menar att det har inneburit en stor förändring 

för företag i och med skiftet mot att arbeta mer med hållbarhet och enligt Hurley (1998, 

s. 57-60) är det viktigt hur förändringar i försäljningsavdelningen hanteras då det 

påverkar hur framgångsrik förändringen är. Detta framhäver delar som även Baldauf et 
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al. (2005, s. 7-11) antyder, att företagets ledning och miljö påverkar 

försäljningsavdelningen och hur de säljer samt att faktorer så som gemensamma 

värderingar korrelerar med graden av medarbetarnas engagemang (Bretz & Judge, 1994, 

s. 33).  

 

Försäljning av hållbara varor är intressant att belysa då Tsarenko et al. (2013, s. 309) 

menar att det inte är alla handelsföretag som förstår sin potential för att öka 

försäljningen av miljövänliga produkter. Vidare framhävs att det dessutom finns 

förbättringspotential gällande företagens tillvägagångssätt att öka försäljningen av 

miljövänliga produkter. Ytterligare incitament att fokusera på företagens roll i att skapa 

ett mer hållbart samhälle är att företag visar sig vara en viktig faktor som influerar 

konsumenter (Tsarenko et al., 2013, s. 309). Det har redan gjorts en mångfald 

undersökningar kring vad konsumenters inställning är och attityder till att handla 

hållbart (Blom & Frisk, 2013; Hur et al., 2013; Gilg et al., 2005; Young et al., 2010) 

varav vi finner det intressant att undersöka området ur ett företags perspektiv och se vad 

företagen har för möjligheter att öka försäljningen av hållbara produkter. Forskning har 

tidigare främst inriktats mot att rikta försäljningen mot utvalda segment så som 

konsumenter som kan tänka sig betala mer för gröna produkter (Laroche et al., 2001) 

och en yngre åldersgrupp av konsumenter (Lee, 2008). Mer specifikt har vi i denna 

studie ett fokus på hur detaljhandelsföretag inom kläd/textilbranschen (B2C) kan främja 

försäljares möjlighet att sälja hållbara produkter till slutkonsumenten. Eftersom kläder 

och textiler är en produktgrupp som kan klassas som högengagemangsprodukter är 

försäljarna ett verktyg som företag kan använda för att påverka kunder då dessa 

produkter karaktäriseras av att kunden vill känna sig säker innan köpet och att de 

avspeglar en persons image (Jobber & Lancaster, 2009, s. 86). Just personlig försäljning 

presenteras vara en viktig del inom marknadskommunikation (Anderson, 1996, s. 28; 

Cadogan & Simintiras, 1996, s. 57) då den inriktar sig mot försäljare som interagerar 

med slutkonsumenter. Försäljare är också länken mellan företag och kund och 

majoriteten av företag menar att den länken är det viktigaste sättet att nå kunden (Jobber 

& Lancaster, 2009, s. 4). Vidare är detaljhandeln ett relevant område att se till då det 

förutspås ske en konsumtionsökning med 30 % mellan 2010 till 2020 i den branschen 

(Blom & Frisk, 2010). För att gå in ytterligare i detalj har konsumtionen inom kläder 

och hemtextilier ökat med 40 % det senaste decenniet i Sverige (SMED, 2011, s. 17) 

vilket betyder att det är ett aktuellt område att se till gällande hållbar utveckling.  

 

Det finns skäl till att fokusera på försäljare då Tsarenko et al. (2013, s. 309) menar att en 

kunds attityd gällande hållbarhet inte behöver leda till köp men däremot att företags 

sociala interaktioner med kunder, har en stor betydelse huruvida individer tar hållbara 

konsumtionsval eller inte. I en global undersökning från år 2000 visade studien att 40 % 

av konsumenterna sa att de kunde tänka sig att köpa “gröna” produkter men att enbart 4 

% av dem faktiskt köpte det (UNEP, 2005, s. 15). Undersökningen visar på vad många 

andra studier säger, att det finns ett gap mellan konsumenters attityder och deras 

köpbeteende (Blom & Frisk, 2013, s. 27; Tsarenko et al., 2013, s. 302; UNEP, 2005, s. 

15). Det är oklart om vår studie har möjlighet att minska detta gap men vi anser att det 

delvis kan vara möjligt då Dubinsky (1980, s. 26), Goworek et al. (2012, s. 945) och 

Tsarenko et al. (2013, s. 309) menar att företag och försäljare kan influera kunders 

köpbeslut. Vi använder dessutom företaget som den drivande kraften i att framställa 

hållbar försäljning och är således inte bunden till att vänta efter kundernas efterfrågan. 
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Svensk Handel menar att konsumenter har för lite information för att ha möjlighet att 

göra medvetna val samtidigt som det finns ett intresse från deras sida att vara mer 

kunniga (Blom & Frisk, 2013, s. 18-19). I deras undersökning framkom att den mest 

vanligaste informationsvägen gällande upplysande om hållbarhet är via text och 

märkning på produkten och det minst förekommande sättet är genom den personliga 

interaktionen mellan kund och företag. Vi menar att här finns det potential för försäljare 

att spela en väsentlig roll i att skapa hållbart samhälle då Goworek et al. (2012, s. 945) 

framhäver att konsumenters köpbeslut kan influeras om information ges i samband vid 

personliga säljmötet. Företag har en skev bild av hur pass bra de når ut med 

hållbarhetsinformation till sina kunder då Blom & Frisk (2013, s. 30) hävdar att 

företagen själva anser att de till högre grad når ut med hållbarhetsinformationen jämfört 

med vad kunderna anser. Detta ger incitament till förbättring gällande företags 

kommunikation ut till kund där vi i detta arbete har fokus på försäljaren som medlet.  

 

I försäljarens roll ingår det att interagera med kunder (Fam & Merrilees, 1998, s. 248) 

och kundens produktval kan påverkas om försäljaren berättar vilken betydelse valet av 

en hållbar produkt har (Dubinsky, 1980, s. 26). Både nya samt äldre studier påvisar att 

till vilken grad en person känner sig delaktig i att kunna lösa ett problem kan påverka ett 

köpbeslut (Ellen et al., 1991, s. 103; Kang et al., 2013, s. 450; Roberts, 1996, s. 228) 

vilket framhäver försäljarens roll i det personliga säljmötet (Dubinsky, 1980, s. 26). 

 

Försäljningen av hållbara produkter kan ökas om försäljaren får träning som gynnar 

dem i det personliga säljmötet som till exempel att förbättra försäljarnas kompetens 

genom att fokusera på nuvarande brister (Weitz et al., 1986, s. 176). Det personliga 

säljmötet innefattar olika faser där försäljare har möjlighet att föra en dialog med kunder 

vilket kan påverka försäljningsförloppet (Dubinsky, 1980, s. 26) där försäljarens attribut 

visar sig ha en inverkan på försäljningsutfallet (Verbeke et al., 2011, s. 407). Detta är 

något som företag kan påverka genom träning eftersom det kan öka försäljarens 

kompetens i sin yrkesroll (Weitz et al., 1986, s. 176). 

 

Denna studie fokuserar på hur företagen och dess försäljare kan bidra till en mer hållbar 

värld. Problemet ligger i att för att en hållbar utveckling ska kunna ske, måste företagets 

hållbarhetsarbete nå kunden där vi ser utifrån ovanstående bakgrund att försäljaren 

skulle kunna spela en viktig roll för att påverka detta och uppnå en hållbar konsumtion. 

De främsta påverkande faktorerna är försäljningspersonalens influenser som i sin tur 

påverkas av organisationens struktur, kultur och klimat (Walker et al., 1979).  

 

I det personliga säljmötet finns det faktorer påverkar försäljningsutfallet som Baldauf et 

al. (2005, s. 7-11) menar är de mest fundamentala; egenskaper-, attityder- och 

beteenden- hos säljare. Mer specifikt utvecklar Verbeke et al. (2011, s. 407) att attribut 

har en inverkan på försäljarens prestation och således blir även träning en viktig aspekt 

då det påverkar försäljarnas kompetens (Weitz et al., 1986, s. 176). Baldauf et al. (2005, 

s. 7-11) hävdar att försäljningsorganisationens struktur har en påverkan på försäljarna 

vilket kategoriseras till kultur, klimat och kontroll över försäljningskåren.  

 

1.2 Tidigare forskning och identifierat gap 
Under vårt sökande kring tidigare studier om försäljarens roll att sälja hållbara 

produkter, har vi funnit att det finns forskning kring konsumenters attityd att handla 

hållbara produkter. Det finns också forskning kring “sustainable marketing” (Connely et 

al., 2010) men inte specifikt om försäljarens roll att marknadsföra hållbarhet vilket tyder 
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på ett gap som vår studie kan bidra med kunskap till. Försäljarens roll är speciell då det 

är en mer intern form av marknadsföring som involverar medarbetares acceptans och 

engagemang i hållbarhetsdebatten (Jones et al., 2008). Genom att utföra denna studie, 

bidrar den till att integrera hållbarhet i försäljarrollen. Detta går i linje med Kärnä et al. 

(2003, s. 853) som framhäver att marknadsföringsfunktioner bör planeras så att de 

stöttar företagets hållbarhetsarbete. Forum for the future (2009, s. 20) förklarar att i 

framtiden, för att företag ska driva hållbarbar utveckling framåt, måste företag fokusera 

på hållbar konsumtion. Om de endast går efter konsumenters efterfrågan kommer 

utvecklingen att gå sakta och därför bör företag skapa en efterfrågan på 

hållbarhetsprodukterna. (Forum for the future, 2009, s. 20) Detta går i linje med vår 

studie eftersom fokus är att försäljaren ska öka sin försäljning av hållbara produkter. 

Vidare hänvisar vi till ovanstående problemargumentation som motivation till att det är 

ett område som är nödvändigt att belysa. 

Webster (2009, s. 22) och Connely et al. (2010, s. 87) menar att studier kring hållbarhet 

och marknadsföring har varit mer datadriven, d.v.s. praktiskt driven, än teoridriven. Då 

de teorier som marknadsföringsforskare använder för att analysera och beskriva de 

hållbarhetspraxis i organisationer förblir underutvecklade (Carraher et al., 2008) 

understryker detta behovet av en sund teoribas för att förstå samspelet mellan hållbarhet 

och marknadsföring. Eftersom hållbarhet kontinuerligt fortsätter att växa som en central 

angelägenhet för organisationer måste forskarna ge nya insikter som bygger på vad vi 

vet om hållbarhet och börja utveckla en helhetssyn av hållbarhet. För detta ändamål har 

vi valt att vara mer teoridrivande och baserat vår studie på en uppsättning väletablerade 

teoretiska perspektiv, som Connely et al. (2010, s. 87) förespråkar, med målet att 

formulera vad de kan erbjuda angående hållbarhet för framtida forskning. Att förlita oss 

på teorier som har visat sin användbarhet för att förklara organisatoriska verk bör 

ingjuta ett förtroende för de insikter som härrör från dem (Lundberg, 2004). 

Pagell et al. (2013, s. 1-4) menar att framtida forskning bör integrera ett 

“hållbarhetstänk” i forskningsämnet och det bör ses som en självklarhet. Framtida 

forskning måste behandla de sociala och miljömässiga frågorna i ett företag i minst lika 

stor grad som de ekonomiska (Pagell et al., 2013, s. 1-4). Detta är något som vi har 

anammat då vi fokuserar på försäljning ur ett hållbarhetsperspektiv. Vidare uttrycks det 

att framtida forskning om hur organisationer kan påverka säljares engagemang skulle 

vara särskilt värdefullt att bidra med (Verbeke et al., 2011, s. 424). För att presentera så 

relevant information som möjligt kopplat till vår problemformulering har vi studerat 

forskning gällande hållbar konsumtion, CSR, försäljning, engagemang och 

management. För att forskning skall göra framsteg, och för att vi ska få svar på hur vi 

kan skapa hållbara verksamheter, behöver vi gå ifrån att ställa frågor som “är det 

lönsamt?” och istället vinkla det mot “hur kan vi bli hållbara?” (Pagell et al., 2013, s. 

15). Således har vi utformat vår frågeställning som nedan. 

 

1.3 Frågeställning 
Hur kan företag inom detaljhandeln i Sverige öka sin försäljning av hållbara varor 

genom det personliga säljmötet? 

 

1.4 Syfte 
Vårt syfte är att undersöka faktorer som kan vara bakomliggande orsaker till försäljning 

av hållbara varor inom detaljhandels kläd- och textilområden i Sverige. Vi fokuserar på 

det säljmöte som sker i en butik mellan försäljare och konsument och utifrån 
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försäljarens värderingar, upplevda kunskap om hållbarhet och företagets 

hållbarhetsvision ska vi få en indikation på hur dessa kan påverka försäljarna att sälja 

mer hållbara produkter. 

 

1.5 Perspektiv 
Genom att presentera vilket perspektiv studien har förklaras hur författarna väljer att se 

på verkligheten (Halvorsen, 1992, s. 37-38). Vi använder ett företagsperspektiv i vår 

studie där fokus är på personliga säljmöten. Med det menar vi att vi ser till hur företaget 

kan öka sin försäljning av hållbara produkter genom försäljaren. Vi utgår från att 

försäljaren kan vara den drivande aktören i att påverka säljmötet mot hållbara produkter. 

 

1.6 Avgränsningar 
Denna studie fokuserar inte på samtliga faktorer som kan påverka försäljares till att sälja 

hållbara varor då vi vill hålla studien smal. Därav utesluts faktorer så som exempelvis 

butikslayout, butiksstorlek och butiksläge i undersökningen. Vidare tar vi helt bort 

kundens påverkan i säljmötet och att kunder har olika kunskap om, samt efterfrågar i 

olika utsträckning, hållbara varor.  
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2. Teoretisk metod 
I den teoretiska metoden förklaras uppsatsförfattarnas förförståelse och dess påverkan 

på studien. Dessutom redogörs för vilka utgångspunkter studien har och kapitlet 

utmynnar i att diskutera kring studiens litteratur. 

 
Figur 2 - Teoretisk metod 

2.1 Val av ämne 
Hållbart företagande och hållbarhet i allmänhet är ett ämne som är aktuellt idag. Allt 

fler företag engagerar sig i hållbarhetsfrågor och genom att nischa examensarbetet mot 

hållbarhet menar vi att vi kommer få ut en civilekonomexamen som är extra anpassad 

till dagens arbetsmarknad. Då dessutom båda författarna har ett stort intresse för 

hållbarhet blev det ett naturligt och självklart val. 

 

Då vi inte har funnit några tidigare studier som fokuserar på försäljarens roll att sälja 

hållbara produkter utgår vi ifrån problembakgrundens argumentation som motivation till 

att det är ett område som är nödvändigt att belysa. Ytterligare motiv till att fokusera på 

detta är att Pagell et al. (2013, s. 1-4) menar att framtida forskning bör integrera ett 

“hållbarhetstänk” i forskningsämnet och det bör ses som en självklarhet att behandla de 

sociala och miljömässiga frågorna i ett företag i minst lika stor grad som de 

ekonomiska. Detta har vi anammat då vi fokuserar på försäljning ur ett 

hållbarhetsperspektiv. 

 

2.2 Förförståelse 
I följande avsnitt kommer författarnas förförståelse presenteras och detta är viktigt 

eftersom Thurén (2007, s. 60) menar att hur vi ser på världen och hur vi tänker, bygger 

på förförståelsen. Johansson Lindfors (1993, s. 76) menar att det går att dela upp 

författares förförståelse i en förstahandsförståelse och en andrahandsförståelse. Den 

första syftar till personliga erfarenheter medan den andra syftar till teoretiska 

erfarenheter (Johansson Lindfors, 1993, s. 76). Denna struktur används när författarna 

Olofsson och Petersson presenterar sin förförståelse som är relevant för denna studie. 

 

Petersson har praktisk erfarenhet från försäljning inom kläd- och matbranschen och 

Olofsson har erfarenhet inom restaurangbranschen. Dessa arbeten har medfört att de har 

erfarenhet av att vara medarbetare i företag, vilket har gett dem en uppfattning om hur 

ledning kan påverka prestation. Dessutom har Petersson varit försäljare och kan relatera 

till vad yrkesrollen konkret innebär. Dessa inblickar kan påverka studien i valen av 

teorier, eller vinklingar av frågor till respondenterna. Exempelvis har Petersson själv 

upplevt att hon kunde påverka kunders val i yrket som försäljare vilket gör att hon går 

in i studien med en förutfattad mening om att försäljaren kan spela en viktig roll att 

påverka köpbeslut. Åhléns, som senare presenteras att datainsamlingen kommer att ske 

hos, är författarna bekanta med sedan tidigare eftersom de är konsumenter och har 

besökt kedjan. Således har de redan en uppfattning om företaget vilket kan bidra till att 

beskrivningen av företaget har blivit påverkad av detta. Petersson och Olofsson har 

generellt sett en positiv inställning till Åhléns vilket förmodligen lett till den positiva 

framställningen av företaget och ett förespråkande att de bedriver verksamheten på ett 

överlag bra sätt. Dock ser de fortfarande på företaget från ett utomstående perspektiv då 

de varken gör undersökningen på uppdrag av dem eller undersökt dem djupgående vid 

Inledning Teoretisk metod 
Teoretisk 

referensram 
Tillvägagångsätt Empiri Analys Slutsatser Sanningskriterier 
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något tidigare tillfälle. Däremot har undersökningen och presentationen av resultaten 

gjorts på ett neutralt sett för att verkligen visa hur situationen ser ut för att studiens 

resultat ska vara så pålitliga som möjligt. 

Vidare har arbetet en hållbarhetsinriktning och det valdes på grund av 

uppsatsförfattarnas personliga intresse av området. Hållbarhet är dock ett brett ämne och 

således påverkas teorivalen av Peterssons och Olofssons uppfattning och intresse 

gällande hållbarhet. Exempelvis är uppsatsen inriktad mot att öka försäljningen av 

hållbara varor och inte hur konsumtionen kan minskas vilket annars skulle kunna vara 

en möjlig aspekt att se till. Detta kan bero på att uppsatsförfattarna själva anser att ett 

första steg mot att gå mot en mer hållbar konsumtion är för företag att vara den drivande 

kraften att påverka kunder till köp av hållbara varor istället för “traditionella” varor. 

Uppsatsförfattarna ser detta som en mer realistisk första ändring jämfört med att företag 

ska påverka till att minska hur ofta konsumenter handlar. Vidare kan dom hållbara 

varorna i sig ha en högre kvalité och möjligtvis hålla längre vilket i sin tur kan leda till 

att konsumenter handlar mer sällan. Genom media ser Petersson och Olofsson dagligen 

hur missförhållanden sker i form av barnarbete, dåliga arbetsförhållanden i fabriker och 

kemikalieutsläpp som förstör både natur och människors liv. Uppsatsförfattarna ser att 

hållbarhet är något som ska reducera och förhoppningsvis eliminera dessa skadliga 

missförhållanden och således ska uppsatsen främja arbetet med hållbarhet genom att se 

till miljömässiga och sociala aspekter utöver den mer etablerade finansiella aspekten.  

Gällande författarnas teoretiska erfarenhet studerar båda till civilekonom med inriktning 

mot handel och logistik vid Umeå universitet. Olofsson studerade Marknadsföring D 

och Petersson Marknadsföring/Management D där ett av inslagen var CSR. Båda har 

dessutom läst Försäljning C vilket medför att en viss förförståelse finns för 

försäljningsområdet. Detta innebär en förståelse kring grundläggande teorier inom 

området som har påverkat vilka teorier som används. Det har dock förts en diskussion 

kring vad det kan ha för effekter på arbetet så som att Petersson och Olofsson inte är 

lika öppensinnade i valet, utan har använt de teorier som ligger till grund för försäljning. 

Uppsatsförfattarna är medvetna om att det kan ha både positiva och negativa effekter 

och har jobbat med att förminska de negativa effekterna genom att inkludera olika 

artiklar kring de valda teorierna för att få med olika synvinklar. Utöver detta anses 

uppsatsförfattarnas kännedom kring olika begrepp inom försäljningsområdet vara en 

fördel som gynnat kunskapsinhämtningen då det kunnat urskiljas om teorier kunnat 

kopplas till varandra eller inte. Det har också påverkat tillgodogörelse av information 

positivt eftersom uppsatsförfattarna har kunnat förstå teorier till god nivå då det har 

funnits en viss förståelse av begreppen sedan tidigare. Vi menar dock att ytterligare 

kunskap av försäljning skulle krävas för att uppsatsförfattarna skulle kunna anses ha en 

god förförståelse med tanke på att det är ett brett ämnesområde.  

Gällande hållbarhet har uppsatsförfattarna stött på det till viss del under utbildningen 

men inte i samma grad som försäljning. Hållbarhet har varit som ett komplement i några 

kurser inom civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik men har 

aldrig fått en kurs dedikerad till sig. Det var när hållbarhet berördes i olika kurser som 

intresset växte fram och gjorde att Petersson och Olofsson ville utforska det djupare. Ur 

ett företagsekonomiskt perspektiv har hållbarhet presenterats ur ett finansiellt, socialt 

och miljömässigt perspektiv. I linje med detta företagsekonomiska perspektiv är även 

utgångspunkten i Peterssons och Olofssons uppsats dessa tre delar och vid teoretiskt 

genomgång har detta påverkat uppsatsförfattarna till att välja en hållbarhetsfilosofi som 
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kombinerar finansiellt, socialt och miljömässigt perspektiv. Det finns olika sätt att 

presentera hållbarhet på vid val av teori där vi väljer att göra det genom Triple Bottom 

Line då detta är ursprungskonceptet. Uppsatsförfattarna är medvetna om att det finns 

olika sätt att se till hållbarhet som alla har sina för och nackdelar beroende på inom 

vilket paradigm de används. För denna uppsats ville uppsatsförfattarna komma åt 

ursprungskonceptet som lett till grunden i många företags hållbarhetsarbete för att se 

hur denna vision når ut till försäljarna.  

Petersson och Olofsson kommer genomgående under genomförandet av arbetet sträva 

efter att vara objektiva till den grad det är möjligt men läsare bör ha författarnas 

förförståelse i åtanke under läsningen av arbetet för att kritiskt tillgodogöra sig studien. 

2.3 Metodval  
Detta arbete genomförs genom en fallstudie, där vi använder ett företag som grund för 

att beskriva en situation. Denscombe (2009, s.60) menar att fallstudier kan “belysa det 

generella genom att titta på det enskilda.” och det gör vi genom att undersöka ett företag 

ur en mängd liknande företag, för att skapa en insikt i hur ökad försäljning av hållbara 

varor kan ske. Vi anser att det är lämpligt att studera ett företag då vi avser undersöka 

försäljarnas egna uppfattning och hur detta hänger ihop med hur ledningen får ned sitt 

hållbarhetsarbete genom organisationen. Detta kan med fördel göras genom att studera 

ett fall då denna metod handlar om att återspegla respondenters tolkning av en situation. 

En annan aspekt av fallstudien vi vill komma åt är att den kan användas för att beskriva 

verkligheten och att fallet ämnar att representera verkligheten (Ejvegård, 2003, s. 33). 

Således är denna metod mest lämplig för vårt problem och studien blir därav även 

aktuell för en mängd företag som har samma karaktäristika som fallföretaget vilket 

diskuteras vidare i Kapitel 5.1 Undersökningsområde. Då vi ämnar att “utgå från 

teorier” menar Merriam (1994, s. 66) att vi utför en kvantitativ fallstudie. För att 

genomföra studien förklarar Johansson Lindfors (1993, s. 130) att fallstudier med fördel 

kan använda olika datainsamlingsmetoder för att samla in information till studiens 

ändamål. Detta för att ge en så innehållsrik avbildning av det aktuella fallet som det går 

varpå vi utgår från våra två huvudsakliga insamlingsmetoder. Fallstudier kommer också 

ofta till stor användning när processer och förändringar ska studeras vilket även det 

ledde till att det blev ett naturligt val då vi ville studera denna förändring i 

försäljningsavdelningen. 

 

För att lyckas svara på vår frågeställning sker den huvudsakliga datainsamlingen på 

försäljare men studien kompletteras med organisatorisk information från 

företagsledning för att lyckas undersöka de områden som ingår i syftet med studien. Vår 

frågeställning är ute efter att fånga vilka områden som kan ge en ökad försäljning av 

hållbara produkter och vi ämnar att beskriva situationen som den är och inte att tolka 

varför de påverkar. Därav fann vi det lämpligt att utföra en kvantitativ studie, då denna 

bättre kan fånga en bredd, istället för en kvalitativ då Denscombe (2009, s. 321) 

förklarar att denna är mer lämplig när mer djupgående information ska genereras. Mer 

specifikt har datainsamlingen skett via enkäter, intervjuer och dokument relaterat till 

fallföretaget. I denna studie har det konkret inneburit att ge enkäter till försäljare inom 

vårt fallföretag som verkar inom detaljhandelns kläd- och textilindustri och den 

kompletterande informationen rörande organisationen skedde via en intervju med 

företagets hållbarhetsansvarig och en intervju med en varuhuschef. Dessutom har 

information genererats via dokument i form av företagets hållbarhetsredovisning. Vi 

ansåg att intervjuer var det mest lämpade sättet att generera informationen på då det 
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skulle vara svårt att fånga informationen vi var ute efter via en enkät. Vi behövde intern 

information och deras tillvägagångssätt var för oss okända varför det skulle vara svårt 

att få ut hur de går till väga i praktiken. Vi behövde få situationen beskrivet från dem i 

form av öppna svar för att få så tydliga svar som möjligt på hur de jobbar med dessa 

frågor. 

 

2.4 Angreppssätt 
I vår studie har vi utgått från ett deduktivt angreppssätt som Johansson Lindfors (1993, 

s. 55) förklarar som att “gå från teori till empiri”. Vi börjar med att presentera teorier 

inom hållbarhet, försäljning och organisation för att sedan utforma enkäter samt 

intervjufrågor utifrån teorierna för att på så sätt få ut ett resultat som ska svara på 

frågeställningen. Johansson Lindfors (1993, s. 55) menar att det deduktiva 

angreppssättet passar väl med en positivistisk kunskapssyn och då vi i nästa stycke 

förklarar att vi i denna studie är positivistiska menar vi att det deduktiva angreppsättet är 

lämpligt för oss.  

 

2.5 Vetenskapliga utgångspunkter 
Ontologi handlar om vad som existerar (Bryman, 2011 s. 35) och vi kommer att 

presentera vår ståndpunkt i denna fråga genom att utgå från vår frågeställning. Vi 

kommer genomföra undersökningen genom att beskriva situationen som den är utifrån 

data vi samlar in på försäljares uppfattningar och värderingar gällande olika områden 

som är kopplade till vår teori. Vidare är dessa uppfattningar och värderingar inget som 

vi ämnar att analysera eller tolka utan vi samlar in data som därefter ska användas för att 

finna olika samband som är bakomliggande faktorer till försäljning av hållbara varor. 

Detta innebär att vi betraktar verkligheten som ett externt och objektivt fenomen vilket 

går i linje med objektivismen som Bryman (2011, s. 36) definierar som att möta sociala 

företeelser med yttre fakta som vi inte kan påverka.  

 

Förutom vår ontologiska ståndpunkt kommer vi även att presentera vad vi har för 

kunskapsuppfattning. Den epistemologiska ståndpunkten förklarar vad som anses vara 

kunskap (Bryman, 2011, s. 29). Vår datainsamling genomförs för att beskriva hur 

verkligheten ser ut för försäljarna och vi avser inte att subjektivt tolka de svar vi får. Då 

vår huvudsakliga forskningsmetod är kvantitativ, där siffror utifrån likertskalan på 

enkäten kommer att vara den centrala analysenheten, kommer vi att i enlighet med 

Denscombe (2009, s. 320, 422) grunda vår världssyn i att kvantifiera relationer ur ett 

vetenskapligt perspektiv för att utforska den sociala världen. Att dessutom urskilja 

mönster ur relationer för att se gemensamma faktorer, se orsaker och följder i socialt 

sammanhang likt hur det ser ut inom naturvetenskapen, är en positivistisk ståndpunkt 

(Denscombe, 2009, s. 422-423). Vi vill inte skapa förståelse genom tolkning utan vi 

kommer att samla in data som ska förklara en verklighet vilket innebär att vi anammar 

en kunskapssyn av positivistisk natur. I och med att vår studie till största grund består 

av kvantitativt material menar Bryman (2008, s. 40) och Denscombe (2009, s. 422-423) 

att en positivistisk ståndpunkt lämpar sig väl. Johansson Lindfors (1993, s. 40) menar 

att det positivistiska synsättet med fördel ämnar producera kunskap som förbättrar 

processer eller som kan skapa förutsättningar. Detta går i linje med vår uppsats. Redan i 

syftet nämner vi att vi vill att studien ska resultera i att skapa en indikation på hur olika 

faktorer kan påverka försäljare att sälja mer hållbara produkter. 

 

Vi kommer även att utföra två intervjuer för att få in kompletterande information kring 

interna tillvägagångssätt. Likt enkätundersökningen ämnar vi endast att samla in svar 



11 

 

som vi ser som fakta som vi kommer att använda för att beskriva studieobjektet. Vi 

söker inte efter någon underliggande betydelse i de svar vi samlar in genom intervjuerna 

utan håller fast vid det positivistiska synsättet. 

 

2.6 Litteratursökning och källkritik 
När vi bestämde vilka teorier som skulle ingå i arbetet valde vi teorier som kan kopplas 

till vår frågeställning, det vill säga teorier inom hållbarhet, försäljning samt 

organisation. Artiklarna har vi sökt via EBSCO, Google Scholar och Emerald. För att 

skriva ett arbete med hög tillförlitlighet är samtliga artiklar peer reviewed. Dessutom 

har vi strävat efter att använda artiklar som är citerade för att upprätthålla en hög kvalité 

bland källorna. Både nyare och äldre artiklar har använts eftersom vi till högsta möjliga 

mån har utgått från originalkällor medan nyare artiklar har gett oss en aktuell inblick i 

trender inom forskningen och forskningsgap. Näst intill samtliga artiklar har varit på 

engelska och för att minimera risken för misstolkning har vi varit noggranna på att 

översätta och förstå texten.  

 

För att finna relevanta artiklar har vi använt oss av olika sökord så som: “personal 

selling”, “person organization fit”, “integrated marketing”, “sustainable development”, 

“sales performance” och “triple bottom line”. Vi använde oss även av synonymer till 

dessa ord för att få ett urval med många användbara artiklar aktuella till studien. Vi 

gjorde även olika kombinationer med sökorden. Dessutom granskade vi relevanta 

artiklars referenslista som ibland inkluderade artiklar som vi kunde ha användning för.  

 

I vissa fall använder vi organisationer som källor eftersom vi anser att de har den mest 

relevanta och uppdaterade informationen om ett speciellt ämne, exempelvis WWF som 

är en av de största privata miljö- och naturvårdsorganisationerna med aktuell data om 

världens resursfördelning. Till den vetenskapliga metoden har majoriteten av fakta som 

stödjer våra ställningstaganden hämtats ur böcker. Till dessa har vi fokuserat på att 

använda accepterade författare inom samhälls- och företagsekonomisk forskning för att 

försäkra oss om att källan är bra nog att använda. 

 

För att ha ett källkritiskt tillvägagångssätt genom studien har vi använt oss av tre 

principer som Johansson Lindfors (1993, s. 88-89) presenterar. De faktorer som är 

relevanta att reflektera över är ursprunget, den empiriska grunden och aktualiteten. 

Valet att använda första- eller andrahandskällor är innebörden av vad ursprunget står för 

(Johansson Lindfors, 1993, s. 88). Genomgående har vi strävat efter att utgå från 

förstahandskällan. På så sätt har vi använt den ursprungliga faktan för att återge så 

korrekt information som möjligt och undvika att bygga vårt arbete på eventuella sned 

tolkningar som användning av andrahandskällor skulle kunnat innebära. Den empiriska 

grunden har vi reflekterat över vid val av teorier för att vara medvetna om vi använder 

data av primär eller sekundär natur. Johansson Lindfors (1993, s. 89) menar att det är 

vanligt att inkludera både primära och sekundära källor vilket vi har gjort i vår studie. 

Främst har vi inkluderat primärkällor men vi har inkluderat sekundärkällor för att bland 

annat ta del av kritik som förts mot valda artiklar. Det har varit ett sätt att väga artiklar 

mot varandra och kunna se både positiva och negativa sidor. Aktualitet handlar om att 

forskningen ska vara aktuell och detta innebär inte att äldre forskning ska förkastas utan 

att även äldre forskning kan vara relevant (Johansson Lindfors, 1993, s. 89). Detta har 

vi haft i åtanke och således förkommer det både äldre och ny forskning inom våra valda 

teorier. Vid minsta tydan om osäkerhet av källor har vi valt att exkludera dem. 
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2.7 Litteraturval 
Vårt arbete handlar om hur företag inom detaljhandeln kan öka sin försäljning av 

hållbara varor genom det personliga säljmötet. För att få svar på detta hade det varit 

naturligt att välja teorier som berör ovanstående ämnesområde men under vårt sökande 

av litteratur har vi inte funnit forskning som handlar om försäljning av hållbara 

produkter vid ett personligt säljmöte. Det närmsta vi har kommit har varit forskning om 

“sustainable marketing” som har varit mer generell och inte riktad mot den personliga 

försäljaren och det har även funnits en mängd forskning kring konsumenters attityd till 

hållbara varor. Detta har gjort att vi valt teorier som handlar om påverkan av försäljares 

försäljningsutfall, som vi ämnar att bygga vår studie på för att således ha möjlighet att 

utforska det, i nuläget, tämligen outforskade området. För att fånga in 

hållbarhetsaspekten inkluderades även teorier om hållbarhet. 

 

Vårt teorikapitel berör tre block av områden; hållbarhet, försäljning och organisation. 

Inledningsvis presenteras vårt upplägg av teorin som blir ett intro till teoriavsnittet. I 

avsnittet om hållbarhet förklaras Triple Bottom Line som består av tre faktorer att bidra 

till en hållbar utveckling. På detta sätt skapas en övergripande förståelse för var 

begreppet hållbarhet kommer ifrån och vad det handlar om. Detta är grundstenen i vårt 

arbete då vi ämnar att applicerar hållbarhetsaspekten på de traditionella försäljnings- 

och organisationsteorierna. I försäljningsdelen presenteras först 4P, som förklarar 4 

faktorer som kan påverka försäljning vilket sedan specificeras till personlig försäljning. 

I och med det går fokus över till teorier som kan kopplas direkt till försäljaren. AIDA 

som är en marknadsföringsmodell förklarar olika steg som försäljare bör väcka hos sina 

kunder för att åstadkomma köpavslut. Därefter förklaras försäljningsprocessen som 

presenterar steg som försäljare kan gå igenom vid en säljsituation. Försäljares attribut 

indikerar attribut som är värdefulla i försäljarrollen och slutligen förklaras att träning är 

ett sätt att förbättra brister på. I organisationsblocket presenteras faktorer som kan 

påverka försäljarnas försäljning av hållbara produkter. I och med företags framväxande 

engagemang för hållbarhetsprogram presenteras förändring i säljavdelning som 

förklarar faktorer som är viktiga att ta hänsyn till när det sker en förändring (i vårt fall 

introducerandet av hållbarhetsengagemang). Därefter beskrivs syftet med ett företags 

vision och detta kopplas sedan till att person-organisation passform är en faktor som 

påverkar till vilken grad medarbetare strävar efter att uppfylla företagets mål. 

Avslutningsvis är företagskultur och klimat ytterligare två aspekter som kan vara 

bakomliggande faktorer till försäljares försäljning av hållbara produkter.    
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3. Teoretisk referensram 
Vårt teorikapitel är uppdelat i tre block; hållbarhets-, försäljnings- samt organisatoriskt 

inriktade teorier. Inledningsvis presenteras en introduktion till teorin som indikerar 

teorikapitlets struktur. 

 
Figur 3 - Teoretisk referensram 

För att skapa en övergripande förståelse över hur innehållet i vår teoretiska referensram 

hänger ihop med vårt syfte samt frågeställning presenteras först en illustration som 

sammanfattar studiens teorier, begrepp och analysområden. Illustrationen som visas i 

figur 4, är uppbyggd av faktorer som påverkar försäljaren och försäljningsutfallet vid 

det personliga säljmötet samt redogör varför hållbarhet är speciellt att jobba mot. 

Tanken med hur vi strukturerat den teoretiska referensramen är att företags 

hållbarhetsarbete påverkar organisationen som i sin tur påverkar försäljarna och det 

slutliga utfallet av försäljning av hållbara varor. För att förklara dessa faktorer använder 

vi oss av teorier men även begrepp och analysområden som vi funnit kunnat förklara 

faktorerna i tidigare studier. Då dessa begrepp och analysområden på ett bra sätt kunnat 

förklara de aspekter vi vill undersöka väljer vi att även låta dem gå under benämningen 

teorier när vi beskriver dem framöver i vår teoretiska referensram.  

 

Figur 4 - Teoretisk överblick 

3.1 Introduktion till teori 
Vår teoretiska referensrams struktur styrks utifrån Walker et al. (1979) som förklarar att 

det går att sammanfatta föregångarna till de mest influerande faktorerna för 

försäljningsmanagement och strategier och vilka konsekvenser dessa fundamentala 

faktorer har. De främsta påverkande faktorerna är organisationens struktur, kultur och 

klimat samt försäljningspersonalens influenser som leder till formen av 

försäljningsmanagement som kommer användas. På grund av den senare 

överväldigande populariteten att forska inom försäljning och dess roll inom 

marknadskommunikation ca 30 år senare, utvecklade Baldauf et al. (2005, s. 7-11) 

Inledning Teoretisk me 
Teoretisk 

referensram 
Tillvägagångsätt Empiri Analys Slutsatser Sanningskriterier 
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Walker et als. (1979) ramverk och konceptualiserade det i en modell. För att komma 

fram till vad som främst påverkar försäljningskårens resultat la de till strukturella 

egenskaper i säljorganisationen, egenskaper, attityder och beteenden hos säljare samt 

försäljningsorganisationens effektivitet (Baldauf et al., 2005, s. 7-11). Faktorerna 

illustreras nedan i Figur 5 – Föregångarna till försäljningsmanagement och kommer stå 

som grund för hur vi går igenom vår teoretiska referensram för att komma fram till vad 

som främst påverkar försäljningskårens resultat inom hållbara produkter.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 - Föregångarna till försäljningsmanagement 

Utifrån denna grund presenterar vi hur konceptet hållbar utveckling påverkar strukturen 

hierarkiskt, uppifrån och ned, som kan ses i Figur 6 nedan. Sedan presenterar vi hur 

detta lett till begreppet Triple Bottom Line (TBL) som myntades 1994 (Elkington) och 

innebär att företag bör ta i hänsyn miljömässiga och sociala faktorer utöver den 

regerande finansiella bottom linjen (som avser ett företags nettoresultat). Detta står som 

grund i studien och målet är att kunna koppla ihop denna nya utveckling inom 

företagande, tillsammans med klassiska teorier inom försäljning och organisation, för 

att kunna uppfylla studiens syfte, se Figur 6 – Hur Triple Bottom Line kopplas ihop 

med föregångarna till försäljningsmanagement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6 - Hur Triple Bottom Line kopplas ihop med föregångarna till försäljningsmanagement 
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Härefter kommer en redogörelse av de försäljningsteorier som kan anses vara avgörande 

faktorer som påverkar resultatet av försäljning, se Figur 7 - Turordning i presentation 

för våra teoretiska områden. Avslutningsvis presenterar vi de organisatoriska teorier 

som vi anser främst kan förklara de faktorer som har en påverkan på 

försäljningsavdelningen och dess medarbetare. 

 
Figur 7 - Turordning i presentation för våra teoretiska områden 

3.2 Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling, ofta för enkelhetens skull kallat hållbarhet, myntades 1987 av UN i 

en rapport (Kaufman, 2009, s. 383). Dokumentet beskriver hållbar utveckling som att 

vara utveckling som ”tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. Rapporten refereras till som 

Brudtland rapporten efter utredningens ordförande, Gro Brundtland tidigare 

premiärminister i Norge, och står som fundament inom hållbar utveckling världen över 

(Kaufman, 2009, s. 383). Till en början var det främst små, privatägda företag som 

sysslade med hållbarhet då de inte var pressade av strikta redovisningar till övre ledning 

utan kunde göra det från ett genuint intresse (MacLean, 2010, s. 103-105). Senare 

spreds konceptet till större firmor som initialt använde det som varumärkesförbättring.  

 

Aktuella miljöproblem presenterar stora samhällsutmaningar och övergången till 

hållbarhet har vissa speciella egenskaper som gör dem annorlunda att hantera (Geels, 

2011, s. 24). Att hantera dessa problem kan endast göras genom djupa 

strukturförändringar av ett företags system (Elzen et al., 2004; Grin et al., 2010; Van 

den Bergh & Bruinsma, 2008). Dessa systemförändringar är ofta kallade sociotekniska 

övergångar eftersom de innebär förändringar i den totala utformningen av infrastruktur 

så som transporter, energianvändning, teknologi, policys och förfaranden av marknader 

och konsumentbeteende (Elzen et al., 2004; Geels, 2004). Dessa aspekter har inverkan 

på och beslutas utifrån andra intressenter så som andra företag, branschutveckling, 

beslutsfattare av policys, politiker, konsumenter, det civila samhället, ingenjörer och 

forskare. Övergångar är därför komplexa och långsiktiga processer som omfattar flera 

aktörer.  

Ett konkret bevis på detta är att hållbarhetsövergångar är målinriktade eller 

"ändamålsenlig" (Smith et al., 2005) i den betydelsen att det tar hänsyn till långlivade 

miljöproblem, medan de flesta övergångar historiskt sätt varit ”framväxande” d.v.s. att 

entreprenörer utforskar affärsmöjligheter i samband med ny teknik. Detta gör att 
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hållbarhetsövergångar inte kan jämföras med ett simpelt införande av en ny produkt 

eller teknik.  

Ett andra karaktärsdrag som gör hållbarhetsövergångar unika är att de flesta "hållbara" 

lösningar inte erbjuder uppenbara fördelar för användaren (Geels, 2011, s. 25). Detta 

eftersom hållbarhet är en samhällsnytta, och poängsätts därför ofta lägre på pris- och 

prestandamått än nya produkter baserade på erkända teknologier. Det är därför 

osannolikt att miljöinnovationer kan jämföras med eller kommer kunna ersättas av 

befintliga system, så som ny ”enkel” produktinnovation. Hållbarhetsövergångar får 

effekter i de ekonomiska förhållandena inom företaget och kommer kräva förändringar i 

policys, vilket innebär maktkamper och politiska diskussioner, eftersom särintressen 

inom företaget (t.ex. långsiktiga investeringar i maskinparker och personal med 

specialkompetens) kan komma att försöka stå emot sådana förändringar (Geels, 2011, s. 

25). 

Dessa överväganden innebär att hållbarhetsövergångar handlar om samspelet mellan 

teknik, maktpolitik, ekonomi, affärsmarknader och samspråk från allmänheten (Geels, 

2011, s. 25). Forskare behöver därför teoretiska ansatser som tar hänsyn till den 

flerdimensionella natur hållbarhetsövergångar har och dynamiken i denna 

strukturomvandling. När det gäller strukturförändringar är vanligtvis problemet att 

många befintliga, icke-hållbara system, stabiliseras genom olika inlåsningsmekanismer 

såsom skalekonomi, icke återvinningsbara investeringar i maskiner, infrastruktur och 

kompetens. Så det viktiga är att förstå hur miljöinnovationer uppstår och hur dessa kan 

ersätta, förändra eller konfigurera om befintliga system som vi kommer redogöra för 

nedan. 

3.2.1 Triple bottom line (TBL) 
Tidigare forskning inom hållbar utveckling har främst fokuserat på ekonomiska 

aspekter, men detta fann Elkington (1994) otillräckligt och argumenterade att 

miljömässiga och sociala dimensioner också måste finnas med. Denna idé blev 

uppkallad TBL och tar hänsyn till ekonomiska, miljömässiga samt sociala områden och 

verkar som grundsten inom hållbar utveckling (Hubbard, 2009, s. 180; Mitchell et al., 

2008, s. 67-68; Slaper & Hall, 2011, s. 4; Smith & Sharicz, 2011, s. 73-74). Begreppen 

benämns ofta även som profit, people och planet (efter financial, social och 

environmental) men under denna studie väljer vi att referera till dem som ekonomiska, 

sociala och miljömässiga områden (Slaper & Hall, 2011, s. 4; Tullberg, 2012, s. 310).  

 

Begreppet TBL redovisning har blivit alltmer modernt för företag och inom avdelningar 

så som management under de senare åren (Mitchell et al., 2008, s. 67-68; Norman & 

MacDonald, 2004, s. 243, 244; Slaper & Hall, 2011, s. 6-7; Smith & Sharicz, 2011, s. 

73-74; Tullberg, 2012, s. 314). Tanken bakom TBL paradigmet är att ett företags 

slutgiltiga framgång och välmående kan, och bör, inte bara mätas av den traditionella 

finansiella resultaträkningen utan även av dess sociala/etiska och miljömässiga 

uppförande. Nedan presenterar vi i Figur 8 - Hållbar utveckling en bild på hur TBL 

vanligtvis illustreras. 

 



17 

 

 
Figur 8 - Hållbar utveckling 

TBL har på detta sett blivit ett populärt sätt att användas på för att organisera sina tankar 

och möjliga handlingar angående sitt hållbarhetsarbete (Mitchell et al., 2008, s. 67). 

Som illustrerat överlappar ibland de tre områdena social, miljö och finansiell utveckling 

varandra. I dessa fall har sociala och miljömässiga mål uppnåtts samtidigt som en 

åtråvärd ekonomisk tillväxt skett (Nguyen & Slater, 2010, s. 5). Hållbara företag ställer 

de tre dimensionerna mot varandra i en strävan mot att hamna i ett så kallat ”guldläge” i 

mitten, där skadliga sociala och miljömässiga effekter minimeras så mycket som möjligt 

samtidigt som en optimal avkastning uppnås och på så sätt ger en sann hållbar 

utveckling (Nguyen & Slater, 2010, s. 5; Smith & Sharicz, 2011, s. 73-74). Exempel på 

hur företag inom detaljhandelsbranschen uttrycker sitt hållbarhetsarbete genom de tre 

dimensionerna som ingår i TBL är: ”Vi agerar på ett ekonomiskt, miljö-mässigt och 

socialt hållbart sätt och skapar mode med omtanke om vår planet i dag och för 

framtiden.” (KappAhl, 2013, s. 0) ”Vår hållbarhetsvision är att Åhléns ska bidra till en 

hållbar handel, med hänsyn till människor och miljö.” (Åhléns, 2012) 

 

Sedan 1990, när TBL-termen blev en officiellt accepterad modell, har företag inkluderat 

den i årsredovisningar, pressmeddelanden och andra dokument (Norman & MacDonald, 

2004, s. 244; Slaper & Hall, 2011, s. 8). Organisationer som Global Reporting Initiative 

och AccountAbility promotade redan från början TBL initiativet och företag tog till sig 

det nya sättet som premiss i att rapportera sina resultat på (Nguyen & Slater, 2010, s. 

10; Norman & MacDonald, 2004, s. 244). 

 

Då vi ser att TBL ofta är grundstenen i ett företags hållbarhetsvision och 

hållbarhetsarbete finner vi det relevant att utgå fån TBL konceptet i denna studie. 

Vidare finns det flera forskare som anser att TBL modellen förtjänar mer 

uppmärksamhet inom forskning och att det kan bidra till värdefulla insikter av hållbar 

utveckling både praktiskt och akademiskt inom flera områden (Coffman & Umemoto, 

2010, s. 608; Nguyen & Slater, 2010, s. 9-10; Pava, 2007, s. 109-110; Smith & Sharicz, 

2011, s. 83-84; Tullberg, 2012, s. 323). 

 

TBL är dock inget allsmäktigt universalmedel utan har även det sina brister och 

förespråkare som även annars kan vara positiva till TBL överlag, hävdar att den har 

flera nackdelar som modell (Coffman & Umemoto, 2010, s. 608-609; Norman & 

MacDonald, 2004; Pava, 2007, s. 109-110). Den främsta kritiken riktas mot 

mätbarheten av de nya sociala och miljömässiga dimensionerna. Ett allmänt känt 

uttryck inom management lyder ”if you can’t measure it, you can’t manage it.” och har 

stått som grundargument för bristerna i TBL då det är svårt att exakt mäta de sociala och 

miljömässiga dimensionerna som företag kan mäta sig finansiellt, d.v.s. monetärt 

(Nguyen & Slater, 2010, s. 10; Pava, 2007, s. 108; Slaper & Hall, 2011, s. 4). Vidare 
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anser vissa att hela konceptet av hållbar utveckling kan vara ett utopiskt tänkande och 

ett koncept som företag kan ha svårt att helt leva upp till (Barkin, 1996, s. 265). Andra 

menar att det inte är en lösning till globala problem inom hållbar utveckling och att de 

praktiska implikationerna av TBL är utmanande, om inte omöjliga, att utföra 

(Ehrenfeld, 2004, s. 2; Norman & MacDonald, 2004; Slaper & Hall, 2011, s. 8). Trots 

detta anses TBL vara det mest framstående hållbarhetsverktyget som företag använder 

sig av och problemen med mätbarhetssvårigheterna fortsätter att arbetas med (Slaper & 

Hall, 2011; Smith & Sharicz, 2011, s. 79-84; Tullberg, 2012). Dessa problem är heller 

inte unika för TBL utan kommer alltid upp när det diskuteras CSR program eller 

hållbara utvecklingsstrategier (Smith & Sharicz, 2011, s. 74-75). Vidare har företag 

inom detaljhandeln börjat hitta sätt att mäta vissa av dessa aspekter på. Vissa 

klädföretag har exempelvis uppsatta mål gällande sina hållbara produkter (KappAhl, 

2013, s. 11; Åhléns, 2012, s. 8). TBL bör snarare ses på som en metafor för den 

mångfacetterade natur som området har och istället för att kritiseras borde det användas 

som fokus i fortsatt forskning och förbättringsmöjligheter (Pava, 2007, s. 108). Genom 

denna studies inriktning mot hållbarhet går vi i linje med Pava (2007, s. 08) då vi ämnar 

generera information som kan förbättra företags försäljning av hållbara produkter. 

 
Finansiell hållbarhet 
Ett vanligt och ofta framstående mål för ett företag är att skapa aktieägarvärde (Nguyen 

& Slater, 2010, s. 9). Aktieägarvärde skapas när företaget får avkastning på ett 

investerat kapital som är större än kostnaden lagd. Generellt sett ses det som att desto 

större skillnad på investeringen lagd och avkastningen som sedan ges, desto mer 

aktieägarvärde skapas. Utöver detta kan även tillväxt spela en stor roll i den finansiella 

hållbarheten. Ett snabbväxande företag som har lågt avkastningsförhållande kan 

fortfarande skapa mer aktieägarvärde än ett företag som får hög avkastning men har låg 

tillväxt. På grund av detta fokuserar chefer på två huvudsakliga finansiella faktorer, 

lönsamhet och tillväxt (Nguyen & Slater, 2010, s. 9). Faktorer som ofta mäts är 

ekonomiska resultat, marknadsnärvaro, indirekt ekonomisk påverkan och 

upphandlingsrutiner (Global Reporting Initiativ, 2013, s. 9). 

 

Miljömässig hållbarhet 
Ett flertal organisationer har sammanställt vad som bör ingå i hållbarhetsprogram där 

Global Reporting Initiativ är det största och mest framstående som företag brukar gå 

efter (Kolk et al., 2010, s. 290). Därav är det relevant att använda den referensen i vår 

studie då vårt arbete handlar om företags hållbarhetsarbete. Faktorer som brukar ingå i 

att bidra till en miljömässig hållbarhet är material, energi, vatten, biologisk mångfald, 

utsläpp, avfall, produkter och tjänster, överensstämmelse, transport, leverantörs 

bedömning av miljöpåverkan och en klagomålsfunktion för miljömissnöjesanledningar 

(Global Reporting Initiativ, 2013, s. 9). Fokus bör ligga på de områden som kan anses 

vara mest relevanta för respektive företag som troligen kan motsvara företagets 

inverkan på omgivningen. Vidare bör faktorerna kunna jämföras med tidigare års 

resultat och andra företag för att kunna placera företagets bidrag i relation till andra 

aktörer. Rapportering kan dock ske både i kvalitativa svar och detaljerade kvantitativa 

mätningar så länge informationen kommer fram lättförstådd och opartisk till någons 

fördel (Global Reporting Initiativ, 2013, s. 16-18). Utöver detta har ett ISO 14000 

initiativ kommit till inom miljölednings bästa praxis som uppmanar till vissa 

grundläggande miljöfaktorer som företag alltid skall hålla uppe (Raar, 2002, s. 169). Då 

egentligen all miljömässig hållbarhetsrapportering är frivillig, sågs det nödvändigt att 

detta lades till för att hjälpa till att få en harmoni, hederlighet och transparens inom 
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miljömässig hållbarhet (Adams & Kuasirikun, 2000; Gamble et al., 1995). Att arbeta 

med miljömässig hållbarhet har en positiv effekt på verksamhetens, inte bara 

miljömässiga del i TBL konceptet, utan även de sociala och finansiella delarna 

(Gimenez et al., 2012, s. 156). De finansiella fördelarna uppstår i 

tillverkningskostnaderna där företaget kan tjäna in på mindre spill och bättre utnyttjande 

av resurser. 

 

Social hållbarhet 
Även social hållbarhet bör hanteras i enlighet med den miljömässiga hållbarhetens 

kriterier för att de skall godkännas av Global Reporting Initiativ eller ses som 

acceptabla av andra liknande organisationer eller aktörer i branschen. Social hållbarhet 

mäts oftast utifrån ett antal fler kategorier än de finansiella och miljömässiga då termen 

är bred och inkluderar socialt och etiskt ansvar inom flera områden. Den delas därför 

upp i underkategorierna: anställningsförhållanden & anständigt arbete, mänskliga 

rättigheter, samhälle och produktansvar (Global Reporting Initiativ, 2013, s. 9). 

 

Inom underkategorin anställningsförhållanden & anständigt arbete, ingår faktorerna 

företagshälsovård och säkerhet, ledning av arbetskraft, relationer, träning och 

utbildning, mångfald och jämställdhet, möjligheter, lika lön för kvinnor och män, 

anställningsförhållanden, leverantörsbedömning för anställningsförhållanden och 

slutligen klagomåls kanaler. 

 

Mänskliga rättigheter inkluderar faktorer som investeringar, icke-diskriminering, 

förenings- och kollektiv frihet, förhandlingar, barnarbete, tvångs- eller obligatoriskt 

arbete, säkerhets praxis, inföddas rättigheter, leverantörers bedömning av mänskliga 

rättigheterna och slutligen klagomåls kanaler för mänskliga rättigheter. 

 

Kategorin samhälle tar hänsyn till faktorer som lokala samhällen, anti-korruption, 

offentlig policy, konkurrenshämmande beteende, överensstämmelse/samtycke, 

leverantörsbedömning för påverkan på samhället och klagomåls kanaler för 

konsekvenser för samhället. 

 

Slutligen ser kategorin produktansvar till att rätt kriterier uppfylls för faktorerna 

produkt- och tjänstemärkning, kundernas hälsa och säkerhet, marknadsföring, 

kommunikation, överensstämmelse/samtycke och kundernas integritet. (Global 

Reporting Initiativ, 2013) 

 

Social hållbarhet fick seriös uppmärksamhet inom forskning något senare än den 

miljömässiga hållbarheten men nu på senare år har det skett en ökning av vetenskapliga 

artiklar även här (Gimenez et al., 2012, s. 149-151). En förklaring till detta kan vara att 

de miljömässiga delarna kan ge en direkt fördel på finansiella resultat medan de sociala 

delarna inte ger samma direkta effekt utan är något mer invecklat som förklaras nedan 

(Gimenez et al., 2012, s. 156). Det är viktigt att inte endast se till sin egen organisation 

utan även sina närliggande samarbetspartners och leverantörer för att komma närmare 

att bli en socialt hållbar verksamhet (Gimenez et al., 2012, s. 149-151). Vidare finns det 

en korrelation mellan den sociala hållbarheten och den miljömässiga hållbarheten utöver 

att de båda bidrar enskilt till att förbättra verksamheten enligt TBLs mål. Genom att 

uppfylla kriterier inom miljö aspekten så som genomförandet av processer som 

producerar mindre föroreningar, leder det till en förbättring av såväl arbetsvillkoren för 
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anläggningen, de anställdas miljö samt samhällets livskvalitet och således bidrar det till 

att förbättra anläggningens sociala anseende. 

 

Den sociala aspekten är dock inte lika positivt påverkande på miljöaspekten och medför 

ofta större finansiella kostnader då exempelvis högre löner medför avsevärt högre 

produktionskostnader på en produkt då arbetskostnad oftast utgör en stor del. Framsteg 

inom sociala områden så som bättre arbetsförhållanden i fabriker kan dock ge ett bra 

rykte i branschen och således indirekt leda till mer försäljning, men de kan även ge 

noterbart högre tillverkningskostnader (Gimenez et al., 2012, s. 156). Detta skapar 

utmaningar för ansvariga managers att arbeta med. Miljömässiga och sociala program 

lönar sig när det gäller deras påverkan på TBL, dock krävs vissa ansträngningar för att 

minimera de negativa effekterna av sociala program på finansiella resultat. Trots de 

kortsiktiga negativa effekterna av sociala initiativ på tillverkningskostnader, behöver 

företagen genomföra dessa sociala åtgärder eftersom de bidrar till att förbättra 

företagens egna sociala och miljömässiga resultat. Ytterligare behöver managers arbeta 

med både företags- interna och externa program gällande det här. Trots att interna 

program i högre grad påverkar de olika TBL delarna är det viktigt att även genomföra 

program i leveranskedjan för att förbättra miljö- och sociala resultat för sina 

leverantörer och kunder. Särskilt samarbetsmetoder kan ge resultat som annars inte kan 

uppnås då leverantörers bedömning kan vara ett första steg för att identifiera områden 

för vidare förbättring (Gimenez et al., 2012, s. 156). 

 
3.4 Försäljningsteorier 
Inom detaljhandeln sker det försäljning av bland annat kläder-, kosmetika- och 

inredningssortiment. Dessa produktgrupper kan klassas som högengagemangprodukter 

eftersom de karaktäriseras av att kunden vill känna sig säker innan köpet och kunden 

kan känna livsstilskoppling till produkten (Jobber & Lancaster, 2009, s. 86). Detta ger 

incitament att försäljarna kan ha en roll i att påverka kunder och eftersom syftet med 

studien är att finna faktorer som påverkar försäljarnas förutsättning till försäljning av 

hållbara produkter kommer vi nedan att presentera försäljningsteorier. 

 

3.4.1 Faktorer som påverkar försäljning 
Marknadsmixen kan användas för att skapa en viss respons från marknaden (Kotler & 

Keller, 2006, s. 19; van Waterschoot & Van den Bulte, 1992, s. 84). Detta är ett relevant 

teoriområde då vår studie handlar om att påverka kunder. 

 

En väl accepterad definition av marknadsmixen grundar sig i McCarthy och Perreaults 

(1987) förklaring, som menar att marknadsmixen består av variabler som en 

organisation kan koordinera för att göra sin tänkta målgrupp nöjd (Rafiq & Pervaiz, 

1995, s. 4). Den mest fundamentala marknadsmixen är McCarthys 4P, som består av 

produkt, pris, plats och promotion (van Waterschoot & Van den Bulte, 1992, s. 84). Det 

finns kritik som har förts mot modellen från servicemarknadsföringsområdet, att 

modellen inte är speciellt anpassad för det och att den är för enkel (Rafiq & Pervaiz, 

1995, s. 4, 13). På grund av forskares missnöje med modellen finns det flertalet olika 

vidareutvecklade varianter av modellen (Constantinides, 2006; Goldsmith, 1999; 

Yudelson, 1999). Trots kritik som förts, anser vi att McCarthys 4P är lämplig att 

använda i vårt arbete då Goi (2009, s. 5) menar att den fortfarande verkar som ett 

underlag i marknadsmixen. Dessutom har den blivit den mest citerade marknadsmixen 

inom marknadsföringslitteratur och är även den mest använda vid praktiskt användande 

av marknadsföring (van Waterschoot & Van den Bulte, 1992, s. 84). Det är en grund i 
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marknadsmixen som fortfarande används (Jobber & Fahy, 2009, s. 9; Jobber & 

Lancaster, 2009, s. 22; Kotler & Armstrong, 2010, s. 76; Kotler & Keller, 2006, s. 19). 

 

Produkt – innefattar aspekter så som produktens egenskaper, kvalité, design, märke, 

storlek och förpackning. (Kotler & Keller, 2006, s. 19; van Waterschoot & Van den 

Bulte, 1992, s. 90) 

 

Pris – handlar bland annat om produktens pris, rabatter och betalning. (Kotler & Keller, 

2006, s. 19; van Waterschoot & Van den Bulte, 1992, s. 90) 

 

Plats – täcker in exempelvis distributionskanaler, läge, lager och transport. (Kotler & 

Keller, 2006, s. 19; van Waterschoot & Van den Bulte, 1992, s. 90) Dessutom 

presenterar Nordfält (2007, s. 59) att varans plats i butik har en stor inverkan på 

försäljning då olika ställen ger olika mycket uppmärksamhet. 

 

Promotion – inkluderar kommunikationssätt så som reklam, personlig försäljning, 

public relations och direktmarknadsföring. (Kotler & Keller, 2006, s. 19; van 

Waterschoot & Van den Bulte, 1992, s. 90) 

 

För att få svar på vår frågeställning och syfte har vi riktat in oss mot 

promotionsverktyget personlig försäljning och det presenteras mer djupgående i 

nästkommande stycke.  

 

3.4.3 AIDA 
AIDA är en välkänd marknadsföringsmodell (Rowley, 1998, s. 385). Modellens 

beståndsdelar är; Attention (uppmärksamhet), Interest (intresse), Desire (längtan) och 

Action (agera) men ibland inkluderas även Satisfaction (tillfredsställelse) i modellen 

(Strong, 1925). Vidare menar Strong (1925) att modellen visar olika steg som en person 

går igenom innan ett köp. Vid de fall en person känner attention, interest och desire är 

det större chans att det leder till ett köpavslut. Således är modellen viktig för företags 

personal eftersom de bör sträva efter att väcka dessa känslor hos sina kunder. (Strong, 

1925) Först måste kunden bli medveten om att produkten existerar (attention), därefter 

eftersträvas att skapa ett intresse hos kunden (interest), sedan kan kunden känna en 

längtan efter att erhålla produkten (desire) och slutligen kan ett köpavslut ske (action). 

(Rowley, 1998, s. 385)  

 

Eddleston et als. (2006, s. 264) studie visar att det finns ett positivt samband med att 

inkludera AIDAs principer vid en säljpresentation och hur effektiv säljpresentationen 

var. Dessutom har modellen anammats i en nyligt gjord studie vilket bekräftar att 

modellen är accepterad än idag (Sparks et al., 2014).  

 

Efter att ha klargjort vilka steg som behöver väckas hos konsumenten för att skapa ett 

köpbeslut presenterar nästa teori stegen som försäljare går igenom i en säljsituation. 

Lägg märke till hur försäljningsprocessen övergripande har anammat AIDA modellens 

faser (Sheth & Sharma, 2008, s. 261-262).  

 
3.4.4 Försäljningsprocessen  
För att förklara hur en säljsituation kan se ut för en försäljare har vi valt att presentera 

försäljningsprocessen eftersom den verkar som ett ramverk inom personlig försäljning 

och ligger till grund för många böcker och säljträning (Jobber & Lancaster, 2009, s. 
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250; Moncrief & Marshall, 2005, s. 13). Dubinsky (1980) har utfört en analytisk studie 

över den personliga försäljningsprocessen där bevis bekräftat den underliggande 

strukturen för processen. Då vårt arbete riktar sig mot försäljare i detaljhandeln har vi 

valt att grunda oss i de sju stegen som Dubinksy (1980) presenterar eftersom Grewal et 

al. (2002) har gjort en studie som är riktad mot detaljhandelns försäljare och använde 

den som grund i sin analys. Försäljningsprocessen består av sju steg; Prospektering, 

Förberedelse, Introducering, Presentation av produkter, Hantera invändningar, 

Åstadkomma försäljning och Uppföljning. Dessa steg kan förekomma hos försäljare när 

de säljer (Dubinsky, 1980, s. 26) och nedan presenteras vad de olika stegen innebär; 

 

Prospektering (1) handlar om att identifiera nya och potentiella kunder samt 

dokumentera dess kontaktinformation (Dubinsky, 1980, s. 26-27; Moncrief & Marshall, 

2005, s. 15). Förberedelse (2) syftar till att innan kundmötet samla in mer djupgående 

information om de tänkbara kunderna så som intressen och behov. Genom att erhålla 

den informationen kan försäljarna förbereda sig bättre inför kundmötet. (Dubinsky, 

1980, s. 27; Moncrief & Marshall, 2005, s. 15) Introducering (3) innefattar att ta 

kontakt med kunder och fånga deras uppmärksamhet är. Det handlar bland annat om 

ögonkontakt, lättsam konversation och det är viktigt att skapa ett gott första intryck. 

Vidare är detta ett väsentligt steg då samtalet har som mål att utmynna i en presentation 

av produkter. (Dubinsky, 1980, s. 27; Moncrief & Marshall, 2005, s. 15) Presentation 

av produkter (4) är en stor del av säljprocessen. Här gäller det att försäljaren vet 

kundens behov för att kunna visa produkter och berätta om fördelarna produkterna har. 

Dessutom ska försäljaren sträva efter att övertyga kunderna så att de känner ett behov av 

produkten. Detta innebär att det är viktigt att försäljaren är förberedd. Vidare är det 

vanligt förekommande att träning fokuserar på detta steg (Dubinsky, 1980, s. 27; 

Moncrief & Marshall, 2005, s. 15) När försäljaren möter motstånd eller tveksamheter 

gällande produkten bör försäljaren i enlighet med hantera invändningar (5) upprepa 

fördelarna och hjälpa till med valet. Exempelvis kan kunderna ha frågor gällande 

produkten och detta är något som försäljaren bör vara förberedd på. (Dubinsky, 1980, s. 

27; Moncrief & Marshall, 2005, s. 15) Köpavslutet som sker under åstadkomma 

försäljning (6), handlar om att försäljaren uppmanar kunden att köpa produkten. Efter 

att eventuella invändningar har övervunnits, kan försäljaren försöka avsluta affären. Det 

innebär att det är i denna fas som transaktionen sker. (Dubinsky, 1980, s. 27; Moncrief 

& Marshall, 2005, s. 15) Det slutliga steget, uppföljning (7) ämnar att minimera 

kundens osäkerhet efter ett köp vilket är ett sätt att försäkra sig om att kunden känner 

sig nöjd efter sitt inköp. Om kunden känner sig nöjd ökar chanserna att denne kommer 

tillbaka och handlar vid ett senare tillfälle. (Dubinsky, 1980, s. 27; Moncrief & 

Marshall, 2005, s. 15) 

 

Moncrief & Marshall (2005, s. 18) menar att stegen inte behöver följa en viss ordning 

utan att det varierar. Vidare menar de även att det inte behöver vara samma försäljare 

som är involverad i de olika faserna i processen utan det kan exempelvis vara så att en 

försäljare hjälper kunden medan en annan står i kassan. Vidare är antalet steg som 

genomgås i processen olika från fall till fall. Moncrief & Marshall (2005, s. 21) menar 

även att den “traditionella” försäljningsprocessen har utvecklats och är idag till en högre 

grad fokuserad på långsiktiga relationer och kundfokus än vad den tidigare varit. 

Grewal et al. (2002, s. 306-307) menar att när personlig försäljning sker i ett 

detaljhandelsperspektiv skiljer det sig något från den traditionella versionen. De första 

stegen i processen sker snarare när en kund kommer in i butiken och en dialog kan då 

börjas. Vidare bör det tas i hänsyn att kunden är inne i butiken under en begränsad tid. 
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(Grewal et al., 2002, s. 306-309) Något annat som artikeln framhäver är internets 

möjligheter och begränsningar i handeln. Internet skapar kunder som är mer pålästa men 

företagen har nytta av internet då det bland annat ger access till information som kan 

användas för att öka värdet till kunder. Se Figur 9 - Försäljningsprocessen, nedan. 

 
Figur 9 - Försäljningsprocessen 

Då vår studie ämnar finna områden som kan främja försäljningen av hållbara produkter, 

utgår vi från personliga försäljningsprocessen utifrån ett detaljhandelsperspektiv, i linje 

med Grewal et al. (2002, s. 306). Därav finner vi det intressant att se till försäljarnas 

attribut, då vissa attribut hänger ihop med hur pass bra försäljare presterar. 

 
3.4.5 Försäljares attribut 
Marshall et al. (2003) menar att det är väsentligt att identifiera personliga faktorer som 

hänger ihop med att vara framgångsrik inom försäljning. Dessa faktorer kan användas 

som riktlinje vid nyanställningar, eller så kan det indikera vad träningstillfällen kan 

fokusera på (Marshall et al., 2003, s. 248). Då det finns en hel del forskning inom 

området har vi valt att använda Verbeke et als. (2011, s. 407) artikel som har 

sammanställt forskning mellan 1982-2008 som handlar om individuell 

försäljningsprestation. Syftet med sammanställningen var att presentera faktorer som 

påverkar resultatet vid en personlig försäljningssituation. Nedan presenteras de fem 

faktorer som framkom som signifikanta i studien: 

 

1. Försäljningsrelaterad kunskap - Innefattar både kunskap om produkter och kunder 

vilket kan användas för att agera på ett sätt som främjar försäljningssituationen 

(Verbeke et al., 2011, s. 409).  

 

2. Graden av anpassning - Syftar till i vilken grad försäljaren kundanpassar sin 

försäljningsstrategi (Weitz et al., 1986, s. 175). 

 

3. Roll tvetydighet - Inkluderar försäljares uppfattade mening om information som de 

anses sakna för att kunna prestera väl som säljare samt om de känner att det finns 

otydliga förväntningar på dem (Singh, 1998, s. 70).  

 

4. Kognitiv talang - Mäter den mentala, verbala samt kvantitativa förmågan hos säljare 

(Vinchur et al., 1998, s. 589).  
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5. Arbetsengagemang - Är en faktor som handlar om hur pass engagerad, entusiastisk 

och motiverad säljare är i sitt arbete. (Verbeke et al., 2011, s. 409) 

Enligt Verbeke et als. (2011) studie, var kunskap den viktigaste faktorn och även 

Sharmas et al. (2007) studie tyder på att det är en viktig faktor då kunskap 

representerade 50 % av variationen i försäljarnas resultat. Då vi ser att kunskap är en 

viktig del i försäljarnas prestation, är det relevant att undersöka denna faktor gentemot 

hållbarhetsprodukter då det är kopplat till vår frågeställning. 

 

Förutom försäljares egenskaper, kan personliga intressen påverka försäljares prestation. 

Schwepker (1999, s. 43) menar att det finns ett samband mellan företags prestation och 

till vilken grad personal delar samma värden som företag. I de fall det förekommer 

skilda värderingar, är det svårt att göra båda parter nöjda (David, 2013, s. 1). I avsnittet 

“person-organisation passform” beskrivs mer djupgående om vikten av att dela samma 

värden.  

 

Nästkommande teori förklarar hur företaget kan hantera försäljarnas prestation genom 

träning. Detta går i linje med vårt syfte som ämnar gynna försäljningen av hållbara 

produkter. 

 

3.4.6 Träning  
Säljträning är viktigt eftersom det påverkar försäljares kunskap och kompetens (Weitz 

et al., 1986, s. 176). För att kunna utveckla en effektiv träning kan en analys utföras på 

förhand för att identifiera vilka behov som finns (Brown, 2002, s. 577; Tannenbaum & 

Yukl, 1992, s. 400). År 1961 publicerades en studie av McGehee och Thayer som 

presenterar en träningsbehovsanalys som är uppbyggd av tre huvudfaktorer; person, 

organisation och arbetsuppgift (Moore & Dutton, 1978, s. 533). Flertalet författare har 

inkluderat analysen i sina studier (Erffmeyer et al., 1991; Goldstein, 1980; Holton et al., 

2000; Moore & Dutton, 1978). Trots att studien publicerades för över 50 år sedan är den 

fortfarande relevant då den verkar som en grund inom träningsbehovsanalys-området 

(Holton et al., 2000, s. 250). Genom att göra en träningsbehovsanalys, säkerställer 

företaget att träningen grundar sig i verkliga behov (Erffmeyer et al., 1991, s. 30). 

Erffmeyer et al. (1991) använde de tre faktorerna när de i sin studie kartlade till vilken 

grad planering sker innan säljträning. Eftersom McGehee och Thayers 

träningsbehovsanalys visar sig vara appliceringsbara inom försäljningsområdet menar vi 

att det är en relevant teori att inkludera i vår teoretiska referensram.   

 

Moore & Dutton (1978, s. 533) förklarar att organisations-analysen syftar till att 

undersöka vart i organisationen som träning skulle behövas utifrån faktorer så som 

exempelvis företagsmål och företagskultur. Vidare menar de att arbetsuppgifts-analysen 

ämnar belysa vad som krävs för att kunna prestera väl på arbetet. Mål ska presenteras, 

vad som förväntas av personalen, hur personalen ska gå tillväga, önskad attityd och 

kunskap. Den personliga-analysen syftar till att undersöka individers arbetsprestation 

gentemot önskad arbetsprestation (Moore & Dutton, 1978, s. 533).  

 

Genom att identifiera behov hos företag kan dessa användas till att bli en styrka genom 

att träning sätts in för att bli bättre än dagsläget och således är ovanstående teori 

relevant då denna studie syftar till att främja försäljning av hållbara produkter. 

 

3.5 Organisatoriska teorier 
I detta kapitel presenteras organisatoriska aspekter som påverkar försäljarna. 
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3.5.1 Hantera förändring i försäljningsavdelningen 
Försäljningsavdelningen har genomgått flera förändringar och på grund av vissa kritiska 

och unika attribut som försäljningsavdelningen har kräver denna extra uppmärksamhet 

(Hurley, 1998, s. 57-60; Lyus et al., 2011, s. 39-41). En stor sådan förändring är 

företagens övergång mot att bli mer hållbara och miljövänliga (Connely et al., 2010, s. 

86-87; Orsato, 2006, s. 127-128). Under de senaste 20 åren har miljöprogram hos 

företag blivit extremt populära (Mitchell et al. 2008, s. 67-68; Moura-Leite & Padgett, 

2011, s. 528; Nguyen & Slater, 2010, s. 5; Norman & MacDonald, 2004, s. 243, 244; 

Slaper & Hall, 2011, s. 6-7; Smith & Sharicz, 2011, s. 73-74; Tullberg, 2012, s. 314). 

Det spekulerades tidigt att företag kunde vinna på att anamma ett grönt tänk då det 

kunde ge konkurrensfördelar i form av bland annat unika varumärkningar och 

segmenteringar (Bonifant et al., 1995, s. 37-47). Detta blev det första incitamentet för 

företag till att förändra försäljningsavdelningen men nu har det utvecklats mot att gå 

bortom detta, tillsammans med juridiska krav, mot att genuint bli långsiktigt hållbara 

(Orsato, 2006, s. 127-128). Eftersom övergången mot att bli mer hållbara har inneburit 

en förändring för företag och att denna studie är riktad mot detaljhandelsföretag som är 

genuint intresserade av långsiktig hållbarhet är det relevant att se hur förändringen har 

hanterats då Hurley (1998, s. 57-60) menar att hanteringen påverkar graden av 

framgång. 

 

Relativt lite forskning har skett inom försäljningsledning när förändringar i 

organisationen har skett och försäljningsavdelningen har fått använda sig av generella 

riktlinjer som kommit från förändring inom management (Hurley, 1998, s. 57-60; Lyus 

et al., 2011, s. 39-41). Vi kommer därför undersöka hur förändringarna har tett sig i just 

försäljningsavdelningen när en förändring i form av hållbarhetstänk har införts. 

Förändring sker när det observeras en skillnad i form, kvalitet eller tillstånd av en 

organisations omfattning och att hantera dessa förändringar har blivit 

försäljningsledningens viktigaste uppgift att bemästra för att bli framgångsrik. Enligt 

Hurley (1998, s. 57-60) finns det fyra vedertagna egenskaper som gör 

försäljningsavdelningen unik och som behöver beaktas vid förändring för att 

organisationen ska klara sig och kunna fortsätta sina aktiviteter. Även Kahn & Metzer 

(1998, s. 53-62) diskuterar förändring i försäljningsavdelningen utifrån dessa 

egenskaper, även om de använder en något annorlunda kategorisering på dem. Lyus et 

al. (2011, s. 39-41) hänvisar också till dessa egenskaper och argumenterar att det 

fortfarande behöver forskas mer kring förändringsaspekter för försäljningsavdelningen 

specifikt. De fyra egenskaper som gör försäljningsavdelningen unik och som behöver 

beaktas vid förändring är: 

 

1. Säljare är närmare kunden. Att vara nära kunden kan göra försäljningsinitiativ riskfyllda 

eftersom kunden kan bli bortstött från förändringar och välja att gå någon annanstans. 

 

2.  Säljavdelningen har ofta många anställda, på flera olika platser och på olika nivåer, eller 

i olika delar av hierarkin. Detta gör det svårt att få moment i förändringarna och nå ut 

till en tillräckligt stor andel säljare. 

 

3.  Säljare påverkar och påverkas av kvartals intäkter och resultat. För att säljare påverkar 

intäkter och dessa intäkter i sin tur kan påverka deras inkomst blir förändringar i 

säljavdelningen en extra känslig och riskfylld process. 
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4.  Försäljningsavdelningen tenderar att bestå av personer som är praktiskt och taktiskt 

orienterade. På grund av detta kan det behövas större ansträngningar att översätta 

företagets vision till en konkret arbetsplan. Vissa otydliga och abstrakta begrepp och 

förändringar kan behöva uppmärksammas extra mycket för att säkerställa att de når ut 

till säljarna så att de förstår dem så naturligt som möjligt. 

 

För att möta dessa nya förutsättningar behöver företag ha ett större fokus på sin vision 

och hur relationen med kunderna kan bidra till att nå denna (Hurley, 1998, s. 60). 

Genom vår studie använder vi försäljarna som medlet att nå till kunderna för att påverka 

dem till hållbara köp som bidrar till företagets hållbarhetsarbete. Hurley (1998, s. 60) 

menar också att det innefattar ett större fokus på att relationen med kunderna bör 

utvecklas. En tydlig vision om det framtida läget hjälper till att leda folk och motiverar 

till anpassning (Hurley, 1998, s. 60; Kahn & Metzer, 1998, s. 55). Skiften i hur ett 

företag säljer sina produkter är ofta ett område som högsta ledningen ser som extra 

riskfyllt och problemfyllt då det påverkar relationen med viktiga externa enheter. Men 

när visionen är grundad i tillförlitliga marknadsundersökningar ökar sannolikheten att 

förändringen är genomförbar och att den accepteras av säljarna (Hurley, 1998, s. 60). 

 

För att ytterligare förstärka förändringens slagkraft bör det tas hänsyn till att det kan bli 

en störning eller avvikelse i intäkterna (Hurley, 1998, s. 61). Med det menas att 

förändring kan rubba rutiner och förväntade resultat en försäljare kan ha. Försäljarens 

prestation kan påverkas av förändringen och kan leda till förvirring, förlust av 

distributionen och slutligen till dålig kvartals volym och vinstresultat. Under större 

förändringar kan det ske störningar i intäkter trots att det hanteras väl. Intäktshantering 

är förmodligen det viktigaste taktiska elementet ett företag inom detaljhandeln måste 

uppmärksamma vid förändring (Hinterhuber & Liozu, 2014, s. 5-6). Det har tagits fram 

ett flertal olika strategier inom B2C för att komma runt att priset och intäkter är ett så 

känsligt ämne (Hinterhuber & Liozu, 2014, s. 7-8). Störningen i intäkter kan vara 

distraherande för försäljarna, leda till förlust av försäljningsvolym och slutligen mindre 

intäkter för företaget i helhet (Hurley, 1998, s. 61). Trots att dessa störningar är 

nödvändiga och oundvikliga kan det sätta signifikant press på säljarna. Vi vet från 

teorier så som kundnöjdhet och management att när slutresultatet inte uppnår folks 

förväntningar tenderar de att reagera mer negativt (Hurley, 1998, s. 61; Wanous, 1975, 

s. 50-60). Således har förändringar som planerar att hantera förväntningarna hos säljare, 

större trovärdighet och chans att genomföras (Hurley, 1998, s. 61). Förändringar på 

denna skala går långt bortom att endast justera priset lite och kategoriseras inom 

förändringshantering och behöver tas extra hänsyn till (Hinterhuber & Liozu, 2014, s. 

9). 

 

En viktig del i en förändringsprocess är att skapa en så tydlig skiss av framtidens utsikt 

som möjligt (Antony, 2013, s. 260; Hurley, 1998, s. 62-63). Hurley (1998, s. 62-63) har 

sett att abstrakter och otydligheter bör göras påtagliga och praktiska, företagets vision 

bör översättas till konkreta program, beteenden och strategier. Antony (2013, s. 260) 

försäkrar att det fortfarande är aktuellt och gäller för samtliga förbättringsprogram 

företag implementerar. När förändringar införs till säljkåren, som tidigare nämnt har 

mer praktiska anlag, kan det skapa missförstånd, oro och sakta ned hela processen. 

Därför har förändringsinitiativ som bryter ned resan till tydliga program 

(försäljningsmetoder, etc.) större chans att bli lyckade (Hurley, 1998, s. 62-63). Utöver 

detta behöver även ledningen få personalen motiverad till förändringen, skapa en positiv 
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arbetsmiljö där de kan kommunicera visionen och speciellt förmedla svårigheterna som 

förändringen kan medföra (Antony, 2013, s. 258-259). 

 

Då företagets vision verkar som en underliggande grund i ovanstående teori, kommer 

denna teori ligga till grund för att se hur pass väl företags hållbarhetsvision når 

försäljarna och om försäljarna har konkreta sätt att arbeta för att uppnå den. Nästa 

stycke fördjupar sig ytterligare i företagets vision.  

 

3.5.2 Företagets vision  
Det finns stora gap i vad företaget säger om vikten av sitt hållbarhetsarbete och vad som 

utförs i verkligheten (Mirvis et al., 2010, s. 2). Detta är ett av de största hindren företag 

ställs inför idag, och speciellt hur företagets värderingar når ut till de anställda och 

påverkar hur de arbetar (Yaniv & Farkas, 2005, s. 447-448). Det finns flera områden 

som skulle kunna hjälpa situationen så som starkare ledarskap, fastare ansvarstagande 

och mer expertis. Bakomliggande finns något ännu viktigare och fundamentalt som 

måste övervägas: hur hållbarhet genomsyrar företagets vision, affärsidé och värderingar 

(Mirvis et al., 2010, s. 2). Företagets vision beskriver den långsiktiga målsättningen och 

skall ge en bild av vilken typ av framtid företaget vill skapa. Affärsidén är syftet och 

förklarar varför företaget finns. Värderingar är det medel som används för att uppnå 

visionen, hur företaget ska nå dit. För många företag kan visionen främst vara en 

uppvisningsskylt eller en tilltalande slogan som ”Be the Industry Leader” eller ”Simply 

the Best”. Det är viktigt att få med hållbarhetstänket i sin vision och ännu viktigare att 

förmedla de värderingar som krävs för att uppnå det, ut till medarbetarna (Mirvis et al., 

2010, s. 4-6). 

 

3.5.2.1 Person-Organisation Passform 
Det finns ett välanvänt koncept kallat Person-Organisation Passform som är utformat 

för att hantera gapet i vad företaget säger om vikten av sitt hållbarhetsarbete och vad 

som utförs i verkligheten för att minska det så mycket som möjligt (Yaniv & Farkas, 

2005, s. 447-449). Person-Organisation Passformen ser över överensstämmelsen mellan 

en anställds egna värderingar och företagets värderingar, så som den anställde uppfattar 

dem. Desto mer lika de är desto större blir medarbetarens tillfredställelse vilket leder till 

ett större engagemang för företaget och dess mål (Bretz & Judge, 1994, s. 33). Vidare är 

det bekräftat att medarbetare som delar företagets värderingar är mer benägna att hjälpa 

till och bidra till den stora bilden, eller tanken som företaget har (Yaniv & Farkas, 2005, 

s. 448-449). Vi ämnar att använda oss av Person-Organisation Passformen för att se hur 

situationen ser ut på ett detaljhandelsföretag gällande hur deras hållbarhets vision och 

värderingar stämmer överens med försäljarnas värderingar. Vi ser detta verktyg som det 

mest framstående för att analysera gapet mellan vad företag säger och vad medarbetarna 

faktiskt gör, vilket gör den lämplig för oss att använda när vi ska undersöka om ett 

detaljhandelsföretag hållbarhetspolicy når hela vägen ut till försäljarna för att på så sätt 

få svar på den delen av vårt syfte. Forskare har använt Person-Organisation Passformen 

i stor utsträckning tidigare och fortsätter att använda den lika mycket idag (Yaniv & 

Farkas, 2005, s. 449-450). Vidare kopplar forskare som Bretz & Judge (1994), Cable & 

DeRue (2002), Cable & Judge (1996), Chan (1996), Chatman (1986), Chatman (1989), 

Chatman & Caldwell (1991), Judge & Cable (1997), Kristof (1996), O’Reilly &, 

O’Reilly, Posner et al. (1985) och Schneider et al. (1995), ihop Person-Organisation 

Passformen med överensstämmelsen mellan individers värderingar och företagets 

värderingar. 
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Person-Organisation Passformen kan undersökas från flera olika perspektiv beroende på 

avsikten med studien. Enligt Bretz & Judge (1994, s. 51) delas analysen upp i fyra olika 

inriktningar, den första är till vilken grad individuella kunskaper, färdigheter och 

förmågor matchar arbetskraven. Den andra inriktningen är hur personliga behov och 

företagets struktur överensstämmer. Den tredje fokuserar på överensstämmelsen mellan 

individens värderingar mot företagets kultur- och värderingar, och den fjärde 

definitionen ser till individens personlighet i förhållande till dennes bild och uppfattning 

av företaget. Vi kommer att analysera ett detaljhandelsföretag utifrån hur deras 

hållbarhetsvärderingar överensstämmer med försäljarnas värderingar. 

 

Kristof (1996, s. 1-4) delar in de organisatoriska egenskaperna i kultur, klimat, 

värderingar, mål och normer, medan de personliga egenskaperna innefattar värderingar, 

mål, personlighet och attityder. Dessa är faktorer vi kommer ta upp, och tidigare har gått 

igenom, genom hela vår teoretiska referensram. Vi kommer att utgå från dessa när vi 

utför vår studie för att kunna se om det finns likheter mellan de två sidorna, för att då 

kunna avgöra till vilken grad det finns en passform. Vidare skiljer Kristof (1996, s. 10-

14) på att använda sig av en direkt- eller en indirekt mätmetod, som båda har olika 

karakteristika. I det direkta mätsättet tillfrågas individer att betygsätta till vilken grad 

deras värderingar är kompatibla med företagets. Detta innefattar en subjektiv aspekt, 

från respondentens perspektiv, och lämpar sig bra om målet är att se till den upplevda 

överenstämmelsen dvs. hur personen bedömer att styrkor i värderingarna överlappar. 

Detta går i linje med studiens vetenskapliga utgångspunkt, att vi utgår från 

respondenternas egna uppfattningar och att de kan variera från person till person, men 

att vi författare mäter svaren ur en positivistisk anda. Vidare innebär att en stark Person-

Organisation Passform finns så länge individen upplever att den finns. Denna metod kan 

förklara olika medarbetares attribut och förutsättningar i form av hängivelse till jobbet 

och hur väl företagets värderingar nått ut till medarbetarna och påverkat dem. Denna 

aspekt är det vi vill åt i vår studie och kommer därför använda oss av det direkta 

mätsättet. Det andra, indirekta mätsättet, mäter individers attribut objektivt, dvs. utan att 

fråga dem, och kollar deras kompabilitet med de organisatoriska attributen. Detta sätt 

upplyser främst processer och kommunikation inom företaget och är inte av lika stort 

intresse i vår studie. 

 

Kristof (1996, s. 1-4) menar att företagets kultur och klimat är delar som ingår i 

konceptet Person-Organisation Passform och nedanstående stycke går därför in djupare 

på dessa faktorer. 

 

3.5.3 Företagets kultur och klimat 
Företagskultur och klimat fokuserar på hur företagets medarbetare observerar, upplever 

och försöker förstå sin arbetsmiljö (Schneider et al., 2013, s. 362). De är två 

grundläggande byggstenar för att beskriva och analysera organisatoriska fenomen 

(Schein, 2000). De kommer i denna studie användas för att beskriva hur ett 

detaljhandelsföretags kultur och klimat kan ha en påverkan på deras försäljare. 

 

Tidigare har företagskultur och klimatstudier skiljts åt. Urskiljningen gjordes för att 

kunna göra framsteg inom områdena eftersom de historiskt har två skilda bakgrunder 

(Ostroff et al., 2013, s. 643). Forskningen kring dessa områden påbörjades vid olika 

tidpunkter och härstammar från flera olika discipliner så som psykologi, management 

och organisation (Ostroff et al., 2013, s. 643). På senare tid har det dock utvecklats mot 

att se hur de båda påverkar varandra och hur de kan sammanlänkas för att få en mer 
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omfattande och enklare förstådd bild över en organisation (Schneider et al, 2013, s. 

373–414). Längs med denna nya linje forskningen har tagit, kommer vi, precis som 

(Schneider, 2000), se kultur och klimat som två kompletterande konstruktioner som 

överlappar varandra men ändå avslöjar urskiljbara nyanser hos ett företag. Båda är 

värdiga en redogörelse var för sig samt hur de är sammankopplade för att kunna 

appliceras i en företagskontext, det vill säga, de sociala och strategiska processer som är 

förknippade med organisationskultur och klimat som påverkar både grupp- och 

individuella beteenden, bland annat omsättning, försäljning, arbetstillfredsställelse, 

arbetsinsats, tillhörighet, kundtillfredsställelse, servicekvalitet och effektivitet 

(Schneider et al., 2013, s. 361-388). 

 

Kultur går hand i hand med de system, processer, strategier och rutiner ett företag har 

som i sin tur är grunden för hur det företaget arbetar (James et al., 2008, s. 20-21). Detta 

i sin tur bildar den miljö som företaget har och ger förutsättningar för medarbetare att få 

uppfattningar om klimatet (Ostroff et al., 2013, s. 643). Ett företags kultur har stor 

påverkan på hur effektiv organisationen är och är en avgörande faktor för flera aspekter 

så som tillväxt, stabilitet, flexibilitet och anpassningsförmåga (Denison & Mishra, 1995, 

s. 204, 220-222). För att få dessa resultat kan kultur delas upp i fyra olika egenskaper 

för att kunna undersökas och sedan se samband mellan olika utfall. Fyra egenskaper 

som kan användas inom företagskultur och som är kopplat till de utfall ovan är 

anpassningsförmåga, engagemang, konsekvens och affärsidé (Denison & Mishra, 1995, 

s. 220-222). Engagemang och anpassningsförmåga är indikatorer för flexibilitet, 

öppenhet och respons vilket i sin tur är starkt kopplat till att kunna förutse tillväxt. De 

andra två egenskaperna, konsekvens och affärsidé, är indikatorer för integration, ledning 

och vision, som i sin tur kan förutse lönsamhet i stor mån. Kultur är relevant att studera 

vid situationer rörande förändring och tider för anpassning och med egenskaperna som 

föreslagits ovan kan det gå att analysera ett företag och göra slutsatser kring effektivitet 

och prestation (Denison & Mishra, 1995, s. 220-222). 

 

Den allmänt accepterade definitionen av klimat är att det är en uppfattning av företagets 

metoder, riktlinjer, rutiner och vanor (Ostroff et al., 2013, s. 643). När dessa 

uppfattningar är delade kan klimat tolkas som ett socialt interaktivt sammanhang där 

individer fungerar inom och som belyser de beteenden och reaktioner som förväntas, 

stöds, och belönas (Schneider et al. 2013, s. 362). Klimat fokuserar på situationen, vad 

som händer, och hur det påverkar medarbetares uppfattningar, känslor och beteenden. 

Det är den mjukare av de två termerna och har ett subjektivt inslag, kan vara 

tidsberoende och kan manipuleras (Denison, 1996, s. 619–654). Medan klimatet handlar 

om upplevelsebeskrivningar eller uppfattningar av vad som händer, hjälper kulturen 

definiera varför dessa saker händer (Schein, 2000; Schneider, 2000). Således är klimatet 

mer "direkt" och påtagligt än kultur. Individer kan känna av klimatet när de träder in i 

en organisation genom saker som det fysiska utseendet på platsen, de anställdas 

attityder, inställning, erfarenheter och bemötande av besökare (Schneider et al., 2011, s. 

361-371). Klimatet kommer inifrån individer, i deras uppfattningar om organisatoriskt 

sammanhang, och när dessa uppfattningar delas med andra individer framträder en 

social konstruktion (James et al., 2008, s. 20-21). När konsensus bland individer kan 

påvisas i sina uppfattningar om denna sociala konstruktion, kan detta på ett meningsfullt 

sätt aggregeras till att representera en enhet eller företagsklimat (James et al., 2008, s. 

20-21). 
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Lindell och Brandt (2000, s. 338-346) visade att klimat förmedlade sambandet mellan 

ett antal faktorer så som olika former av formalisering vilket kunde ge utfall på attityder 

och försäljning. Som vi tidigare sett är formalisering en viktig faktor gällande 

försäljningsavdelningen då de behöver välformulerade praktiska strategier för att kunna 

göra sitt jobb, speciellt i fallet av att kunna ta till sig företagets vision (Hurley, 1998, s. 

57-60). Vidare har vi även sett att attityder spelar en stor roll i hur mycket en 

medarbetare relaterar till ett företags målsättning och värderingar och utifrån detta 

känner att de vill lägga ner det där lilla extra för att genuint hjälpa företaget (Bretz & 

Judge, 1994, s. 33; Yaniv & Farkas, 2005, s. 448-449). Utifrån detta är det uppenbart att 

ett företags kultur och klimat spelar en väsentlig roll i hur ett företags hållbarhetsvision 

når ut till försäljarna och slutligen påverkar den faktiska försäljningen. Vi kommer 

därför se till de relevanta faktorer vi tagit upp inom dessa så som 1. anpassningsförmåga 

2. engagemang 3. konsekvens och 4. affärsidé, från företags kultur samt 5. metoder 6. 

riktlinjer 7. rutiner 8. vanor 9. förväntningar 10. stöd 11. belöningar och 12. 

formalisering, från klimatet. 

 

Sammanfattningsvis ger nedanstående tabell en överblick över den teoretiska 

referensramen. 

 

Påverkar  
försäljningsutfall 

Betydelse Teoretisk koppling 

TBL Hållbarhetsarbeten grundar 
sig ofta i miljö, sociala, 
ekonomiska aspekter vilket i 
sin tur påverkar hur företag 
arbetar   

Elkington (1994); Mitchell et al. 
(2008); Smith & Sharicz (2011); 
Tullberg (2012) 

4 P Produkt, pris, plats & 
promotion används för att 
skapa en viss respons från 
marknaden  

Kotler & Keller (2006); McCarthy & 
Perreault (1987); Rafiq & Pervaiz 
(1995); van Waterschoot & Van den 
Bulte (1992) 

Försäljningsprocessen Innefattar steg i ett 
personligt säljmöte där 
försäljare kan påverka 
kunders beslut 

Dubinsky (1980); Grewal et al. 
(2002); Jobber & Lancaster (2009); 
Moncrief & Marshall (2005) 

Attribut Personliga attribut som 
hänger ihop med framgång 
inom försäljning 

Marshall et al. (2003); Sharma et al. 
(2007); Singh (1998); Verbeke et al. 
(2011); Vinchur et al. (1998); Weitz 
et al. (1986) 

Träning Ett verktyg som kan 
förbättra försäljares 
kompetens 

Erffmeyer et al. (1991); Holton et 
al. (2000); Moore & Dutton (1978); 
Weitz et al. (1986) 

Hantera Förändring En organisations hantering 
av en förändring påverkar 
försäljningsavdelningen  

Antony (2013); Hurley (1998); Kahn 
& Metzer (1998); Lyus et al. (2011); 
Orsato (2006) 

Person & 
Organisation 
Passform 

Det finns positiva effekter av 
att en organisations 
värderingar överensstämmer 
med personalens 
värderingar 

Bretz & Judge (1994); Kristof 
(1996); Yaniv & Farkas (2005) 

Kultur & Klimat Organisatorisk miljö influerar 
personalens beteenden 

Denison & Mishra (1995); James et 
al. (2008); Lindell & Brandt (2000); 
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Ostroff et al. (2013); Schneider et 
al. (2013); Schein (2000) 

Tabell 1- Överblick över den teoretiska referensramen 

Studiens utgångspunkt ligger i att finna bakomliggande faktorer som påverkar 

försäljares försäljning av hållbara produkter och med Figur 10 illustrerar vi därför hur 

den teoretiska referensramen ligger till grund för att svara på studiens syfte och 

frågeställning. Figuren kombinerar klassiska försäljningsteorier och management teorier 

med det nyare Triple Bottom Line där vi nu även presenterar de olika områdenas 

beståndsdelar vilka blir de faktorer som ligger till grund för vår undersökning. Vi har 

valt att inkludera samtliga beståndsdelar som framhävs av de olika teorierna så att ingen 

del blir utelämnad i teorins större helhet och på så sätt kan många olika aspekter täckas 

in i studien. 

 
Figur 10 - Teoriernas koppling till studiens syfte 
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4. Tillvägagångssätt 
För att skapa en förståelse över studiens tillvägagångssätt, ämnar följande kapitel att 

ge information om det praktiska utförandet. Inledningsvis presenteras 

undersökningsområde, branschbeskrivning, vårt studieobjekt Åhléns och urval. Sedan 

övergår vi till enkätundersökningens tillvägagångssätt och avsnittet därpå beskriver 

intervjuernas tillvägagångssätt. Avslutningsvis presenteras vår primära källkritik och 

därefter våra etiska ställningstaganden.  

 
Figur 11 - Tillvägagångsätt 

Denna studie består av kvantitativa metoder i form av både enkäter och intervjuer. 

Ejlertsson (2005, s. 11) menar att insamlingsmetoden bestäms utifrån studiens 

frågeställning och syfte och vårt syfte är att finna faktorer som är bakomliggande 

orsaker till försäljning av hållbara varor inom detaljhandels kläd- och textilområden. Vi 

fokuserar på det säljmöte som sker i en butik mellan försäljare och konsument utifrån 

försäljarens värderingar, upplevda kunskap om hållbarhet samt företagets 

hållbarhetsvision för att få en indikation på hur dessa kan påverka försäljarna att sälja 

mer hållbara produkter.  

 

Forskare behöver inte se på hela verksamheten utan kan undersöka endast en del som 

kan ha påverkan på hållbarhetsarbetet hos ett företag. Det kan exempelvis vara bäst att 

inte mäta en verksamhets miljöpåverkan baserat på utsläpp, som det gjorts mycket fram 

till nu, utan istället använda andra vedertagna verktyg för att undersöka företagets 

tjänster eller produkter (Pagell et al., 2013, s. 17-19). Vi vill fortsätta bidra till 

forskningen på ett så effektivt sätt som möjligt och väljer därför att fokusera vår studie 

till en specifik avdelning inom kläd/textil branschen, nämligen försäljningen. Sedan 

ämnar vi använda ett annat vedertaget instrument, TBL, som utgångspunkt vad gäller att 

analysera företagets miljöpåverkan d.v.s. försäljning av miljövänliga produkter. Vi 

kommer kombinera de tre aspekter hos TBL, miljömässiga, sociala och ekonomiska, 

med välanvända teorier inom interna management processer och personlig försäljning. 

Det förespråkas att forskare kan studera verksamheter ur TBLs alla faktorer inte bara 

enligt den ekonomiska, som kvalité och inkomst, med en kvantitativ metod (Pagell & 

Shevchenko, 2013, s. 20-22). Och vidare rekommenderas forskning att se på Case 

företag som använt en kombination av vedertagna initiativ så som TBL, träning och 

management strategier (Lozano, 2012, s. 14, 24). För att lyckas med detta nyttjar vi 

enkäter som vår främsta insamlingsmetod för att fånga försäljaraspekten och som 

komplement utför vi två intervjuer för att få en uppfattning om hur ledningen arbetar. 

 

4.1 Undersökningsområde 
Vi har valt att rikta vår studie mot detaljhandelsföretag som verkar inom 

kläd/textilbranschen i Sverige vilka kommer stå som undersökningsområdet vi vill 

avspegla. Denna målgrupp finner vi relevant då konsumtionen av kläder och 

hemtextilier har ökat med 40 % det senaste decenniet i Sverige (SMED, 2011, s. 17). 

Textilproduktionen belastar miljön (Swerea IVF, 2009, s. 31) och därav ser vi ett behov 

av att finna samband som främjar försäljares arbete i att påverka kunder till att köpa mer 

hållbara alternativ. Vi ser även en potential gällande att utveckla hållbarhetsarbetet i 

denna bransch, då det finns en hög andel företag inom kläder/skor/accessoar- branschen 

Inledning Teoretisk metod 
Teoretisk 

referensram 
Tillvägagångsätt Empiri Analys Slutsatser Sanningskriterier 



33 

 

som engagerar sig i CSR (78 %) (Blom & Frisk, 2013, s. 12). Visserligen har 

livsmedelsbranschen ett ännu högre engagemang i CSR (83 %) (Blom & Frisk, 2013, s. 

12) men vi har valt textil/klädbranschen då produkterna inom den kategorin tillhör 

“högengagemangsprodukter”. Dessa karaktäriseras av att kunden vill känna sig säker 

innan köpet och känna anknytning till produkten (Jobber & Lancaster, 2009, s. 86) 

vilket betyder att försäljaren har större möjlighet att interagera med kunder i dessa fall 

(jämför exempelvis mjölk och jeans). Mer specifikt har vi satt upp ett antal kriterier som 

vi definierar som vårt undersökningsområde för att det ska bli tydligt vilka som ingår; 

 

1. Detaljhandsföretag (B2C) i Sverige inom kläd/textilbranschen. 

2. Företaget har en motivation att bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet som kan 

bevisas med en hållbarhetsrapport. 

3. Företag där det sker ett personligt möte mellan försäljare och kund. 

4. Företaget ska erbjuda ett sortiment som består av både “traditionella” produkter men 

också produkter som är mer hållbara ur någon aspekt. 

5. Företaget bedriver kedjeverksamhet. 

 

4.2 Branschbeskrivning 
För att skapa en större uppfattning om vilken typ av företag vi riktar oss mot inom 

denna bransch, kommer följande stycke ge en överskådlig beskrivning. Inledningsvis 

presenteras några exempelföretag tillsammans med sin nettoomsättning (TKR) för att ge 

en idé om företagens storlek: 

 

 H & M, 2012:   5 825 000  (allabolag.se, 2014b). 

 Åhléns, 2013:   4 800 000  (Åhléns, 2013b). 

 KappAhl, 2013:   3 417 800  (allabolag.se, 2014c). 

 Lindex, 2013:   3 322 240  (allabolag.se, 2014d). 

 Gina Tricot, 2012:  1 799 551  (allabolag.se, 2014a). 

 Polarn o. Pyret, 2013:    509 415 (allabolag.se, 2014e). 

 

Samtliga ovanstående företag bedriver kedjeverksamhet och finns utspridda i Sverige 

men har även marknad i andra länder. Vidare karaktäriseras dessa kedjor av att de 

arbetar med hållbarhet och erbjuder produkter som tar extra hänsyn till miljö och/eller 

människor. Försäljarna i de olika kedjorna kan antas ha liknande förhållanden i 

kundmötet eftersom de säljer produkter som är inom högengagemangs-kategorin. Dessa 

produkter karaktäriseras av att kunden vill känna sig säker innan köpet och kunden kan 

känna livsstilskoppling till produkten (Jobber & Lancaster, 2009, s. 86). Ännu en 

gemensam faktor är att kedjorna erbjuder produkter inom liknande prisklass.  

 

Det finns ett begrepp i kläd och textil branschen som kallas “fast fashion” som Byun & 

Sternquist (2008, s. 135) definerar som ”A marketing approach to respond to the latest 

fashion trends by frequently updating products with a short renewal cycle and turning 

the inventory at a rapid rate”. Det är ett sätt för modeföretag att hålla sig 

konkurrenskraftiga på marknaden (Byun & Sternquist, 2008, s. 134) och beroende på 

vad som säljer i butiken kan det influera vad som köps in. Detta finner vi intressant då 

en ökad försäljning av hållbara varor skulle kunna ge ett ökat sortiment av hållbara 

varor vilket ger försäljare ännu mer hållbara produkter att visa för kunder. Vidare är det 

vanligt förekommande att kedjor har ett “standardiserat” sätt att arbeta utifrån, så som 

exempelvis inredning, ljussättning men även utbudet i mer eller mindre grad. 
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Något som skiljer kedjorna åt är att vissa erbjuder sina kunder handel via internet medan 

andra inte gör det. Den typen av försäljning är dock inte i fokus i detta arbete eftersom 

vi ser till det personliga säljmötet. Då vi gör en fallstudie ämnar vi att undersöka ett 

företag för att få indikation på faktorer som kan påverka försäljning av hållbara varor 

vilket även andra företag som bedriver liknande verksamheter kan ha nytta av. 

Nästkommande kapitel presenterar det fallföretag som används i arbetet. 

 

För att få svar på vårt syfte har vi valt att utföra datainsamlingen hos ett företag som kan 

representera detaljhandelsföretag i Sverige som främst säljer kläder och textiler. 

Företaget skall även kunna vara ombud för att arbeta aktivt inom området att inkludera 

hållbarhet i sin verksamhet och således även ha en väsentlig del försäljning av hållbara 

varor. Då Pagell et al. (2013, s. 15) hävdar att forskning inte bör studera en mångfald 

företag som är mindre hållbara för att se hur bättre hållbarhet kan skapas. Det är istället 

bättre att analysera företag som arbetar aktivt inom området för att lära sig av dem då de 

är en potentiell källa till kunskap (Pagell et al., 2013, s. 15). Här har vi valt att låta ett 

enskilt företag stå som grund för vår datainsamling som vi ser väl kan representera den 

situation och det undersökningsområde vi vill generera kunskap om och nedan följer en 

presentation av företaget. 

 

4.3 Vårt studieobjekt, Åhléns 
Vi har valt att låta Åhléns stå som representant för att kunna uppfylla vårt syfte, och 

således svara på vår frågeställning, utifrån följande argument. Åhléns är en 

varuhuskedja som är verksamma inom detaljhandeln och erbjuder produkter inom 

mode, skönhet, hem, barn och underhållning (Åhléns, 2013a). Företaget riktar sig mot 

en bred kundkrets då de tillhandahåller ett sortiment riktat till både kvinnor, män och 

barn. Runt om i landet har Åhléns 77 varuhus och (Åhléns, 2013a) och under 2012 hade 

företaget 4,7 miljarder kr i omsättning och 3249 medarbetare (Åhléns, 2012, s. 4). Detta 

visar att Åhléns når en stor del av marknaden både i bredd och djup och har ett 

hälsosamt kundflöde som gör det bra ur datainsamlingsperspektiv. Då Åhléns är en 

vidsträckt varuhuskedja ser vi också en stor fördel med att butikerna finns utspridda 

över praktiskt taget hela Sverige. Åhléns når ut till många kunder och har en personlig 

kundkontakt i butikerna vilket representerar den situation vi vill komma åt då vi vill se 

till hur försäljarna kan påverka kunderna i det personliga säljmötet.  

 

Åhléns engagerar sig på många olika sätt i sitt hållbarhetsarbete. De erbjuder ett 

sortiment med mer hållbara varor, återvinning, fullastade containerbåtar och samarbeten 

som gynnar samhället (Åhléns, 2012, s. 5, 31). De har nyligen fått uppmärksamhet för 

sitt hållbarhetsarbete, där en del är att guida kunder till mer hållbara varor där de känns 

igen genom att vara märkta med “Bra val” (Frisk, 2013; Åkesson, 2013;). Åhléns 

arbetar aktivt med att integrera sitt hållbarhetsarbete i sin verksamhet och 2012 lyckades 

de öka sin försäljning av “Bra val” produkter till 4,4 % av deras totala försäljning 

(Frisk, 2013). Målet inför år 2015 är att uppnå 10 % (Åhléns, 2012, s. 8; Åkesson, 

2013). Varje varuhus har en hållbarhetsambassadör, en person som är extra kunnig 

gällande företagets hållbarhetsarbete och som arbetar med att stötta övrig personal i 

frågan (Åhléns, 2012, s. 10). Åhléns är del i en större koncern vid namn Axel Johnson 

AB som är ett bolag som redan från början har haft ett hållbarhetstänk och som arbetar 

aktivt inom området idag (Andersson, 2013; Fjällborg, 2013; Pontus Schultz, 2013; 

Sida, 2013).   
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Med denna bakgrund anser vi att Åhléns genuint och aktivt strävar efter att bedriva ett 

hållbart företagande och därav finner vi det rättmätigt att använda dem som studieobjekt 

i vår undersökning. 

 

Eftersom vår undersökning fokuserar på försäljning av hållbara produkter, är det 

relevant att presentera Åhléns sortiment mer specifikt. Åhléns försäljning av hållbara 

varor, mätt i omsättning i kr 2012, är fördelad mellan olika områden där mode 

representerar 38 %, skönhet 30 % och hem 25 %. (Åhléns, 2012, s. 14). Åhléns erbjuder 

sina kunder produkter från deras egna märken men även externa märkesvaror. Förutom 

Åhléns “traditionella” sortiment, märks varor som tar extra hänsyn till hållbarhet med 

“Bra val” (vilket inkluderar både deras egna och externa märken). Dessa produkter har 

olika hållbarhetsinriktningar; återvunnet, socialt ansvar, ekologiskt, TENCEL och 

miljömärkt. (Åhléns, 2012, s. 13) 

 

Produkter som har inriktningen återvunnet består helt eller till största del av återvunnet 

material, så som rester eller avfall. Detta bidrar till ett sparande av jordens resurser. 

Inriktningen socialt ansvar innefattar att en oberoende organisation har certifierat varan 

(t.ex. Fair Trade). Dessutom inkluderar det att arbetskraften har fått en skälig lön och 

arbetsmiljö. Ekologiskt innefattar likt socialt ansvar att en oberoende organisation har 

certifierat produkten. Dessa varor har producerats utan kemiska bekämpningsmedel och 

konstgödsel. TENCEL-inriktningen är produkter som är tillverkade av minst 50 % 

TENCEL. TENCEL är ett textilfiber som har en liten miljöpåverkan och är tillverkad av 

träcellulosa från miljömärkt skog, vilket är en förnybar råvara. Miljömärkt är de 

produkter som är godkända av exempelvis Bra Miljöval, Svanen eller EU-blomman. 

Produktens hela livscykel granskas där miljöpåverkan är i fokus vilket gör att 

miljömärka produkter belastar miljön till lägre grad. (Åhléns, 2012, s. 13) 

 

Då vi ska undersöka faktorer som är bakomliggande orsaker till försäljning av hållbara 

varor inom detaljhandels kläd- och textilområden, ämnar vi i nedanstående stycke att 

definiera vad en hållbar vara, även benämnt produkt, betyder i denna studie. Nu för 

tiden är det vanligt förekommande att företag tar fram egna miljömärkningar till sina 

produkter (Hedin, 2012; Kristola, 2013). Detta betyder att det är olika regler för olika 

märken och att innebörden av hållbar produkt varierar. 

 

Vår definition av hållbar produkt är att det är en produkt som innehåller minst en social 

eller miljömässig faktor och den definitionen använder vi i studien. Detta motiverar vi 

med att det är svårt att ta hänsyn till samtliga faktorer; ekonomiska, sociala och 

miljömässiga aspekter vid produktion och därav förekommer det att det blir större fokus 

på något eller ett par av faktorerna (Coffman & Umemoto, 2010, s. 599). I Åhléns fall 

betyder det även att deras “Bra val” märkning, som innehar minst en av faktorerna, kan 

representera detta. 

 

För att kunna svara på vårt syfte kommer vi att undersöka försäljare (vilket inkluderar 

samtliga butiksbiträden som kan komma i kontakt med kunder). Nedan presenterar vi 

praktiska förhållanden som kan ha inverkan på vår studie. Det första vi vill poängtera är 

att Åhléns sortiment varierar mellan varuhusen men samtliga varuhus erbjuder “Bra 

Val” alternativ men urvalets storlek varierar. Det andra som vi vill belysa är att 

varuhusen har olika ledningar vilket bidrar till att säljkåren påverkas av dessa på olika 

sätt. Dessutom varierar försäljarens möjlighet till kundkontakt beroende på hur mycket 

personal som arbetar och hur mycket kunder som är i butiken. 
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4.4 Urval 
Inom ett detaljhandelsföretag, speciellt ett så omfattande som Åhléns som även klassas 

som varuhuskedja, finns det en mångfald människor som kan, och inte kan, vara 

undersökningsobjekt. Vi vill därför förklara hur vi valt ut våra representanter för att 

försäkra att rätt person är med i undersökningen. Vi vill undersöka försäljare, d.v.s. 

butiksbiträden, som har kontakt med kunderna ute i butiken vars huvudsakliga uppgift 

är att sälja varor och hjälpa kunden.  

För att komma åt dessa utförde vi klusterurval som innefattade 16 olika varuhus i 

Stockholm. Urvalstekniken gjordes utifrån en fråga om tillgång, kostnader och tid som 

Denscombe (2009, s. 35) beskriver måste tas på allvar i denna fråga. Målet med 

klusterurval är att finna ett representativt kluster som förekommer samlade naturligt 

någonstans (Denscombe, 2009, s. 36). För oss ter sig denna urvalsteknik bra då vi vill 

komma åt försäljarna ute i butikerna. Vi ämnade att besöka så många butiker som 

möjligt för att komma i kontakt med så många representanter som möjligt. I Sverige har 

Åhléns 77 st varuhus och antalet anställda försäljare hos Åhléns i Sverige beräknas vara 

ca 1500 st. I denna studie lämnades 20 enkäter till 16 olika varuhus i Stockholm, vilket 

innebär 320 enkäter totalt. Antalet respondenter blev 125 st. från totalt 13 varuhus. 

Klusterurvalet gjorde att vi effektivt kunde fånga den målgrupp vi ville åt. Med denna 

teknik anser vi att vi har fångat en målgrupp som kan representera Åhléns försäljare 

som i sin tur kan representera vårt avsedda undersökningsområde på 

detaljhandelsföretag som verkar inom kläd/textilbranschen i Sverige. 

4.5 Datainsamling av enkäter 
Då syftet med undersökningen och den aktuella frågeställningen ska styra 

tillvägagångssättet (Ejlertsson, 2005, s. 11) har vi valt ett kvantitativt sätt i form av 

enkäter som vår primära metod. Detta på grund av att vår frågeställning är ute efter att 

fånga ett flertal faktorer som kan kopplas till försäljning av hållbara produkter vilket 

enkäter kan svara på bra. Vi vill fånga upp den allmänna uppfattning försäljare har 

angående att sälja hållbara varor och ser därför att data från ett stort urval gör att vi får 

bredden i åsikterna som vi är ute efter.  

Utav alla sätt att samla in kvantitativ data på är enkäter den huvudsakliga metoden 

(Bryman & Bell, 2005, s. 161) och Ejlertsson (2005, s. 12) tar upp en mängd olika 

fördelar med att använda sig av ett enkätförfarande. För det första kan en 

enkätundersökning göras på ett stort urval både i relation till en viss kostnad men även 

ur en tidsaspekt. Vidare kan respondenterna se över, ge tanketid åt och överväga 

svarsalternativen i lugn och ro. Enkäten är utformad likadant för alla vilket ger samma 

utgångspunkt för samtliga respondenter och den så kallade intervjuareffekten elimineras 

då forskaren inte är på plats vid insamlingen och på något sätt kan leda eller påverka 

svaren. Slutligen kan vissa typer av känsliga frågor så som sexualitet, kriminalitet och 

inkomst besvaras bättre genom en enkät då respondenten slipper uttala sig i ord till en 

främmande person. 

Trots att vi inte frågat om känsliga frågor gällande sexualitet, kriminalitet eller inkomst 

såg vi det som högst relevant att låta respondenterna kunna svara avskilt och anonymt 

då vi ställer frågor om bland annat vad de vet om sitt företags vision och målsättning. 

Det kan vara pinsamt att verbalt utrycka sig ignorant om detta speciellt om andra 

personer är närvarande. Detta hade kunnat leda till att en stor del av respondenterna 

hade ljugit eller på andra sätt inte gett helt sanningsriktiga svar. Om respondenten kan 

sitta och fylla i en enkät för sig själv och ser att svaren kommer behandlas anonymt ser 
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vi det som en klar fördel i att få sanningsriktiga svar i stor utsträckning. Vidare förstår 

vi att vi som forskare har ett personligt intresse i hållbarhet och vill främja försäljning 

av hållbara varor, därför ville vi inte vara på plats när respondenten ger sina svar då vi 

hade kunnat influera riktningen på deras svar, både medvetet och omedvetet. 

Vi gjorde en kombination av postenkät och gruppenkät, som är de två vanligaste 

formerna av enkät distribution. Vi besökte 16 Åhléns varuhus (se Appendix 7, vilka 

varuhus vi besökt) i Stockholm den 9-10 april och delade ut ett kuvert med 20 enkäter i 

till respektive varuhuschef på plats. De ansvariga varuhuscheferna fick sedan i uppgift 

att uppmuntra till att så många försäljare som möjligt kunde fylla i en enkät och, vid en 

deadline satt en vecka senare, 17 april, skicka upp svaren till oss i ett frankerat 

svarskuvert. Vi ville kombinera smidigheten med postenkät med att låta respondenterna 

svara när de har tid, vara anonyma och få svaren uppskickade till oss tillsammans, med 

fördelen med att leverera enkäterna personligen till en ansvarig för att uppnå den ofta 

höga svarsfrekvensen som gruppenkäter medför. För att säkerställa respondenternas 

anonymitet gentemot varuhuschefen som var vår länk till försäljarna, hade 

varuhuschefen endast i uppgift att uppmana företagets försäljare att svara på enkäten. 

Genom att enkäten dels var frivillig och dels flexibel i form av att respondenterna kunde 

svara när de själv hade tid, ville vi förebygga varuhuschefens möjlighet att koppla 

enkätsvar till enskilda personer. När enkäten blivit ifylld lämnade respondenterna in 

enkätsvaren i ett gemensamt kuvert vilket innebar att respondenterna inte personligen 

lämnade enkäterna till varuhuschefen. 

 

Nackdelen med en enkätundersökning är dock att det inte går att få svar på alltför 

komplicerade frågor och det ges heller ingen möjlighet till icke planerade följdfrågor 

(Ejlertsson, 2005, s. 12-13). Vidare ges respondenten ingen chans att ställa 

kompletterande frågor om det är något i enkäten som är svårförståeligt. De flesta av 

nackdelarna kan förhindras genom att förbereda enkätfrågorna, layout och 

svarsalternativ på ett så bra sätt som möjligt. Det är viktigt att arbeta noga med enkäten i 

förväg och lägga ner ett omsorgsfullt arbete så att svagheterna kan elimineras 

(Ejlertsson, 2005, s. 12-13). Det är orsaken till varför vi varit noggranna kring 

konstruktionen av vår enkät för vilket vi kommer redogöra i avsnittet nedan genom en 

diskussion över hur vi gått till väga. 

4.6 Enkätens konstruktion 
Enkäten är skapad för att på bästa sätt uppfylla studiens syfte, vilket vi gjort genom att 

grunda den i teorin som vi valt, och genom dessa teorier utformat påståenden som 

respondenterna skall besvara. Svarsalternativen är baserade på likertskalan, en skala 

som oftast används tillsammans med olika påståenden och innebär att respondenten i 

olika grader väljer att instämma helt eller ta avstånd ifrån de olika påståendena. Detta 

kan ske i olika grader där den vanligaste, som även vi använt oss av, är den femgradiga 

skalan där det anses att respondenten har en tillräcklig variation för att ge ett tydligt svar 

(Olsson & Sörensen, 2011, s. 198-199). Den mest framstående diskussionen kring 

likertskalans olika grader är huruvida forskaren vill ta ställning till mittenalternativet, 

eller ett neutralt svarsalternativ. Den femgradiga skalan har uppenbarligen ett 

mittenalternativ vilket ger respondenten en möjlighet att inte ta någon utmärkande 

ställning om den så önskar. Detta är något vi vill ge möjlighet till då vi inte är ute efter 

att tvinga fram åsikter utan ser ett neutralt svar som lika mycket värd information som 

ett fullt instämmande eller avstående. 
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Utöver de rena påståendena hade vi även med ett försättsblad med en kort 

introduktionstext till vår enkät riktad mot försäljarna som skulle fylla i den. Vi började 

med att kort introducera oss författare och gav en sammanfattad version av vad syftet 

med studien var. Sedan informerade vi om hur lång tid enkäten uppskattades skulle ta 

och hur respondenten skulle svara genom att förklara vad de olika graderna i 

likertskalan representerade. Avslutande visade vi tydligt på att deltagandet var både helt 

frivilligt och framförallt anonymt samt avslutade med ett tack för deras medverkande. 

Ursprungligen var tanken att utforma en enkät där enkätens påståenden skulle täcka in 

samtliga teoretiska beståndsdelar var för sig. Detta var tyvärr inte möjligt att genomföra 

då vi var tvungna att minska enkätens längd för att undersökningen skulle vara möjlig 

att utföra hos Åhléns. Tätt inpå den avslutande avstämningen med Åhléns inför 

genomförandet av enkätundersökningen uppkom beskedet om att enkäten var tvungen 

att vara mycket kort för att Åhléns skulle godkänna den. Restriktionen resulterade i att 

det blev totalt 17 påståenden som baserats på våra 8 teoretiska områden vi 

sammanfattade under vår teoretiska referensram. För att täcka in de olika 

beståndsdelarna i teorierna är varje påstående därför kopplat till minst ett teoretiskt 

område men oftast fler än så, som sammanfattningsvis visas nedan i Tabell 2 – 

Sammanfattning av teorigrund för enkäter och intervjuer, vilket som namnet tyder på 

sammanfattar både teorigrunderna för enkäterna såväl som intervjuerna. En fullständig 

redogörelse finns i Appendix 4. Varför vissa påståenden grundar sig i flera teorier beror 

även på att några av våra teoriområden går in på liknande aspekter vilket innebär att ett 

påstående kan ha “rötter” från olika teoriområden. Exempelvis diskuteras 

arbetsengagemang inom Attribut-teorin och engagemang i Kultur & Miljö-teorin. Det 

problematiska med att det är kopplat mer än en teori till ett påstående/fråga är att de 

således rymmer mer än bara en faktor. Därav finns det flera tänkbara relationer inom ett 

påstående. Detta resulterar i att det är svårt att hävda exakt vilka relationer som är 

uppfyllda eller ej i ett påstående. Vi kommer därför att diskutera möjliga relationer och 

väga in detta när vi drar slutsatser från den statistiska analysen. Exempelvis skulle ett 

svar på ett påstående kunna ha en stark relation till den ena teorin som den är uppbyggd 

av, medan påståendet inte är lika mycket relaterat med en annan teori som den också är 

uppbyggd av. Det är ett faktum att det inte går att yttra sig om hur starka relationerna är. 

Med detta upplägg har vi dock möjlighet att skapa en bredare förståelse kring vad som 

kan ligga bakom varför en person svarar på ett visst sätt. 

 

Teori Enkätfråga 
 försäljare 

Fråga 
 hållbarhetschef 

Fråga 
varuhuschef 

TBL F. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17  

F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13 

F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11 

4 P F. 17 F. 11, 12, 13 F. 9, 10, 11 

Försäljningsprocessen F. 1, 6, 9, 10, 11, 12   

Attribut F. 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 
12, 13 

  

Träning F. 2, 3, 5, 9, 10, 11, 
12, 13  

F. 8, 9, 10 F. 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Hantera Förändring F. 2, 4, 7 F. 1  F. 2 

Person & Organisation 
Passform 

F. 1, 5, 14, 15, 16  F. 12 

Kultur & Klimat F. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 
11, 12 

F. 1, 2, 6, 7, 8, 9 F. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
8 

Tabell 2- Sammanfattning av teorigrund för enkäter och intervjuer 
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Målsättningen har varit att kombinera utvalda klassiska, välbeprövade teorier, inom 

personlig försäljning samt organisation med det nyare TBL konceptet vilket resulterat i 

att frågorna blivit riktade mot hållbarhet. Då detta inte tidigare gjorts kommer det 

generera det teoretiska bidraget till denna studie då det ger en fördjupning av kunskap 

och bidrar till insikt inom området försäljning av hållbara varor. Påståendena är 

utformade så att vi kan skapa oss en bild av hur situationen i nuläget ser ut, vilka 

förutsättningar och hinder försäljare idag står inför gällande hållbarhetsprogram i det 

dagliga arbetet. Detta kommer generera det praktiska bidraget då vi kommer kunna se 

vissa utmärkande aspekter som kan vara till hjälp för aktörer i detaljhandeln som 

anammat ett hållbarhetsprogram och vill ha ett konkret underlag för förbättringar. 

I enkäten har påståendena formulerats egenhändigt av oss, författarna, med vilket vi 

grundat starkt ifrån tidigare utförda enkätkonstruktioner demonstrerat av Bretz & Judge 

(1994, s. 32-40) i deras studie av Person-Organisations Passform som jämför hur väl 

individen passar mot företagets värderingar. Begrepp som används i våra konstruerade 

påståenden har översatts från engelska till svenska och kan därför medföra feltolkningar 

eller skapa missförstånd till skillnad från om de används som ursprungliga uttryck. Vi 

har även gjort våra egna tolkningar i hur påståendena på bästa sätt kunnat formuleras, 

både då vi integrerat flera teorier i samma påståenden, men även hur vi formulerat 

påståendet så en lekman kan tolka dem utan missförstånd. Detta innebär att det även här 

finns en viss risk för att innebörden av de olika teorierna, eller utvalda områden inom 

teorierna, tolkas annorlunda från hur det var tänkt av upphovsforskarna. Vi har just på 

grund av detta försökt förhålla oss till hur påståenden skapats i liknande situationer 

utifrån vetenskapsmän så som Bretz & Judge (1994, s. 32-40) och försökt avvikit så lite 

som möjligt från beprövade metoder. Då forskningen noga gått igenom hur tidigare 

påståenden skapats anser vi att vi har minimerat risken för att teorierna skall misstolkas 

och kan således användas som det var tänkt av upphovsforskarna, fast nu applicerat på 

ett område som håller på att växa inom forskningsvärlden.  

För att ytterligare stärka vår enkätutformning och parera eventuella nackdelar har vi 

utfört en pilotstudie på 15 testrespondenter som fick svara på ett första utkast till 

enkäten. Detta menar Bryman & Bell (2005, s. 191) stärker trovärdigheten i en 

enkätutformning och hur den kan besvara en frågeställning. Förundersökningen gav oss 

information om hur utomstående personer uppfattade påståendena vi satt upp, hur lång 

tid den tog att läsa och fylla i samt vilka påståenden som var i behov av att utvecklas. 

Ejlertsson (2005, s. 35) lyfter fram att det till och med räknas som en huvudregel att 

personer inte uppfattar påståenden på samma sätt och det behövs en provundersökning i 

form av en pilotstudie för att ha rätt utgångspunkt för den riktiga undersökningen. Efter 

pilotstudien var gjord hade vi tydligt ett par specifika saker som flera uppmärksammat 

och som vi efter noga omarbetning ändrade på. Eftersom det endast var ett fåtal punkter 

som behövde ändras, såg vi det som ett tecken på att enkäten förutom detta var 

genomarbetad och ännu mer så efter pilotstudien. 

4.7 Access till kvantitativ data 
Vi fick godkännande att utföra enkätundersökningen på Åhléns försäljare genom att 

dela ut enkäterna till varuhuscheferna som i sin tur gav dem till försäljarna. För denna 

studie blev det en begränsning då vi troligtvis inte fick in lika många svar som vi skulle 

kunnat få in genom exempelvis en online survey som skickas till samtliga Åhléns 

försäljare. Dock var det fysiska utlämnandet av enkäterna det enda sätt som godkändes 

av företaget och därav var vi tvungna att rätta oss efter det. Dessutom fick vi 

restriktioner gällande enkätens längd och därav hade vi inte möjlighet att ha enkäten så 
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utförlig som vi egentligen hade önskat. Gällande de svar som vi fått in anser vi att vi har 

samlat in god information och det har inte varit några större svårigheter att bearbeta 

data. Dock har vissa frågor inte blivit besvarade på korrekt sätt, så som exempelvis att 

vissa har skrivit ett kryss istället för att rangordna. I dessa fall eller om svarsalternativet 

har varit blank, har svaret räknats in under bortfall på frågan. Vi tror att detta kan bero 

på att de inte förstått frågan. Vidare menar vi att i och med att försäljarna har haft tid att 

svara på enkäterna i sitt eget tempo, bör sannolikheten för att missförstå frågorna 

minskat vilket ökar tillförlitligheten i enkätundersökningen.   

4.8 Bortfallsanalys 
Bortfall kan delas in i två kategorier, externt- och internt bortfall (Ejlertsson, 2005, s. 

25). Det externa bortfallet innefattar personer i urvalet som inte vill eller inte har 

möjlighet att delta i undersökningen. I vårt fall lämnade vi ut totalt 320 enkäter och fick 

tillbaka 125 st. vilket innebär ett externt bortfall på 195 st. (61 %). Orsaken till denna 

låga svarsfrekvens (39 %) kan vara på grund av att det var kring påsktiden som enkäten 

skulle fyllas i och då finns risken att en del personal är ledig (Ejlertsson, 2005, s. 30). 

Dessutom skulle enkäterna skickas tillbaka via posten och posten råkade slarva bort 

minst ett utav de sexton kuverten med enkäter vilket också är en orsak till vårt bortfall. 

Ett utav varuhusen bytte varuhuschef i samband med vår enkätundersökning vilket 

resulterade i att enkäterna försvann och vi hade inte möjlighet att skicka över enkäterna 

i efterhand på grund av tidsbegränsningen vilket medför att detta varuhus blev ett 

bortfall. Ejlertsson (2005, s. 25) menar att svarsfrekvensen kan öka om påminnelser 

skickas ut och vi valde att skicka påminnelser till de varuhus som inte skickade in 

svaren i tid och detta resulterade i att vi totalt sett fick in enkäter från 13/16 varuhus. 

Däremot varierade antalet enkätsvar från varje varuhus och detta anser vi bero på att 

varuhusen är olika stora och har olika mängd försäljare. Dessutom var enkäten frivillig 

att fylla i och det kan också vara ett skäl till den varierade mängden svar. 

Det interna bortfallet handlar om enstaka frågor som inte besvarats (Ejlertsson, 2005, s. 

25). Vi anser att detta bortfall generellt sätt var lågt bland de enkäter som vi fått in men 

det går att urskilja två frågor som hoppats över något mer än andra frågor, fråga 8 och 

16. Det skulle kunna bero på att de känner sig osäkra på vad frågan innebär eller att de 

inte har tagit ställning till frågan och därav väljer att inte besvara den. Fråga 17 har 

många respondenter missförstått genom att fylla i ett kryss istället för att rangordna och 

därav har vi valt att exkludera frågan, då den blir svår att sammanställa på ett rättvist 

sätt. 

4.9 Bearbetning av enkäterna  
Efter att enkäterna återfåtts fördes dem in i Excel. Detta gjordes genom att koda svaren 

på likertskalan med en siffra mellan 1-5, där 1 motsvarade ”instämmer inte alls” och 5 

”instämmer helt”. Vid de fall en fråga saknade svar, kodades den till 0, som fick 

motsvara ”bortfall”. För att minska fel som kan uppstå genom den mänskliga faktorn 

fördes enkätsvar in i ett Excel ark och innan nästa enkät påbörjades kontrollerades först 

att rätt svarsalternativ fyllts i. Excelfilen användes sedan i SPSS för att utföra statistiska 

analyser. 

 

I SPSS har en rad olika analyser använts och det första vi gjorde var att illustrera 

svarsfrekvensen på enkätens olika påståenden. Vid denna analys använde vi oss av 

stapeldiagram som presenterar datan i procent för att ge en överskådlig bild över 

situationen. Därefter skapades en multipel regression, för att genom den finna vilka 

bakomliggande faktorer som hänger ihop med försäljning av hållbara varor. Innan 
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regressionen genomfördes, exkluderades de påståenden som var bortfall genom att ange 

dem som ”saknat värde” i SPSS. Även fråga 17 exkluderas helt på grund av stort 

missförstånd hur frågan skulle besvaras. I samband med den multipla regressionen 

analyserades index, R-kvadrat värdet, VIF, signifikansnivån och B värdet för att dra 

slutsatser utefter dessa resultat. Mer detaljerad information kring vad dessa analyser 

innebär förklaras i empirin. 

4.10 Intervjurespondenter 
Genom att genomföra intervjuer på två personer i ledningen hos Åhléns genererar vi 

kunskap om interna faktorer som kan påverka försäljares försäljning av hållbara varor 

och därmed hur det kan förstärkas. Genom de två respondenterna som vi har intervjuat, 

har vi fått en insikt i hur organisationen arbetar med hållbarhetsfrågor. Detta är 

information som vi inte skulle kunnat generera genom enkäter vilket gjorde att 

respondenterna har varit en relevant kompletterande informationskälla. Vi undersökte 

ett specifikt fall och fick specifik information om Åhléns men detta analyseras sedan 

mer allmängiltigt utifrån våra valda teorier vilket gör studien aktuell för alla företag 

inom undersökningsområdet. Intervjumallen riktad mot varuhushuschefen finns i 

Appendix 2 och Intervjumallen riktad mot hållbarhetschefen finns i Appendix 3. 

Vi har kontaktat Åhléns hållbarhetschef på egen hand och den huvudsakliga 

konversationen innan intervjumötet skedde genom mailkontakt. Vi har även kontaktat 

Åhléns varuhuschef i Umeå. Detta telefonsamtal skedde efter att kontaktat Åhléns 

försäljningschef, då hon föreslog att vi kunde intervjua varuhuschefen istället för henne 

eftersom hon inte hade möjlighet att medverka på en intervju inom vår tidsram. Vi 

menar att det inte spelar någon större roll att orten för enkätundersökningen och 

varuhuschefen inte var den samma med tanke på att vi ställde frågor till varuhuschefen 

som inte var ortsberoende utan som huvudsakligen var allmänt för Åhléns. Dock menar 

vi att det säkert kan förekomma olikheter varuhuscheferna emellan vid de frågor som 

rörde mer personliga ställningstaganden och det ger ytterligare incitament att orten 

spelar mindre roll men läsare bör ha i åtanke att svaren kan skilja sig åt beroende på 

vilken varuhuschef samtalet förs med.   

 

4.10.1 Förberedelser inför intervjuer 
Intervjuer har vi valt att utföra på ett semistrukturerat sätt vilket innebär att intervjuaren 

har en mall med frågor där ordningsföljden kan variera (Bryman & Bell, 2013, s. 218; 

Saunders et al., 2012, s. 374). Vidare betonas att det även finns utrymme för 

uppföljningsfrågor vid behov. I vår studie har vi med fördel använt oss av denna 

intervjuform då det har inneburit en flexibilitet vid intervjutillfället som har gjort att vi 

har kunnat samla in relevant information till studien. Som intervjuare har vi strävat efter 

att ställa öppna frågor för att göra det möjligt för respondenten att kunna svara fritt. 

Dessutom har vi ställt extra frågor vid tillfällen då det har behövts. Intervjumallarna för 

de två respondenterna har vissa likheter men det finns även skiljaktigheter dem emellan. 

Detta på grund av det naturliga skälet att olika yrken har olika kompetens. Innan 

intervjuerna har vi i förväg förberett oss genom att läsa in oss på Åhléns och deras 

hållbarhetsrapport. Vi är dessutom pålästa på frågeområdena då frågorna är baserade på 

vårt teorikapitel som i sin tur grundar sig i vetenskapliga artiklar.  

 

Genom mail- och telefonkontakt bestämdes datum och tidpunkt för de två intervjuerna. 

I samband med det presenterades även syftet med studien och hur lång tid som intervjun 

estimerades ta. Intervjun med Åhléns hållbarhetschef utfördes på Åhléns kontor i 

Stockholm och intervjun med Åhléns varuhuschef utfördes på Åhléns kontor i Umeå. Vi 
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valde att utföra intervjuerna ”face to face” då vi såg det som en möjlighet eftersom vi 

ändå skulle till Stockholm och dela ut enkäter till Åhléns försäljare. Den andra intervjun 

som skedde i Umeå fungerade också bra att ha ”face to face” då vi är bosatta i Umeå. 

Förutom ovanstående argument så finns det fördelar med att träffa respondenterna 

personligen. Det möjliggör att icke-språklig information kan uppfattas, så som 

exempelvis gester och ansiktsuttryck (Bryman & Bell, 2013, s. 221; Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 165). Dessutom menar vi att det bidrar till en större trovärdighet 

till studien då Bryman & Bell (2013, s. 221) framhåller att det är lättare att säkerställa 

att det verkligen är rätt person som blir intervjuad vid ett personligt möte. 

 

4.10.2 Teorikoppling till intervjuerna 
Då studien fokuserar på hållbarhet har nästintill samtliga frågor ställts utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv vilket gör att intervjufrågorna genomsyras av TBL-konceptet. En 

mer överskådlig tabell över intervjufrågornas teorikoppling kan ses nedan i Tabell 3 – 

Sammanfattning av teorigrund för enkäter och intervjuer. En utförlig beskrivning av 

detta finns i Appendix 5 och Appendix 6. 

 

Teori Enkätfråga 
 försäljare 

Fråga 
 hållbarhetschef 

Fråga 
varuhuschef 

TBL F. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17  

F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13 

F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11 

4 P F. 17 F. 11, 12, 13 F. 9, 10, 11 

Försäljningsprocessen F. 1, 6, 9, 10, 11, 12   

Attribut F. 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 
12, 13 

  

Träning F. 2, 3, 5, 9, 10, 11, 
12, 13  

F. 8, 9, 10 F. 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Hantera Förändring F. 2, 4, 7 F. 1  F. 2 

Person & Organisation 
Passform 

F. 1, 5, 14, 15, 16  F. 12 

Kultur & Klimat F. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 
11, 12 

F. 1, 2, 6, 7, 8, 9 F. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
8 

Tabell 3- Sammanfattning av teorigrund för enkäter och intervjuer 

4.11 Datainsamling av intervjuer 

4.11.1 Intervju Åhléns hållbarhetschef 
Intervjun med Åhléns hållbarhetschef genomfördes på Åhléns huvudkontor i 

Stockholm. Vi samtalades i ett konferensrum klockan 14.00 den 9 april. Vi började med 

att presentera oss själva och syftet med studien. För att vara helt fokuserad på samtalet 

och inte behöva anteckna, frågade vi efter respondentens godkännande av att använda 

diktafon under samtalet, vilket godkändes av respondenten. Detta gjorde att vi senare 

kunde lyssna på samtalet och transkribera intervjun. Vi anser att intervjun gick bra, det 

enda vi reagerade på var att respondenten klargjorde att vi endast hade en halvtimma till 

förfogande då hon var tvungen att hälsa på några företag som var på besök vilket kan ha 

bidragit till en viss stress från båda parter. Vissa frågor var vi även tvungna att 

tydliggöra för att respondenten skulle ha möjlighet att svara på frågan. Intervjun tog 28 

min att genomföra och efter intervjun tackade vi för respondentens medverkan och 

respondenten sa att vi fick höra av oss om frågor uppstod. Dessutom säkerställde vi att 

respondenten accepterade att befattning samt företagets namn är officiellt i vår studie. 
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4.11.2 Intervju Åhléns varuhuschef 
Den andra intervjun var med Åhléns varuhuschef i Umeå. Den genomfördes på Åhléns 

kontor i Umeå i varuhuschefens kontor klockan 13.00 den 22 april. Samtalet inleddes 

med en presentation av oss själva, syftet med studien och även under denna intervju 

användes diktafon efter tillåtelse. Intervjun gick bra och inga störande moment uppstod 

under samtalet då hon lämnade sin telefon utanför rummet innan samtalet började. 

Samtliga frågor besvarades och hon ställde några frågor till oss när hon var osäker på 

vad vi menade med någon fråga. Intervjun tog 27 min och vi tackade för 

varuhuschefens medverkan och i samband med det sa hon att vi kunde höra av oss till 

henne om vi fick ytterligare frågor. Hon godkände även att vi fick skriva ut företagets 

namn och hennes yrkesbefattning i arbetet.  

4.12 Access till intervjuerna 
Generellt sätt har det varit svårt att få access till företag som fyller de kriterier som vi 

satt upp för att vara ett potentiellt undersökningsobjekt. Vi menar dock att vi har haft 

god access till information hos Åhléns då de godkände att delta i vår studie. Detta har 

möjliggjort att vi har lyckats samlat in den information som vi har önskat. 

Trots att vissa intervjufrågor kan anses vara något känsliga menar vi att det inte har 

påverkat accessen påtagligt då respondenterna även beskrev företagets svagheter och 

inte målade upp en perfekt bild för oss. Respondenterna har svarat på samtliga frågor 

och har inte uttryckt någon tveksamhet eller osäkerhet.  

4.13 Bearbetning av intervjuerna 
Transkribering innebär att en inspelad intervju skrivs ned till en text (Saunders et al., 

2012, s. 550). Vi har valt att göra det då Bryman & Bell (2013, s. 489) framhäver att det 

underlättar inför en analys av materialet. Den information som har genererats under 

intervjuerna är viktig då den skapar vår empiri och ligger till grund för vår analys och 

därav är transkriberingen gjord ordagrant. Vi har valt att inte inkludera konstpauser då 

vi i denna studie främst är ute efter endast respondentens svar på frågorna och det skulle 

dessutom vara mer tidskrävande.  

För att vara så noggrann som möjligt vid transkriberingen valde vi att transkribera en 

intervju var, då vi menar att det ökade vårt fokus. Genom att använda 

uppspelningsprogram på datorn kunde transkriberingen ske på ett smidigt sätt och 

ljudkvalitén var bra på båda inspelningarna vilket underlättade arbetet. Vi har valt att 

inte transkribera början av intervjuerna då det bestod av en presentation av oss själva 

och arbetet. Eftersom det inte ska inkluderas i empirin valde vi att utesluta det men har 

där detaljerat redogjort för all information som kom fram. Det tog ca 6 timmar för 

vardera intervju att bli transkriberad. 

4.14 Primär källkritik 
Data som vi har genererat från enkäterna anser vi vara tillförlitlig. Vi har inte kunnat 

identifiera något systematiskt sätt att fylla i enkäten på och samtliga frågor har blivit 

besvarade. Dock har vissa respondenter misstolkat fråga 17 där istället för att rangordna 

1-4 har respondenten fyllt i med ett kryss. Detta gör att vi har varit tvungna att utesluta 

detta påstående i analysen. Vi lämnade ut 320 st. enkäter efter hållbarhetschefens 

rekommendation att lämna ca 20 st enkäter till varje varuhus och vårt mål var att få in 

minst 200 st. En påverkande faktor till att vi endast fick in 125 st. kan vara att enkäten 

skulle fyllas i kring påsktider, vilket kan vara orsaken till bortfallet. Detta bidrar således 
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till en svaghet i studien då resultatet inte går att lita på till lika hög grad och möjligheten 

att generalisera resultatet försämras. 

Data som vi har genererat från intervjuerna anser vi vara tillförlitlig. Frågorna som 

ställts har utgått från vår intervjumall där tilläggande frågor har ställts vid behov för att 

skapa en mättnad i svaren. För att ytterligare styrka tillförlitligheten valde vi att spela in 

intervjuerna, för att sedan transkribera inspelningen. Vi har valt intervjurespondenterna 

utifrån hur pass väl vi tror att de kan svara på frågorna som är kopplad till vår 

frågeställning och vårt syfte. Vi är nöjda då vi har samlat in svar på samtliga frågor men 

i och med att svaren endast grundar sig utifrån två respondenter kan det ses som en 

svaghet då det skulle krävas ytterligare respondenter för att konfirmera svaren. Däremot 

ser vi det inte som en större brist med tanke på att båda respondenter innehar ledande 

positioner i företaget. 

4.15 Etiskt förhållningssätt 
För att värna om respondenterna i denna studie har vi utgått från fem etiska principer 

som Bryman & Bell (2013, s. 137) presenterar; informationskravet, samtyckeskravet 

och anonymitetskravet, nyttjandekravet och falska förespeglingar. Enligt Holme & 

Solvang (1997, s. 333) är det viktigt att diskutera etiska aspekter eftersom forskningen 

rör människor. 

Vid utformandet av enkäterna, inkluderade vi en introducerande text som förklarade 

syftet med studien för respondenterna. Vi tog hänsyn till deltagarna genom att klargöra 

för dem att de har möjlighet att tacka nej till deltagandet. För att respektera 

respondenterna är enkäterna anonyma. Dessutom ämnar datan att endast bli nyttjad i 

forskningsändamålet. Vid utlämningen av enkäterna har våra kontaktuppgifter bifogats 

för att göra det möjligt för respondenterna att ställa frågor kring undersökningen om det 

skulle behövas. På detta sätt vill vi förhindra missförstånd gällande studien och vi har 

även strävat efter att förebygga missförstånd genom att utföra en pilotundersökning på 

15 personer innan enkäten fastställdes. Dessutom har vi varit noggranna och 

sanningsenliga vid bearbetningen av data för att i enlighet med Saunders et al. (2012, s. 

231) visa upp sann data. Detta gav oss incitament till att transkribera materialet, för att 

ha ett precist underlag till den sammanfattning av data som ska göras. 

Det förekommer att respondenter kan känna psykisk ohälsa genom exempelvis stress 

eller förödmjukelse, vilket kan uppstå i samband med att vara respondent (Saunders et 

al., 2012, s. 231). Vi menar att tillämpningen av ett etiskt tänkande förebygger risken att 

någon respondent tar skada av undersökningen. Den enda eventuella risk som vi ser, är 

att någon respondent skulle kunna känna sig som en “dålig person” sett ur en 

miljösynvinkel, då en mängd frågor inkluderar en miljöaspekt och miljöfrågan är en 

relativt omdiskuterad fråga i dagens samhälle. Självklart är stress en faktor som lätt kan 

uppstå på grund av att vår undersökning tar upp respondenternas arbetstid. Stressfaktorn 

har vi dock försökt att förebygga genom att i förväg informera hur lång tid intervjun 

samt enkäten tar. På så sätt har intervjurespondenterna haft möjlighet att planera in 

intervjun i sin arbetstid i förväg och enkätrespondenterna har haft ett flexibelt tidsspann 

så att de kan svara på enkäten då det passar dem själva. Vidare anser vi att det främst 

under intervjun kan uppstå stressmoment då respondenten förväntas att svara mer eller 

mindre direkt efter ställd fråga. Vi har varit måna om att låta respondenterna tala till 

punkt och det har underlättat att utföra intervjun ”face to face” eftersom vi då kunnat 

avläsa kroppsspråket för att bättre förstå om respondenten ämnar fortsätta prata eller 

inte. 
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5. Empiri 
I detta kapitel presenteras den insamlade datan och de statistiska analyser som 

genomförts. Först illustreras den insamlade datan via stapeldiagram och därefter 

analyseras datan via en multipel regression för att identifiera statistiska samband. 

Slutligen ges en sammanfattning av intervjun med hållbarhetschefen och 

varuhuschefen.

 

Figur 12 - Empiri 

5.1 Presentation av data 
Först visar vi svarsresponsen från vår enkätundersökning för samtliga påståenden och 

beskriver hur många som svarat vad i procentenheter. Tillsammans med detta visar vi 

stapeldiagram på svaren för att på ett visuellt sätt presentera hur svarsresultaten är 

fördelade. Mer specifikt är empirin baserad på 125 respondenter. Efter detta kommer en 

redogörelse för hur vi har använt studiens data i en multipel regressionsanalys. Därefter 

följer en utförlig redogörelse för allt som sades under våra två intervjuer med 

hållbarhetschefen respektive varuhuschefen i Umeå.  

Påstående 1.  
På påståendet ”Jag upplever att kunden 

köper den vara som jag föreslår” har 

majoriteten av respondenterna, 62,4 %, 

svarat att de instämmer i hög grad. 8,8 % 

svarade att de instämmer helt och i 

princip resterande respondenter, 27,2 % 

instämmer delvis till detta. Bara en 

person ställde sig negativt till det här så 

överlag ser vi en väldigt positiv 

inställning till att de har en påverkan till 

att kunden köper den vara som 

försäljaren föreslår. Detta syns även 

tydligt i Figur 13 att majoritet instämt 

till påståendet och resterande svar ligger 

tätt bredvid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Inledning Teoretisk metod 
Teoretisk 

referensram 
Tillvägagångsätt Empiri Analys Slutsatser Sanningskriterier 

Figur 13 - Jag upplever att kunden köper den vara som jag föreslår 
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Påstående 2. 
Utifrån påståendet ”Jag är medveten 

om Åhléns mål gällande försäljning av 

hållbara varor till 2015” kan vi utläsa 

ett klart jämnare svarsresultat men 

fortfarande en dragning mot det 

positivt instämmande hållet. Enligt 

Figur 14 kan vi se att de flesta, 28,8 %, 

svarat att de instämmer helt till detta 

påstående och 23,2 % instämmer i hög 

grad. Därefter har 24 % svarat att de 

bara instämmer delvis följt av en 

sjunkande andel på 15,2 % som 

instämmer i låg grad och 6,4 % som 

inte instämmer alls. Det syns ett 

mönster, att de flesta är helt 

instämmande till att det sjunker i  

antal som inte instämmer samt att inget 

alternativ är helt överlägset utan det är 

relativt jämnt fördelat överlag. 

 

 

Påstående 3.  
I påståendet ”Jag har blivit informerad 

om Åhléns hållbarhetsarbete i stort” 

kan vi i Figur 15 se att 38,4 %, den 

största gruppen respondenter här, 

svarat att de instämmer helt till detta. 

23,2 % instämmer i hög grad vilket 

gör att majoriteten av respondenter är 

instämmande till detta påstående. 25,6 

% instämmer endast delvis så det 

finns även helt klart även en ovisshet 

här inom informationstilldelning av 

Åhléns hållbarhetsarbete. Dock så är 

det endast 8 % som instämmer i låg 

grad och ännu färre, 4,8 %, instämmer 

inte alls. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14 - Jag är medveten om Åhléns mål gällande försäljning av 

hållbara varor till 2015 

Figur 15 - Jag har blivit informerad om Åhléns hållbarhetsarbete i 

stort 
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Påstående 4.  
Detta påstående ämnar att se om 

hållbarhetsmålen blivit anpassade för 

försäljarna i form av konkreta 

riktlinjer och strategier att arbeta 

efter. Utifrån Figur 16 kan vi uttyda 

att det finns en osäkerhet kring detta 

då de flesta, 28,8 %, endast 

instämmer delvis. Det lutar dock åt 

att fler uppfattar det som att de har 

strategier att jobba efter då 27,2 % 

instämmer i hög grad och 19,2 % 

instämmer helt. Samtidigt är det en 

avsevärd summa på 17,6 % som 

endast instämmer i låg grad till detta 

påstående och vi kan se en spridd åsikt 

till detta påstående.  

Påstående 5.  
I detta påstående ser vi i Figur 17 ett 

nästan enhetligt instämmande till att 

respondenterna känner sig 

engagerad/motiverad att sälja hållbara 

varor. 38,4 % instämmer helt och 

33,6 % instämmer i hög grad vilket 

tillsammans bildar majoriteten av 

svaren. 17,6 % har svarat att de 

instämmer delvis och vi kan vi se hur 

lutande svaren är åt det instämmande 

hållet och att väldigt få svarat att de 

inte instämmer i någon grad. 

Påstående 6.  

Detta påstående gav tillbaka en 

svarsrespons som främst kretsar kring 

att de instämmer delvis till det. I 

Figur 18 kan vi se att 32,8 %, den 

största gruppen svarskoncentration 

här, svarat att de instämmer delvis till 

påståendet. Detta följs av att ungefär 

lika många instämmer i hög grad, 20 

%, som respondenter som instämmer 

i låg grad, 23,2 %. Vidare är det 

ungefär lika många som svarat att de 

instämmer i hög grad, 11,2 %, som 

respondenters som svarat att de inte 

instämmer alls, 9,6 % vilket bildar en 

pyramidbildning av svar som samlats 

kring svarsalternativet instämmer 

delvis. 

Figur 16 - Vi har konkreta riktlinjer och strategier att arbeta efter 

Figur 17 - Jag känner mig engagerad/motiverad att sälja hållbara varor 

Figur 18 - Jag presenterar alltid hållbara varor som ett alternativ 

när jag hjälper en kund 
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Påstående 7.  
I detta påstående har respondenterna, 

som vi kan utläsa i Figur 19, gett ett 

tvetydigt svar där 29,6 % svarat att de 

instämmer delvis. Efter det har lika 

många, 24 %, svarat att de instämmer i 

låg grad och inte instämmer alls vilket 

drar svarsresponsen mot ett icke 

instämmande håll. Detta går att se i 

illustrationen där det också går att 

utläsa att en mindre men ändå avsevärd 

del av respondenterna svarade att de 

instämde i hög grad. 

 

 

Påstående 8.  
Här har en majoritet, 41,6 %, svarat att 

de instämmer delvis som går att se i 

Figur 20. Efter det lutar det något år ett 

positivt instämmande då 24 % och 

svarat att de instämmer i hög grad och 

9,6 % instämmer helt. 16,8 % uppger 

att de instämmer i låg grad och 2,4 % 

instämmer inte alls och uppvisas som 

att fler respondenter instämmer till 

påståendet än att de inte gör det men att 

majoriteten tydligt ligger hos instämmer 

delvis. 

 

 

 

Påstående 9.  
För första gången ser vi en majoritet 

som inte instämmer. Från Figur 21 ser 

vi att 26,4 % svarat att de inte alls 

instämmer med påståendet. Däremot 

uppger nästan lika många, 25,6 %, att 

de instämmer helt och ytterligare 24,8 

% instämmer i hög grad. Vidare går 

det att se att mittenpartiet har två något 

mindre staplar där 11,2 % svarat att de 

instämmer delvis och 11,2 % svarat att 

de instämmer i låg grad. Överlag är 

svarsalternativen spridda, men inte 

jämnt utan med två extremer i 

svarsväg som majoriteter.  

 

 

 

Figur 19 - Det är svårare att sälja hållbara varor jämfört med “vanliga” 

Figur 20 - Jag tycker att det är lätt att läsa av kunder och på så sätt anpassa 

hur jag ska gå tillväga för att påverka dem till att köpa en hållbar vara 

Figur 21 - Jag vet vad TENCEL innebär 
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Påstående 10.  
Detta påstående visar försäljarnas 

uppfattning gällande om de vet vad 

ekologiskt innebär. Enligt Figur 22 tyder 

svaren på att försäljarna i hög 

utsträckning anser sig ha en god 

uppfattning om begreppet ekologiskt. 

Vidare kan vi se att 56,8 % av 

respondenterna svarade instämmer helt 

och 34,4 % instämmer i hög grad vilket 

innebär att huvudparten av 

respondenterna finns i dessa två 

kategorier. 

 

 

 

 

Påstående 11.  
Detta påstående ämnar att fånga 

försäljarnas uppfattning gällande om de 

vet vad Miljömärkt innebär. Försäljarnas 

svar visar att de anser sig ha en klar 

uppfattning om miljömärket som går att 

utläsa i Figur 23. Från denna ser vi att 

50,4 % av deltagarna i undersökningen 

instämmer helt och 37,6% instämmer i 

hög grad.  

 

 

 

 

Påstående 12.  
Påståendet avser att ta reda på 

försäljarnas uppfattning gällande om de 

vet vad socialt ansvar innebär. Enligt 

Figur 24 anser största delen av 

försäljarna veta vad socialt ansvar 

innebär. Mer specifikt får vi fram att det 

är 48 % av respondenterna som 

instämmer helt och 36 % instämmer i 

hög grad. 

 

 

 

 

 

Figur 22 - Jag vet vad Ekologiskt innebär 

Figur 23 - Jag vet vad Miljömärkt innebär 

Figur 24 - Jag vet vad Socialt ansvar innebär 
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Påstående 13.  

Genom att inkludera detta påstående 

önskas information genereras gällande 

försäljarnas önskan till att ha mer 

kunskap om hållbara varor. Figur 25 

visar att det finns en spridning gällande 

åsikterna om detta men majoriteten av 

respondenterna instämmer antingen helt 

eller i hög grad. Illustrationen visar 

också att 37,6 % instämmer helt och 

31,2 % instämmer i hög grad. 

 

 

 

 

Påstående 14.  
Detta påstående fångar in om 

respondenterna tycker att det är positivt 

om en vara har någon 

hållbarhetsmärkning när de själva 

handlar. Utifrån Figur 26 är det en hög 

andel försäljare som hamnar inom 

svarsalternativen att de delar åsikten att 

de ser det som positivt. Vi ser att det är 

56,8 % som har svarat instämmer helt 

respektive 24,8 % som har svarat 

instämmer i hög grad.  

 

 

 

 

Påstående 15.  
Påståendet syftar till att se om 

försäljarnas värderingar överensstämmer 

med Åhléns värderingar. I denna fråga 

koncentrerar sig svaren kring instämmer 

delvis, instämmer i hög grad och 

instämmer helt vilket går att se i Figur 

27. Svaren går från majoriteten av 

respondenterna, 44,8 %, instämmer helt, 

till 31,2 % som instämmer i hög grad 

och 20,8 % som instämmer delvis.  

 

 

 

  

Figur 25 - Jag önskar att jag hade mer kunskap om våra hållbara varor 

Figur 26 - När jag personligen handlar ser jag det som positivt om 

en vara har någon hållbarhetsmärkning 

Figur 27 - Mina personliga värderingar överensstämmer med  

Åhléns värderingar 
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Påstående 16.  
För att få in information kring 

försäljarnas inställning inkluderades 

detta påstående i enkäten. Strax över 

hälften av respondenterna instämde 

helt att de delar citatets åsikt och det 

presenteras av Figur 28. Mer exakt 

ser vi att det är 54,4 % som 

instämmer helt och 24,8 % som 

instämmer i hög grad. Vidare är 

detta en fråga som har ett relativt 

högt bortfall, där 7,2 % inte svarade 

på frågan. 

 

 

 

5.2 Fördjupad data hantering 
Då vår frågeställning ämnar att besvara ”Hur kan företag inom detaljhandeln öka sin 

försäljning av hållbara varor genom det personliga säljmötet?” grundar vi vår analys i 

det personliga säljmötet för att se vilka bakomliggande faktorer som kan påverka detta. 

Vi börjar med att skapa ett index för att med Cronbach’s Alpha test kunna avgöra om 

samtliga påståenden kan representera säljmötet tillsammans. Vi adderar påståendena 

som är primärt grundade i det personliga säljmötet utifrån vårt teoretiska urval; 6. Jag 

presenterar alltid hållbara varor som ett alternativ när jag hjälper en kund, 7. Det är 

svårare att sälja hållbara varor jämfört med “vanliga” och 8. Jag tycker att det är lätt att 

läsa av kunder och på så sätt anpassa hur jag ska gå tillväga för att påverka dem till att 

köpa en hållbar vara, till ett index. När vi skapar ett index i SPSS får vi två intressanta 

tabeller som visas nedan där den viktigaste är Tabell 4 ”Reliabilitet” då den visar 

Cronbach’s Alpha. Skalan går från mellan 0 och 1 där 0,7 anses vara gränsvärdet som 

skall överstigas för att uppfattas som ett bra index, d.v.s. att samtliga variabler hänger 

ihop. Tabell 5 ”Variabelsammanställning” visar längst ut till höger hur indexet, enligt 

Cronbach’s Alpha, skulle se ut om vi tog bort en av variablerna. 

 

Tabell 4- Reliabilitet 

 

Tabell 5- Variabelsammanställning 

Figur 28 - Följande citat överensstämmer med min åsikt: ”Vi har 

som företagare och medarbetare ett personligt ansvar att förstå hur 

vi kan driva en förändring mot allt större hållbarhet - miljömässigt, 

socialt och värdemässigt.”(-Antonia Ax:son Johnson). 
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Indexet över det personliga säljmötet uppnår 0,496 enligt Cronbach’s Alpha och gör sig 

alltså inte lämpligt att användas som en enhetlig skala. Inte heller förbättras indexets 

lämplighet tillräckligt om vi tar bort en av variablerna då bästa resultatet endast uppnår 

0,633. Anledningen är förmodligen att påståendena 6, 7 och 8 skapats med avsikt att 

mäta säljmötet på olika sätt och således fungerar de inte att kombineras så här. Utifrån 

detta anser vi inte att vi bör använda detta index som representant för det personliga 

säljmötet utan väljer istället att utnämna en enskild variabel som mer korrekt kan 

representera den del i säljmötet som leder till faktiskt försäljning. Vi väljer här 

påstående 6. Jag presenterar alltid hållbara varor som ett alternativ när jag hjälper en 

kund, då detta tillsammans med svarsresponsen på påstående 1. Jag upplever att kunden 

köper den vara som jag föreslår, var otroligt positivt där majoritet tydligt ställde sig 

instämmande som vi kan se i Tabell 6 ”Deskriptiv information om påstående 6”. 

 

Tabell 6- Deskriptiv information om påstående 6 

Detta bevisar att försäljare upplever att kunden köper den produkt som föreslås och att 

därför presentation av varan kan ses som stunden där försäljning sker. Vi kommer 

därför utgå från att påstående 6. Jag presenterar alltid hållbara varor som ett alternativ 

när jag hjälper en kund, kommer stå som vår beroende variabel mot vilken vi kommer 

ställa andra oberoende variabler mot som bakomliggande faktorer till detta. För att 

statistiskt se vilka variabler som har ett samband med vår beroende variabel, påstående 

6 utför vi en multipel regressionsanalys som kan ses nedan. 

 

Tabell 7- Multipel regressionsanalys 

Innan vi redogör för de individuella oberoende variablernas samband ska vi kontrollera 

den beroende variabelns förklaringsgrad till situationen som helhet. I Tabell 8 

”Modellöversikt” nedan kan vi se till R Square värdet som statistiskt anger andelen 
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förklarad varians mellan 0 och 1, d.v.s. hur bra våra oberoende variablers varians 

förklarar variationen i vår beroende variabel. Vi är ute efter ett så högt tal som möjligt 

då det beskriver en bättre förklaringskraft.  

 

Tabell 8- Modellöversikt 

Vår modell har ett R Square värde på 0,497, vilket också kan utläsas i procent som att 

49,7% av totalomdömet, d.v.s. vår beroende variabel, förklaras av regressionsmodellen, 

d.v.s. våra oberoende variabler. Det finns ingen regel för vad som är en accepterad nivå 

utan står mer för något som bör tas hänsyn till när slutsatser dras utifrån modellen. I vårt 

fall förklarar modellen en stor del av situationen vi vill förklara men det finns även 

faktorer som spelar in som den inte fångar vilket vi måste ta hänsyn till. Nästa 

validitetstest för modellen ser till huruvida variablerna beskriver samma sak eller inte, 

statistiskt kallat multikollinearitet. Detta infaller när två eller flera oberoende variabler 

korrelerar med varandra i hög utsträckning vilket gör att det inte går att hålla isär 

effekterna av dem som de har på den beroende variabeln.  Multikollinearitet mäts 

genom VIF, Variance Inflation Factor, och bör som norm inte överstiga värdet 5. Ovan i 

Tabell 8 kan vi se våra variablers multikollinearitets värden längst till höger under 

cellen VIF. Våra variabler ligger ungefärligt mellan värdena 1-3 och klarar därför 

multikollinearitetstestet vilket innebär att vi kan använda alla när vi senare går vidare 

med analysen. 

Utifrån vår multipla regressionsanalys kan vi se att variabel 5, 8, och 10 har ett 

signifikant samband med den beroende variabeln 6. Detta ser vi genom att se på 

signifikansnivån (Sig.) och endast acceptera de variabler som går under 0,05 

signifikansnivå. Vidare ser vi på B värdet att dessa tre har de högsta värdena vilket 

betyder att dessa tre till högsta grad förklarar den beroende variabeln. Dessa påverkande 

oberoende variabler täcker in teoretiska områden från det personliga säljmötet, hur 

hållbarhetsmålen nåt ut till försäljarna, kunskap och överensstämmande värderingar och 

redogörs för i mer detalj nedan. 

Variabel 5. Jag känner mig engagerad/motiverad att sälja hållbara varor berör hur 

säljarnas överensstämmande värderingar leder till ökat engagemang/motivation och 

visar sig ha ett starkt samband med om försäljarna alltid presenterar hållbara varor som 

ett alternativ när de hjälper en kund. Sambandet visar en statistisk relevans ≤0,000 och 

den högsta förklaringsgraden, B värde, på 0,637 och kan därför ses som att de går helt 

hand i hand.  

Variabel 8. Jag tycker att det är lätt att läsa av kunder och på så sätt anpassa hur jag ska 

gå tillväga för att påverka dem till att köpa en hållbar vara, har också ett starkt samband 

med om försäljarna alltid presenterar hållbara varor som ett alternativ när de hjälper en 

kund. Sambandet visar en statistisk styrka på ≤0,000 signifikansnivå och en 

förklaringsgrad på 0,402 och kan därmed sägas vara starkt påverkande. Detta var den 

enda variabel från det personliga säljmötet som visade ett signifikant samband. 
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Variabel 10. Jag vet vad Miljömärkt betyder har ett signifikant samband med den 

beroende variabeln på 0,023 enligt den multipla regressionsanalysen och kan därmed 

sägas vara påverkande vid en signifikansnivå på ≤0,05. Förklaringsgraden uppgick till -

0,448 vilket är relativt högt men också anmärkningsvärt att den är negativ betydande att 

ju högre kunskap om Miljömärkt desto mindre troligt att försäljaren presenterar hållbara 

varor. Detta anmärkningsvärda resultat kommer vi diskutera mer senare i analysen. 

Vidare var detta den enda kunskapsrelaterade variabeln som visade sig signifikant. I 

nästkommande stycke presenteras resterande korrelationer som inte var signifikanta på 

≤0,05-nivån  

Påstående 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 och 17 ingår i denna kategori då dessas 

samband var för svaga med påstående 6 då de hade för otillräcklig signifikansnivå för 

att statistiskt påvisa en relation. Mer detaljerat hade påståendena en signifikansnivå 

mellan 0,161–0,978 vilket tyder på ett för svagt samband. Utifrån teorierna som enkäten 

är uppbyggd från innebär korrelationsanalysen att endast en av frågorna som handlar om 

försäljarnas kunskap om hållbarhet har påverkan på variabel 6. Inte heller önskan att få 

mer kunskap (variabel 13) eller de mest rena varianterna av överensstämmande 

värderingar gällande 14, 15 och 16 verkar starkt inflytande. Varken fråga 3 huruvida 

försäljaren har blivit informerad om Åhléns hållbarhetsarbete i stort eller 7 gällande 

svårigheten att sälja hållbara varor jämfört med ”vanliga” hade samband med fråga 6. 

5.3 Intervju med hållbarhetschef 
De första faktorerna vi undersökte gällde hur situationen ser ut för försäljarna ute i 

butiken och involverar vilka strategier de har, säljsituationen, belöning och uppföljning.  

Hållbarhetschefen intygande att Åhléns har gjort specifika strategier för alla försäljarna 

att jobba efter och hänvisade till att de har ett försäljningsmål som lyder att 10 procent 

av all försäljning, mätt i kronor, skulle vara Bra Val. Hon fortsatte förtydliga att målet 

på senare år har utvecklats till att även gälla specifika produktkategorier så som kläder 

och skor.  

Varje affärsområde har även alltid i uppgift inför sin tre års plan som revideras årligen, 

att gå igenom läget för hållbarhet, hur det ser ut på andra områden, som inte är just 

förknippat med Bra Val, och hur de jobbar med produktkvalitet, för allting ska hänga 

samman. 

De hållbara varorna promotas i butiken genom skyltar och hylltalare som visar att de är 

Bra Val. De enskilda butikerna har frihet att själva konstruera upplägg för hur varorna 

ska ligga och vilka som för tillfället ska lyftas fram. På Åhléns City gjordes exempelvis 

en hel vägg om som är placerad vid rulltrapporna i varuhuset att bara bestå av hållbara 

varor i 4-5 veckor. Väggen är ett sådant område som brukar ändras och som är tänkt för 

personalen att kunna använda för sådana projekt. Detta är något som kan göras i varje 

varuhus och som hållbarhetsambassadörerna ibland verkställer. Vidare bjuder de även 

ibland in vision merchandisers som är de personerna som klär dockorna och fixar i 

butiken, de vet hur man kan göra för att lyfta fram de varor och öka försäljningen.  

För stunden görs inga kampanjer av hållbara varor på grund av strukturomvandlingen 

av hållbarhetsvisionen och företagets strategi. Det gjordes en specifik kampanj i Norge 

som inte var lyckad men i Sverige har det inte skett någon på ca ett år. Ett undantag de 

gjorde var inför Earth Hour då de hade en försäljning på svanen märkta blockljus. 

Annars är det bara utmärkt i varje varuhus en folder som sätts ut vid de hållbara varorna 

som visar att de är Bra Val. De hållbara varorna får ingen speciell placering utan 

matchas precis som alla andra varor efter vad de är för säsong och vad som passas att 
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lyftas fram för stunden, exempelvis om det är vårtema eller grilltema osv. Det är upp till 

varuhusen själva att utforma upplägget men de planerar att snart lyfta fram de som är 

Bra Val så de får en särskild plats. 

Trots att butikerna har ett mål att, till 2015, sälja 10 procent Bra Val produkter finns det 

ingen press att uppnå detta för de individuella försäljarna och inte heller strider det mot 

andra säljmål de har. Då sortimentet i butik innehåller en viss andel hållbara varor, ca 

10 procent, uppfylls målet i princip av sig självt. Om något, så kan det ligga en 

potentiell konflikt längre bak i ledet där inköpsavdelningen är pressade till att leverera 

ett visst resultat, eller en viss marginal, och om butikerna plötsligt skulle öka andel 

inköpta varor som är Bra Val så skulle marginalen gå ner eftersom de oftast är lite 

dyrare och då går inte försäljningen i takt vilket leder till missad försäljning. Det är 

väldigt viktigt att tänka och arbeta utefter push och pull konceptet hela tiden. Åhléns 

konstaterar att de i nuläget köper in ungefär fem procent och säljer ungefär fem procent 

Bra Val. 

I Bra Val ingår alla externa varumärken som har någon hållbarhetsaspekt uppfylld och 

inte endast Åhléns egna varor. Trots att det inte syns så tydligt ut mot kund med 

märkningar osv så räknas alla dessa interna i företaget. De håller nu på att arbeta med 

hur de ska förhålla sig till detta då de gärna vill visa att exempelvis Nudie Jeans, som är 

helt ekologiska, är bra produkter även om de inte är Åhléns egna märke. Problemet i 

nuläget är att det inte finns systemstöd som supportar att de kan kommunicera att nu 

Nudie Jeansen är Bra Val, men när de räknar internt så räknas dessa och andra liknande 

varor med. Det finns inga motstridigheter från exempelvis Nudie Jeans att märkas under 

detta utan tvärtom är de helt positiva till det. Det är ett varuhusdilemma som handlar om 

att det inte finns rätt IT eller systemstöd som supportar dem hur varorna markeras upp 

ute i butik så det blir rätt. 

Oftast är försäljarna kopplade till en viss avdelning för att uppnå en så hög 

produktkunskap som möjligt. De får dock exakt samma information även om de står på 

exempelvis Hugo Boss och endast jobbar med deras produkter som vilken annan 

medarbetare i övriga varuhuset. Dock är varuhuset City ett litet specialfall där 

hållbarhetschefen inte vet exakt hur informationen går ut då det där även måste 

förmedlas annan information kring exempelvis när huset släcks och sådana saker 

eftersom det är så stort. Tillvägagångssättet att få ut informationen menar hon är säkert 

lite annorlunda men är säker på att även alla där får den information de ska ha. 

Nästa del av sammanställningen kommer handla om hur hållbarhetsmålen når ut till 

försäljarna och tar upp faktorer som hållbarhetsmålens uppkomst, 

kommunikationskanaler, arbetssätt och uppföljning. 

För det första intygar hållbarhetschefen helt och hållet att deras hållbarhetsmål är 

baserade på Triple Bottom Line konceptet och att i princip alla hållbarhetsmål i 

branschen är uppbyggda efter detta. Beroende på vilken typ av affär det gäller kan det 

dock inriktas olika mycket på de tre olika delarna, finansiell, social och miljömässig. 

Hållbarhetschefen för Åhléns menar att de främst, som visas i deras uppkommande 

hållbarhetsrapport, fokuserat på det sociala med människor, medarbetare, arbetsvillkor 

och det miljömässiga med drift, energi osv. Detta på grund av att de ingår i en större 

familjekoncern där huvudkontoret tar hand om det primära vad gäller ekonomin. Denna 

del menar hållbarhetschefen är minst lika viktigt som de andra två men är något de inte 

själva jobbar lika aktivt med i deras rapportering. 
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De största hindren som hållbarhetschefen ser med att jobba mot de här målen var 

bestämt tid, människors tid, och att få allt att rulla igång. Vidare önskade hon främst att 

allting skulle gå fortare, att effekterna skulle synas snabbare med att exempelvis 

klimatutsläppet går ner, globalt sett, och att människors arbetsvillkor blir bättre. Jämfört 

med andra företag i världen tycker hon att Åhléns ligger bra till. Dock har det mesta 

arbetet skett under en väldigt kort tid, det har inte gjorts så mycket som man kunde tro 

av ett hundra år gammalt företag, men de har på senare tid jobbat väldigt mycket med 

hållbarhet och tycker att de ligger relativt bra till. Det fungerar bra att föreställa sig en 

trappa i tre steg, med riskminimering, license to operate d.v.s. uppfylla kundernas, eller 

omvärldens, förväntningar och i den övre delen hur man driver affärer att man utvecklar 

affärerna med hjälp av hållbarhet. Sedan om man visar denna trappa för någon och 

frågar dem vart de tror att Åhléns befinner sig brukar de flesta svara någonstans i 

mitten. Faktum är dock att de befinner sig i alla tre steg samtidigt vilket de måste göra 

för att deras hållbarhetsarbete tog fart ganska sent. Andra företag börjar i kanske en viss 

riskminimering och sen tar de tag i license to operate och sen om vi tar som exempel ett 

sådant företag som General Electric, befinner ju de sig och försöker hitta nya affärsidéer 

som gör att det är bra för hållbarheten och för affären. Men förutom stora aktörer som 

GE tycker hållbarhetschefen att de ligger i paritet med många andra svenska företag.  

Åhléns arbetar nu med att omstrukturera sin hållbarhetsvision som det ser ut idag. De 

har för det första två separata visioner och deras hållbarhetsvision skiljer sig nu från 

deras vanliga vision. Vision och mission skall istället försvinna och de båda koncepten 

skall integreras mer där hållbarhetsvisioner, tillsammans med fyra andra huvudstrategier 

i företaget, skall stå som en grundpelare till det huvudsakliga målet och supporta 

företaget i helhet. Detta har en påverkan på hur Åhléns har arbetat med vissa 

hållbarhetsdelar bl.a. hur de jobbar med kampanjer av hållbara varor. I nuläget har de 

inga specifika hållbarhetskampanjer just på grund av att de håller på att omformulera 

den nya strategin och vill vänta tills den är färdigställd.  

Åhléns har två primära sätt att få ut information till alla i företaget så de blir engagerade 

i det. För det första arbetar de, likt många andra företag, med sitt intranät där de lägger 

ut information så ofta det finns något ute som de jobbar med just nu. Till exempel om 

de köpt in nya lastbilar, om de börjat källsortera på något annat sätt eller andra positiva 

nyheter. Sedan har de sin hållbarhetsrapport som är deras viktigaste kanal att få ut 

information genom. De gör även kortare versioner av den och lanserar med jämnare 

mellanrum med medarbetarna som huvudmålgrupp så de håller sig uppdaterade. 

Samtliga försäljare får reda på hållbarhetsmålen rent praktiskt på så sätt att varje 

varuhus har en hållbarhetsambassadör, en person som är utbildat inom hållbarhet, som 

förses med material varje månad så att den personen i sin tur kan kommunicera 

gentemot de andra medarbetarna. Sedan får varje hållbarhetsambassadör ett 

presentationspaket som de i sin tur kan presentera till respektive varuhus och som 

tillägg har även hållbarhetsambassadörerna en Facebook grupp där de kan dela 

information med varandra. Så på det sättet menar de att de når ut till i princip alla i 

företaget. 

Det ingår inte i försäljarnas arbetstid att hålla sig uppdaterad på intranätet utan det är 

varuhuschefen som främst sitter vid datorn och förmedlar information via morgonmöten 

osv och likaså hållbarhetsambassadören. Alla får samma information oavsett om 

försäljaren jobbar med exempelvis bara Hugo Boss. Säljarna får dock inte träning eller 

kurser om de uttrycker att de vill veta eller kunna mer. Det finns inte tid eller resurser 

för det utan det finns endast det allmänna utbudet att tillgå. 
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För att följa upp försäljningen av hållbara varor kollar de i systemet över sålda varor. 

Försäljningen loggas och mäts i kronor varpå det sedan endast är att räkna ut andel 

procent av totala försäljningen. Siffrorna presenteras i en rapport varje månad till alla 

inköpsavdelningar sen tas det upp i en styrgrupp ungefär 6 gånger per år och går 

slutligen in bolagets övergripande företagskopior som listas en gång per kvartal. 

Försäljarna får månadsrapporten samt hur det ser ut fördelat per varuhus så de kan se 

just hur bra deras varuhus går i försäljningen av Bra Val. 

5.4 Intervju med varuhuschef i Umeå 
Inledningsvis började varuhuschefen för Åhléns i Umeå att förklara att de har en uttalad 

tanke på hur deras möten med kunder ska gå till. Därefter gick samtalet över till Åhléns 

hållbarhetsarbete och vad säljavdelningen har för riktlinjer gällande hållbarhet. 

Företaget har ”en linje” om hållbarhet och hur de ska jobba med produkterna. 

Försäljningsavdelningens uppgift är att veta vilka produkter som är Bra Val, märka upp 

dessa, och visa upp för kunderna. Vidare berättade varuhuschefen att de brukar upplysa 

om varan har ett mervärde, detta kan exempelvis ske i kassan genom att säljaren säger 

att det här är ett bra val! Varan är tillverkad på ett sätt som är bra för miljön. 

 

I och med att Åhléns är ett kedjeföretag får de olika varuhusen en rapport från kontoret 

varje månad som mäter försäljningen av deras varor som går under ”Bra Val”. Den 

mäter hur stor andel av försäljningen som består av bra val varor (konsekvent mätt i 

pengar) och det visas även en ranking på hur det ser ut bland alla varuhusen, och om 

förbättring skett. Målet är att långsiktigt ska 10 % av totala försäljningen vara hållbara 

varor. Varuhuschefen säger också att i och med att rapporten är månadsvis innebär det 

att de försöker att presentera det för försäljarna i samband med det. Varje varuhus har en 

hållbarhetsambassadör som får åka på lite utbildningar och som får löpande information 

på mailen och detta brukar hen skriva ut för att presentera för personalen på 

morgonmötena. Det är på detta sätt hållbarhetsmålen når ut till säljarna. Vidare är 

hållbarhetsambassadören en person som är genuint intresserad av miljö och hållbarhet 

vilket kan ge ännu mer avtryck på säljarna. Hållbarhetsambassadören är också ett sätt så 

att varuhuschefen inte behöver ansvara för allt. Hållbarhet tas upp med säljarna med 

jämna mellanrum under året, det är lite varierande beroende på informationsflödet. 

Varuhuschefen säger också att det någon gång händer att hon glömmer påminna 

hållbarhetsambassadören, och så glömmer han någon gång också. Vidare, för att hålla 

hållbarhetsarbetet fräscht brukar personalmötena ibland inkludera att varje avdelning får 

berätta om några produkter som är Bra Val och varför de är Bra Val. 

 

Varuhuschefen berättar att de inte har någon speciell utbildning till försäljarna gällande 

deras försäljning av hållbara varor. Däremot har de olika presentationer som handlar om 

vad de olika bra valen är, då det finns olika inriktningar inom Bra Val beroende på om 

det exempelvis är en kosmetikvara, bomullsprodukt eller bambukorg. Dessutom finns 

det information på intranätet för de som vill läsa på extra. Vid de fall säljare vill veta 

mer om hållbarhet, hänvisas träning genom de presentationer som ges och genom 

intranätet. Däremot erbjuds inte försäljare att gå med någon annan och att den berättar, 

utan fokus är på egen läsning. 

 

Den utbildning som ges till försäljarna är en säljutbildning, där fokuseringen är på att 

sälja överlag, vad är ett bra säljmöte, eller inte, och då får säljarna öva i butiken och 

även svara på frågor. I denna utbildning menar varuhuschefen att den eventuellt skulle 

kunna tänkas nyttjas till att prata mer om vilka produkter som är bra val och varför de är 

bra val, så att en produktkännedom skapas och blir trygg i det. Detta menar hon skulle 
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kunna göra att de säljer mer. Svårigheten är att försäljarna redan ska kunna otroligt 

mycket produkter och hur mycket kapacitet som helst har inte försäljare att ha kunskap 

om allt. Dock ansåg varuhuschefen att de säkerligen kan jobba mycket mer och ha mer 

fokus gällande att prata om de hållbara produkterna, varför det är Bra Val och vilken typ 

av Bra Val.   

 

I och med att det finns ett uttalat mål på vilken nivå Åhléns ska ligga på och sälja Bra 

Val varor, är det viktigt att lyckas göra det. För att nå det kan det vara viktigt att säljarna 

blir mer trygga i sin roll och har mer kunskap för då säljer de förmodligen också mer 

sådana produkter förklarar varuhuschefen. Desto mer kunskap man har, desto lättare är 

det att genomföra. Dessutom kan det ge en känsla av, säljer jag det här, så gör det 

faktiskt gott. Generellt sätt har säljarna inte specifik kunskap om vad arbetarna har för 

arbetsförhållanden som gjort exempelvis handdukar och det är inte heller ett krav som 

de har. Däremot finns det Bra Val broschyrer att ge till kunder då de frågar och samtliga 

varor som är Bra Val har en liten grön etikett och på den står det lite grann vad för Bra 

Val den har och detta kan försäljaren behöva läsa. Varuhuschefen motiverar att säljarna 

säljer slutprodukten och har inte informationen hur allt sker, men de litar på att andra 

gör sitt jobb så att de kan fokusera på sitt. Detta innebär, om det står Bra Val på en 

produkt, så är det Bra Val, mer specifik information går att läsa sig till. Mer kunskap än 

så tror hon inte att man kan ha i huvudet här och nu när man står som säljare, då är det 

bättre att ha bra säljteknik. Varuhuschefen tyckte att det var en intressant fråga gällande 

om de har gjort en analys över vilka behov försäljarna har för att ge bra förutsättningar 

till att sälja hållbara produkter. Det är något som de inte har gjort och hon tror att om 

man skulle ställa den frågan till en säljare, så skulle de säkert vilja förkovra sig mer i 

hållbarhet. 

 

Åhléns erbjuder hållbara varor på alla avdelningar och i olika former eftersom deras Bra 

Val har olika inriktningar. Hem och modeavdelningen är förmodligen de avdelningar 

som står för mest och det blir allt mer och mer. Bra Val har sin ordinarie plats i 

hyllorna, ihop med allt annat. De lyfts upp genom skyltar där det står Bra Val. Ibland 

lyfts de även fram om de inte har någon stor kampanj för tillfället. I exempelvis 

hemavdelningen finns det mycket Bra Val produkter både i handdukar och korgar bland 

annat och det är upp till dem att lyfta fram och skylta att det här är Bra Val. Dessutom 

har ibland vissa varuhus lite yta över, som de inte riktigt vet de ska göra med, och då 

brukar de ofta jobba med Bra Val varor och de säger att de märker direkt att det ger 

försäljning när de plockar fram det. Just nu görs en nationsomfattande kampanj för 

hållbarhetsprodukter och det brukar vara med jämna mellanrum då de specifikt plockar 

fram Bra Val och skyltar det i någon kampanj. Produkterna lyfts däremot sällan fram 

med rabatterbjudanden. Detta är något som Åhléns centralt bestämmer men 

varuhuschefen har känslan av att i och med att produkten är Bra Val, ska det ha en bra 

produktion eller att människor ska ha haft bra löner, vilket leder till att produkten 

kanske kostar lite mer men då har den varit schysst från första början. 

 

Varuhuschefen säger att Åhléns har ett bonussystem som utgår från varje enskilt 

varuhus. Om både budgeten klaras, och den procentuella ökning som är satt, ges ett 

påslag på lönen. Bonussystemet baseras på den totala försäljningen och det finns inget 

separat bonussystem för exempelvis Bra Val produkterna. 

 

Vid nyanställningar tas inte specifikt hållbarhetsvärderingar in i beslutet utan 

varuhuschefen förklarar att eftersom säljare jobbar i första hand med försäljning, ser 
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hon främst till krav som bör ställas utifrån det, så som exempelvis att vara utåtriktad. 

Däremot är personligheten viktig för att anställa någon som stärker gruppen ytterligare. 

I detta kan det självklart ingå att om det anställs en person som pratar väldigt varmt om 

miljö, så är det positivt då det bidrar till en drivkraft på den punkten. 

 

Varuhuschefen berättade att hon har jobbat med försäljning sedan hon var 18 år och hon 

har märkt att det händer saker gällande hållbarhet. Det blir en större och större 

efterfrågan i vardagen. Enligt henne har hållbarhetsförändringen blivit mer och mer 

tydligt. Under de två åren som hon har varit varuhuschef hos Åhléns, har hon sett ett 

otroligt tydligt ställningstagande och det är inte bara ord utan det är mycket som faktiskt 

görs. Vi som intervjuare upplevde att varuhuschefen fick sig en tankeställare i slutet av 

intervjun då hon sa, att hon undrar till vilken grad säljarna använder Bra Val som ett 

säljargument.  
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6. Analys 
Uppsatsförfattarna ämnar i analysen att ta fram svar på frågeställning genom att utgå 

från det insamlade materialet i form av enkätsvar och muntliga utsagor för att ställa 

detta mot den teori vi tidigare presenterat i vår teoretiska referensram. 

 

Figur 29 - Analys 

Inledningsvis presenteras den fasta variabeln som användes i den multipla regressionen 

och därefter kommer ett påstående som ger ytterligare motiv till valet av beroende 

variabel. Efter att inrättat en förståelse om den beroende variabeln analyseras de 

oberoende variabler som  användes i den multipla regressionen. Först redogörs de tre 

variablerna som visade sig ha ett signifikant samband med den beroende variabeln och 

sedan de resterande variablerna. Vi kommer hänvisa till figurer från empirin hur 

fördelningen över svarsresultaten såg ut för att inte presentera våra data dubbelt. 

Som tidigare diskuterats i kap 4.6 baseras flertalet av enkätens påståenden på olika 

teorier vilket innebär att det finns olika relationer i ett påstående. Hur starka dessa 

relationer är kan vi inte uttala oss om men däremot kan det öppna upp ögonen för vad 

det kan finnas för olika bakomliggande faktorer till hur en person svarar på ett 

påstående. Detta innebär att trots att ett påstående är signifikant, kan vi inte hävda att 

teorierna är signifikanta, utan de är funna möjliga samband. 

6.1 Val av beroende variabel, påstående 6: Jag presenterar alltid hållbara varor som ett 
alternativ när jag hjälper en kund. 
Detta påstående har vi satt som den beroende variabeln i vår statistiska analys, vilket 

innebär att vi jämför detta påstående mot alla andra påståenden som grundar sig i 

bakomliggande faktorer som påverkar försäljning av hållbara varor. Genom att göra 

detta blir det möjligt att identifiera vilka påståenden som kan kopplas ihop med till 

vilken grad försäljare presenterar hållbara varor vid ett säljmöte. Detta i sin tur kan visa 

på vilka bakomliggande faktorer som kan vara aktuella att se till, för att öka 

försäljningen av hållbara varor. Den beroende variabeln avser att främst komma åt 

försäljningsprocessen och den framstående faktorn, presentation av produkt, som 

Dubinsky (1980, s. 26-27) förespråkar har stort inflytande på det personliga säljmötets 

utfall. Även Lindell och Brandt (2000, s. 338-346) förklarar att formalisering kan ge 

utfall på attityder och försäljning vilket gjorde det intressant att utgå från denna för att 

se om de alltid presenterar hållbara varor när de hjälper en kund. Påståendet kan även 

vara en indikator på hur pass engagerad, entusiastisk och motiverad säljare är i sitt 

arbete som Verbeke et al. (2011. s. 409) tar upp inom arbetsengagemang. Utifrån Figur 

18 kan vi se att våra svarsresultat är mångtydigt med en spridd åsikt och ett majoritets 

svar på instämmer delvis. Detta tyder på att det inte är helt självklart att försäljarna alltid 

presenterar hållbara varor vilket vi ser som rimligt och att det representerar verkligheten 

ärligt. Vidare är det ett intressant resultat då det förmodligen finns flera olika variabler 

som påverkar varför vissa presenterar hållbara varor och inte andra, eller vad i 

säljsituationen som gör att detta inträffar. 

  

Inledning Teoretisk metod 
Teoretisk 

referensram 
Tillvägagångsätt Empiri Analys Slutsatser Sanningskriterier 
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6.1.1 Ytterligare motiv till den valda beroende variabeln, påstående 1: Jag upplever att 
kunden köper den vara som jag föreslår. 
Detta påstående är en grundläggande del i hur vi undersöker ökad försäljning och är det 

enda påståendet som inte blivit direkt kopplat till hållbarhet då vi ville ha en neutral 

faktor som grund att kunna jämföra med. Det var ett påstående som skapades med 

avseende att kunna analysera försäljningens resultat utifrån hur försäljaren upplever det. 

Svarsresponsens visade sig otroligt positiv där över 70 % av försäljarna gav ett starkt 

instämmande i någon form att de upplever att kunden köper den vara som de föreslår 

vilket går att utläsa genom Figur 13. 

Påståendet är grundat i faktorer som alla kan liknas vid hur försäljare i en organisation 

upplever att deras handlingar ger ett önskvärt resultat utifrån teorier inom 

Försäljningsprocessen, Person-Organisations Passform och Kultur & Klimat. Den 

ledande teorin är ifrån Försäljningsprocessen där vi tagit med Dubinsky’s (1980, s. 26) 

ärenden gällande att åstadkomma försäljning. Även Bretz & Judges (1994, s. 33) samt 

Yaniv & Farkas (2005, s. 449-450) uttalanden om värderingar och normer ifrån Person-

Organisations Passformen finns starka kopplingar till vad påståendet vill komma åt. 

Likaså från Kultur & Klimat teorin har vi från klimat aspekten innefattat förväntningar 

från Schneider et als. (2013, s. 362) studier då det kan relateras till hur försäljare 

upplever hur deras handlingar ger ett specifikt resultat som försäljning. I vår 

undersökning framstår det som att försäljarna anser sig själva vara kunniga i sin roll och 

har bra insikt i vad deras handlingar kan ge för resultat. Påståendet korrelerade inte 

statistiskt med påstående 6, ”Jag presenterar alltid hållbara varor som ett alternativ när 

jag hjälper en kund”, men vi ser ändå att de starkt hänger ihop utifrån vår teoretiska bas. 

Vidare förväntade vi oss inte att se statistiska samband med detta påstående då vi 

formulerade den på ett unikt sätt genom att utesluta det direkta hållbarhetskonceptet 

utan använder det för att förklara om en handling kan öka försäljning eller inte. 

Svarsresultatet konfirmerar vad de flesta organisations- och försäljningsteorier säger ur 

våra valda teorier, att försäljningskåren har en stor påverkan på slutkunden och således 

är en viktig avdelning i ett företag. Då detta var något vi utgick ifrån i vår 

problemformulering, är vi nöjda med att vi ser ett så överensstämmande resultat. Det 

innebär att försäljarna i denna bransch har en stor potentiell möjlighet att påverka 

kunder till att förändra sina produktval och köpbeteenden. Vi är nöjda med hur vi 

utformat påståendet och anser att vi kommer kunna säga hur säljsituationen på Åhléns 

ser ut genom att kombinera denna med andra påståenden. Detta då vi ser att ökad 

försäljning, av hållbara varor, kan ske om försäljaren presenterar hållbara varor då de 

instämmande upplever att kunden köper den vara som de föreslår. 

6.2 Signifikanta variabler 

6.2.1 Påstående 5: Jag känner mig engagerad/motiverad att sälja hållbara varor. 
Detta var det påstående som hängde starkast ihop med den beroende variabeln. 

Innebörden av det påvisade statistiska sambandet är, att vara engagerad och/eller 

motiverad att sälja hållbara varor påverkar direkt utkomsten om en försäljare presenterar 

hållbara varor som ett alternativ när de hjälper en kund. Detta leder troligtvis även till 

ett avslutat köp då vi kan från Figur 13 se att en vara som försäljaren presenterar 

upplevs som en vara kunden sedan köper. 

 

Då det var ett positivt samband, betyder det att ju mer försäljarna kände sig engagerade, 

ju högre grad presenterar de en hållbar vara som de sedan upplevde att kunden köpte. 
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Det infann sig ett högt instämmande att försäljarna känner sig engagerade och det kan 

ses i Figur 17. 

 

Detta tyder förmodligen på att försäljarnas personliga värderingar överensstämmer på 

ett klart positivt sätt med Åhléns värderingar, speciellt gällande hållbarhet, som Bretz & 

Judge (1994, s. 33) menar är en bra förutsättning för försäljning. Det här skulle dock 

även kunna betyda att de endast har en positiv inställning till att sälja hållbara varor och 

inte att de instämmer med samtliga av Åhléns värderingar. Studier visar på att desto mer 

lika värderingarna är desto större blir försäljarens tillfredställelse vilket leder till ett 

större engagemang för företaget och dess mål (Bretz & Judge, 1994, s. 33). Ett 

alternativ är att försäljarna ansluter sig mycket väl med företaget och detta har gett 

effekt på deras vilja att sälja hållbara varor. Det andra alternativet är att de har ett 

personligt hållbarhetsintresse som bara råkar ligga i linje med Åhléns hållbarhetstänk, 

men att försäljarna möjligtvis inte delar övriga värderingar lika starkt. I det första 

alternativet innebär det att försäljarna är mer välvillig till att hjälpa till och bidra till den 

övergripande bilden eller idén som företaget har, som Yaniv & Farkas (2005, s. 448-

449) också kunde se som resultat av att ha likasinnade värderingar. Detta uppnås inte 

alls i samma grad om samtliga värderingar inte överensstämmer. Därav är det 

fördelaktigt om Åhléns och deras försäljare delar liknande värderingar, mål, 

personlighet och attityder, så som Kristof (1996, s. 1-4) delar in de personliga 

egenskaperna, med de organisatoriska egenskaperna kultur, klimat, värderingar, mål och 

normer som företaget har. 

 

Vidare kan detta svar spegla attributet arbetsengagemang som även det stått som grund 

till detta påstående och som Verbeke et al. (2011. s. 409) beskriver vara en faktor om 

hur pass engagerad, entusiastisk och motiverad säljare är i sitt arbete. Detta utifrån att 

Marshall et al. (2003, s. 248) menar att det är väsentligt att identifiera personliga 

faktorer som hänger ihop med att vara framgångsrik inom försäljning. 

Arbetsengagemang är en sådan faktor och visar ytterligare att försäljarna på Åhléns, då 

de visar goda resultat här, är framgångsrika inom försäljning och har positivt att bidra 

med tillföretaget. Faktorn kan även användas som riktlinje vid nyanställningar, eller så 

kan det indikera vad träningstillfällen kan fokusera på (Marshall et al., 2003, s. 248). Då 

den visar sig ha positiv effekt bör Åhléns vårda detta attribut då det leder till ett påvisat 

framgångsrik beteende för försäljning.  

 

Säljträning är viktigt eftersom det påverkar försäljares kunskap och kompetens (Weitz 

et al., 1986, s. 176). Detta är ytterligare ett teoriområde som står till grund för 

påståendet och det kan influera medarbetarna till att ha en önskvärd attityd gentemot 

företagets mål som Moore & Dutton (1978, s. 533) beskriver. Försäljarna uppvisar god 

attityd på jobbet precis som Moore & Dutton (1978, s. 533) menar är en nyckeldel för 

att kunna prestera väl på arbetet. Varuhuschefen nämnde att de absolut främst anställde 

försäljare utifrån deras begåvning som försäljare och såg inte till deras 

hållbarhetsvärderingar eller liknande. Det skulle kunna få positiva effekter om detta togs 

i beaktning av Åhléns. Försäljarna strävar efter att uppfylla företagets mål och därför 

presenterar de sina hållbara varor och ju större engagemang försäljaren har desto oftare 

presenteras varorna, vilket därefter kan leda till försäljning. Försäljarna vars värderingar 

överensstämmer mest med företagets uppvisar högre engagemang och om Åhléns 

vårdar detta kan det leda till en ökad försäljning av hållbara varor för företaget. 
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6.2.2 Påstående 10: Jag vet vad Miljömärkt innebär. 
Syftet med detta påstående var att se huruvida försäljares kunskap om miljömärkt 

samverkar med försäljares presentation av hållbara varor. Enligt den multipla 

regressionsanalysen framkom ett negativt signifikant samband. Det negativa sambandet 

reagerade författarna på då flertalet teorier presenterar att det är positivt att ha kunskap i 

en försäljningssituation (Dubinsky, 1980, s. 26; Sharmas et al., 2007; Verbeke et al., 

2011, s. 409). 

 

Dubinsky (1980, s. 27) menar att det finns steg i försäljningsprocessen som är kopplad 

till kunskapen försäljare besitter och det påvisas vara positivt att kunna berätta fördelar 

med produkter i ett personligt säljmöte. I och med det negativa sambandet betyder det 

att trots försäljare har låg kunskap om miljömärkt, så visar de produkter till högre grad 

än de med kunskap. Detta kopplar vi ihop med att varuhuschefen förklarade att deras 

hållbara produkter är märkt med en liten etikett där det även finns kort information om 

hur produkten är hållbar. Vidare förklarades också att försäljarna kan titta på etiketten 

om de inte själva vet varför produkten är hållbar. För att presentera hållbara varor för 

kunder krävs således inte kunskap, utan att information finns att tillgå via etiketter. I 

arbetsuppgifts-analysen som Moore & Dutton (1978, s. 533) presenterar, belyser bland 

annat vad som förväntas i ett specifikt arbete. Då varuhuschefen sa att de inte har något 

krav om specifik kunskap gällande hållbarhet menar vi att det kan påverka försäljarna 

till att förlita sig till att läsa på etiketterna istället för att lära sig det. 

 

För att ställa sig kritisk till det identifierade sambandet, var det bara ett utav fyra 

påståenden i kunskap kring hållbarhet, som visade detta negativa samband. Resterande 

tre frågor visade inte på något samband alls. Detta är dock inte något som vi kommer att 

diskutera vidare då vi inte ämnar tolka i denna studie. 

 

Datainsamlingen uppvisade en hög kunskapsnivå gällande miljömärkningen bland 

respondenterna där merparten svarade att de instämmer helt och instämmer i hög grad 

vilket kan avläsas i Figur 23. Enligt Mirvis et al. (2010, s. 2-6) kan det tyda på att 

Åhléns har en bra kultur och klimat då hållbarhetsarbetet har nått delar av företaget. 

Vidare menar vi att trots att inte hög kunskap korrelerar med presentation av hållbara 

varor ser vi kunskapsnivån som positivt då Dubinsky (1980, s. 26) menar att det är bra 

att kunna argumentera för en produkt vid motstånd eller tveksamheter. 

 

6.2.3 Påstående 8: Jag tycker det är lätt att ”läsa av” kunder och på så sätt anpassa hur 
jag ska gå tillväga för att sälja en hållbar vara. 
När försäljarna tyckte det var lätt att ”läsa av” kunder och på så sätt anpassa hur de ska 

gå tillväga för att sälja en hållbar vara, presenterade de också oftare en hållbar vara för 

kunden. Detta kan vi se då det finns ett signifikant positivt samband med varandra. En 

säljare som kan anpassa sig till säljsituationen kan vid rätt tillfälle ta upp den 

information som passar för stunden (Weitz et al., 1986, s. 175). Graden av anpassning 

som försäljarna på Åhléns har kan påverka hur ofta de presenterar hållbara varor då de 

kan inflika med informationen vid ett passande tillfälle. Påståendet går även att koppla 

till försäljarens kognitiva förmåga som Vinchur et al. (1998, s. 589) beskriver vara den 

mentala, verbala samt kvantitativa förmåga. Om försäljare instämmer till detta 

påstående indikerar det på att de besitter en hög kognitiv förmåga och således har lättare 

att läsa av kunden och kunna leda säljsituationen mot en hållbar vara om det anses vara 

lämpligt. Försäljarna på Åhléns instämde inte till fullo här utan landade i snitt i 
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instämmer delvis, något lutande mot instämmer i hög grad, så relativt positivt som kan 

ses i Figur 20. 

 

Tidigare forskning visar att den kognitiva förmågan hänger ihop med 

anpassningsförmågan och denna förmåga anser Marshall et al. (2003) vara väsentlig för 

att som försäljare vara framgångsrik och det tyder på att de hänger starkt ihop på Åhléns 

försäljare utifrån våra svarsresultat. De verkar uppleva att de har en relativt hög 

anpassningsförmåga och tyckts veta när de kan presentera de hållbara varorna utifrån 

hur situationen ser ut. 

 

Både hållbarhetschefen och varuhuschefen sa även att försäljarna har mycket frihet i hur 

de hållbara varorna placeras i butik och hur tillfälliga kampanjer för dessa kan skapas 

för varje enskild butik under vissa perioder. Detta indikerar att försäljarna har en bra 

kognitiv förmåga och om de kan använda det upplägget samt de tillfälliga kampanjer 

som finns vid en säljsituation indikerar det också på en hög anpassningsförmåga vilket 

förmodligen lett till att de inte ser några större problem med att ofta presentera hållbara 

varor i säljmötet. 

 

En väsentlig förklarande del till vilken grad försäljare anpassar sig är hur företag 

hanterar förändringar. Hurley (1998, s. 60) menar att det är viktigt att försäljare anpassar 

sitt tillvägagångssätt mot kunder eftersom annars kan försäljarna skrämma iväg dem. I 

detta ingår att företaget bör ha konkreta riktlinjer så att försäljarna vet hur de ska arbeta 

(Hurley, 1998, s. 60). Då snittet av försäljarna hamnade i instämmer delvis enligt Figur 

20, indikerar det att företaget har förbättringspotential vilket skulle kunna öka 

försäljningen av hållbara varor. 

 

6.3 Icke signifikanta variabler 

6.3.1 Påstående 14: När jag personligen handlar ser jag det som positivt om en vara har 
någon hållbarhetsmärkning. 
Om försäljarna personligen ser det som positivt att en vara har någon 

hållbarhetsmärkning när de handlar är det troligare att de presenterar en hållbar vara för 

en kund i säljmötet på Åhléns. Detta samband hade inte någon statistisk signifikans i 

undersökningen vilket innebär att de två variablerna inte hänger samman för 

respondenterna. 

 

Det var en stor andel av försäljarna som instämde helt till påståendet och det går att 

utläsa i Figur 26. Detta ser vi som positivt eftersom Bretz & Judge (1994, s. 33) 

förespråkar att om en anställds egna värderingar passar ihop med företagets värderingar 

så kommer denne anstränga sig mer. Detta påstående riktar sig inte till att se om 

försäljaren har passande värderingar gentemot företaget utan påståendet ämnar se till 

försäljarens värderingar i dennes personliga mening. Trots att försäljarnas värderingar 

inte hänger ihop med att presentera varor ser vi det som positivt att försäljarna 

personligen värderar hållbara varor då det tyder på att försäljarna har liknande 

värderingar som Åhléns. Det innebär att försäljarna kan stå för vad varorna och det 

företaget säger sig vara. Den här passformen minskar gapet som ofta finns med att 

företag säger en sak om sitt hållbarhetsarbete men att något annat utförs i verkligheten 

(Mirvis et al., 2010, s. 2) och är ett av de största hindren företag ställs inför idag (Yaniv 

& Farkas, 2005, s. 447-448). 
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6.3.2 Påstående 15: Mina personliga värderingar överensstämmer med Åhléns 
värderingar. 
Detta påstående är likt det övre och är även det baserat på Person-Organisation 

Passformsteorin men är ställt på ett mer direkt sätt för att se om vi kan få fram några 

utmärkande resultat. Försäljarna instämde i majoritet helt eller i hög grad till detta som 

kan ses i Figur 27 vilket Mirvis et al. (2010, s. 2) menar är det viktigaste att se till för att 

minska det stora gap som ofta finns här. Påståendet var inte signifikant med den 

bestämda variabeln och således fanns inget samband mellan värderingar och att visa 

hållbara produkter till kunder. 

 

Trots att det inte visade sig finnas något samband mellan detta påstående och att visa 

hållbara varor finns det andra positiva aspekter med att dela personliga värderingar med 

organisationens värderingar. Vi har undersökt försäljarnas värderingar mot företagets på 

flera olika sätt med olika inriktningar, men denna är den mest renodlade 

undersökningen. Den går rakt på sak och ställer yttrandet om försäljare upplever att 

dennes värderingar överensstämmer med Åhléns värderingar, vilket våra resultat tydligt 

visar att de gör. Resultatet är positivt för Åhléns då Mirvis et al. (2010, s. 2) menar är 

detta är en fundamental del som måste uppfyllas om företagets hållbarhetsprogram och 

vision ska kunna genomsyras. Positiva effekter som kan fås av det är enligt Bretz & 

Judge (1994, s. 33) ett stort engagemang för företaget och dess mål. Vidare uttryckte 

varuhuschefen tydligt att de inte anställde försäljare utifrån hur deras värderingar 

överensstämde med Åhléns utan de utgick primärt från mer specifika säljegenskaper. 

Det framgick heller ingen annan data om att Åhléns på något sätt ansträngt sig för att få 

det här att ske utan förklaras på något annat sätt än Åhléns egna ansträngningar. Vad det 

än är så har försäljarna väldigt väl kunnat ansluta sig till Åhléns vision och värderingar 

men Åhléns skulle kunna arbeta mer aktivt för att bättre ta vara på den 

“värderingsmatchning” som finns vilket skulle kunna resultera i en ökad försäljning av 

hållbara varor. 

 

6.3.3 Påstående 16: Följande åsikt delar jag samma uppfattning som “Vi har som 
företagare och medarbetare ett personligt ansvar att förstå hur vi kan driva en 
förändring mot allt större hållbarhet – miljömässigt, socialt och värdemässigt.” (citat 
från Antonia Ax:son Johnson). 
Det slutgiltiga påståendet om värderingar byggdes på Person-Organisation Passformen 

som i detta fall fokuserar på att se om försäljarna delar samma värderingar kring det mål 

som koncernens verkställande direktör har. Vi ville komma åt företagets mål, en mer 

specifik del av företagets värderingar i stort och gjorde så genom att citera hur 

verkställande direktör på företaget uttrycker sig att företagets mål är. Det visade sig inte 

korrelera med försäljarnas incitament till att presentera hållbara varor vid säljmötet då 

det blev statistiskt förkastat vid den multipla regressionen. 

 

Överlag var det en positiv överensstämmelse mellan respondenterna och påståendet och 

det visas i Figur 28. Svaren tyckts likna de andra påståendena kring instämmande 

värderingar. Kanske kan Åhléns arbeta mer medvetet med att nå ut med sina slutgiltiga 

mål och det personliga ansvar medarbetarna har och det ansvar Åhléns har som företag 

för att få försäljarma att visa mer hållbara varor till kunderna. Trots att inte påståendet är 

statistiskt kopplat till att försäljarna presenterar hållbara varor, finns det fler fördelar 

inom faktorn som försäljarna kan nyttja så som större engagemang för företaget som 

Bretz & Judge (1994, s. 33) går igenom. 
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Om Åhléns inte aktivt anställer försäljare efter överensstämmande värderingar, som 

uttryckt av varuhuschefen, kan det bero på hur företagets kultur och klimat ser ut i 

nuläget. Den önskvärda överensstämmande målsättningen skulle kunna genomsyra 

företaget bättre och på så sätt nå ut till rekryterarna bättre som då effektivare skulle 

kunna anställa likasinnade personer till företaget. Vi har sett precis som både forskarna 

Bretz & Judge, (1994, s. 33) och Yaniv & Farkas, (2005, s. 448-449) att attityder spelar 

en stor roll i hur mycket en medarbetare relaterar till ett företags målsättning och 

värderingar och utifrån detta känner att de vill lägga ner det där lilla extra för att genuint 

hjälpa företaget. 

 

Angående kultur och klimat visade Lindell och Brandt (2000, s. 338-346) att dessa 

förmedlade sambandet mellan ett antal faktorer så som olika former av formalisering 

vilket kunde ge utfall på attityder och försäljning. Som vi tidigare sett är formalisering 

en viktig faktor gällande försäljningsavdelningen då de behöver välformulerade 

praktiska strategier för att kunna göra sitt jobb, speciellt i fallet av att kunna relatera till 

företagets mål (Hurley, 1998, s. 57-60). Då ett företags kultur och klimat spelar en 

avgörande roll i hur ett företags mål gällande hållbarhet når ut till försäljarna och 

slutligen påverkar den faktiska försäljningen kan detta vara en aspekt Åhléns kan 

behöva arbeta mer med. 

 

6.3.4 Påstående: 9, 11, 12. Jag vet vad TENCEL innebär. Jag vet vad Ekologiskt innebär. 
Jag vet vad Socialt ansvar innebär. 
Syftet med dessa påståenden var att fånga in försäljares kunskap om några olika 

hållbarhetsområden. Beroende på om försäljarna visste vad hållbarhetsmärkningarna 

(förutom miljömärk som presenterades tidigare) innebar hade inget samband med 

huruvida de presenterade hållbara varor eller inte i säljmötet. Det obefintliga samband 

inom dessa kunskapsområden var det som förvånade oss författare mest då ett flertal 

teorier förespråkat att kunskap har påverkan på försäljare (Dubinsky, 1980, s. 26; 

Sharmas et al., 2007; Verbeke et al., 2011, s. 409). Enligt Dubinsky (1980, s. 27) finns 

det steg i försäljningsprocessen som är direkt kopplade till kunskapen försäljare besitter. 

Försäljaren ska vid uppvisande av produkter kunna berätta om fördelarna produkterna 

har och sträva efter att övertyga kunderna så att de känner ett behov av produkten. Både 

i detta steg och vid hantering av invändningar, när försäljaren möter motstånd eller 

tveksamheter, har kunskap om produkten stor påverkan på framgången. 

 

Åhléns hållbarhetsarbete är uppbyggt efter TBLs tre dimensioner av hållbar utveckling 

som i sin tur kommit att forma dimensionerna på deras Bra Val produkter. Vi har 

undersökt försäljarnas kunskap om produktkategorierna för att se om informationen 

genomsyrar företaget på ett bra sätt. I samma direktiv som Mirvis et al. (2010, s. 2-6) 

leder, att det är fundamentalt att förmedla de värderingar som krävs för att uppnå 

hållbarhetsmålen ut till medarbetarna, vill vi undersöka hur detta kan se ut i 

verkligheten. Ett tydligt sätt att förmedla värderingarna är att inkorporera dem i 

produkterna vilket blev en naturlig del för oss att undersöka då det är dessa unika 

attribut i produkterna som gör dem till hållbara varor. Sammanfattningsvis har 

respondenterna en god kunskap gällande dessa hållbarhetsområden med undantag för 

TENCEL där graden kunskap var spridd. 

 

Moore & Dutton (1978, s. 533) menar att arbetsuppgifts-analysen ämnar att belysa vad 

som krävs för att kunna prestera väl på arbetet och i detta ingår förväntad kunskap. 

Varuhuschefen sa att de inte har något krav om specifik kunskap gällande hållbarhet. 



67 

 

Däremot har de ett mål gällande försäljning av hållbara produkter. Detta innebär att 

försäljarna har mål som ska strävas efter, men det är oklart hur pass mycket riktlinjer de 

har gällande vad som förväntas av dem kunskapsmässigt. 

 

Vi ämnade undersöka sambandet mellan kunskap och presentation av hållbara produkter 

eftersom syftet handlar om bakomliggande faktorer som kan påverka försäljningen av 

hållbara produkter. Teorier om försäljning menar att kunskap är en högt förklarande 

variabel till säljutfall (Sharmas et al., 2007; Verbeke et al., 2011, s. 409). Mer specifikt 

presenteras att försäljarnas attribut, där kunskap gällande produkter finns med, är det 

främsta attribut för en försäljare som främjar försäljningssituationen (Verbeke et al., 

2011, s. 409). I försäljningsprocessen är kunskap viktigt för att kunna argumentera för 

en produkt vid presentation av produkter och vid hantering av invändningar vilket är 

stora delar i försäljningsprocessen (Dubinsky, 1980, s. 26). 

 

Förutom miljömärkt, blev resterande kunskapsområden icke signifikanta där det inte 

fanns något samband mellan försäljares grad av kunskap och valet att presentera 

hållbara varor till kund. Det innebär att till vilken grad försäljare presenterar hållbara 

varor är oberoende av försäljarnas kunskapsnivå kring TENCEL, Ekologiskt och Socialt 

ansvar. Dock visar våra resultat att försäljarna generellt sett hade god kunskap om de 

specifika hållbarhetsområdena vilket enligt Mirvis et al. (2010, s. 2-6) tyder på att det 

finns en bra kultur och ett bra klimat i Åhléns som framgångsrikt lyckats införliva 

hållbarhetsarbetet i flera delar av företaget. Dock skulle Åhléns ledning kunna hjälpa till 

att vägleda säljpersonalen till att utnyttja sin kunskap till att bygga säljargument på 

dessa, för att bättre ta till vara på den kunskap försäljarna besitter. 

 

6.3.5 Påstående 13. Jag önskar att jag hade mer kunskap om våra hållbara varor. 
Detta påstående är intressant att koppla ihop med i vilken grad försäljare presenterar 

hållbara varor eftersom då fås en indikation om kunskap hänger ihop med presentation 

av hållbara varor. Undersökningen visade att majoriteten av respondenterna ville ha mer 

kunskap om hållbara varor. Däremot fanns det inget signifikant samband mellan detta 

påstående och påstående 6 vilket betyder att försäljarens kunskapsnivå inte har 

betydelse för om försäljaren presenterar hållbara varor eller inte. 

 

Gällande önskan att ha mer kunskap om hållbara varor kopplar vi teoretiskt samman 

med hur pass engagerad, entusiastisk och motiverad säljare är i sitt arbete vilket 

Verbeke et al. (2011. s. 409) presenterar är ett attribut som påverkar försäljarens 

säljprestation. Enligt de svar som samlats in tyder det på att försäljarna är motiverade att 

lära sig mer om hållbarhet som vi kan se i Figur 25.  

 

Vi menar att säljträning är viktigt eftersom det påverkar försäljares kunskap och 

kompetens (Weitz et al., 1986, s. 176). Genom att analysera vilka behov som finns kan 

det användas för att grunda träning i verkliga behov (Erffmeyer et al., 1991, s. 30). 

Utifrån de resultat som framkom genom tidigare påståenden om kunskap (påståenden 9-

12) var det TENCEL som försäljarna hade lägst kunskap om vilket ger incitament att 

det främst kan ske förbättring här och det verkar finnas generellt goda förutsättningar 

för det då försäljarna har ett intresse att veta mer.  

 

Inom träning framhäver arbetsuppgifts-analysen vad som förväntas av personalen 

gällande bland annat kunskap och prestation (Moore & Dutton, 1978, s. 533). 

Varuhuschefen sa att de inte har något krav om specifik kunskap gällande hållbarhet, 
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däremot har de ett mål gällande försäljning av hållbara produkter. En personlig-analys 

kan utföras för att undersöka individers arbetsprestation gentemot önskad 

arbetsprestation för att sedan grunda träningen i detta (Moore & Dutton, 1978, s. 533). 

Varuhuschefen uttryckte att det var en intressant aspekt att utföra en 

träningsbehovsanalys då de inte gör det i nuläget. Vidare erbjuder inte Åhléns specifik 

träning gällande hållbarhet, fastän försäljare skulle önska mer kunskap. De erbjuder i 

detta fall endast information som finns att tillgå via intranätet samt att hållbarhet tas upp 

med jämna mellanrum på personalmöten. Sammanfattningsvis visar detta på att Åhléns 

försäljare har ett mål gällande försäljning av hållbara produkter men vi ställer oss frågan 

huruvida de vet vad som förväntas av dem kunskapsmässigt gällande hållbarhet?  

 

Detta påstående visar försäljarnas önskan till mer kunskap om hållbara varor. Resultatet 

presenterar att majoriteten önskade mer kunskap vilket tyder på potential till ökad 

försäljning av hållbara varor eftersom Verbeke et al. (2011. s. 409) presenterar att 

kunskap ingår som en viktig del i försäljares attribut som främjar den personliga 

försäljningssituationen.  

 

Eftersom det inte fanns ett signifikant samband mellan önskan att ha mer kunskap om 

hållbara produkter och presentation av produkter för kunder innebär det att frågans 

bakomliggande faktorer inte hänger ihop med huruvida försäljare presenterar produkter 

eller ej. Däremot ger resultatet en intressant inblick i att försäljarna visar ett intresse för 

att veta mer om hållbarhet, vilket Åhléns skulle kunna dra nytta av i sin 

hållbarhetssträvan. 

 

6.3.6 Påstående: 2. Jag vet Åhléns mål gällande försäljning av hållbara varor till 2015. 
Respondenternas svar har varit varierande angående deras kännedom om Åhléns mål 

gällande försäljning av hållbara varor till 2015. Trots att det var varierande, går det att 

avläsa att det är finns en dragning mot det positiva, instämmer helt hållet. Dock 

existerar inget samband mot den beroende variabeln.  

 

I och med att hållbarhetsarbete kan klassas som en förändring hos företag (Connely, et 

al., 2010, s. 86-87; Orsato, 2006, s. 127-128) tar vi i detta påstående reda på hur väl 

hållbarhetsmålet har nått försäljningsavdelningen. Detta är intressant eftersom det 

påverkar framgång (Hurley, 1998, s. 57-60). Som illustrerat i Figur 14 tyder 

enkätsvaren på att Åhléns har lyckats kommunicera ut sina hållbarhetsmål till 

försäljarna relativt bra. Åhléns varuhuschef berättade att de har en 

hållbarhetsambassadör som har i uppgift att informera försäljarna gällande hållbarhet, 

men däremot sker det ingen speciell träning gällande hållbarhet. Detta innebär att 

Åhléns engagerar sig i att nå ut med hållbarhet men att det finns potential till att göra 

det ännu mer, då det fanns en variation bland försäljarnas svar. 

 

Det finns även vissa attribut som hänger ihop med försäljningsprestation, däribland 

arbetsengagemang (Verbeke et al., 2011, s. 409). Vi anser att mål kan bidra till 

arbetsengagemang då mål används inom motivationsteorier. Vi har även byggt detta 

påstående på Schneider et als. (2013, s. 362) studier angående förväntningar och stöd 

som finns i en organisations klimat. Genom att försäljarna vet Åhléns mål, bidrar det till 

att deras arbete till högre grad genomsyras av Åhléns hållbarbetsvision. Målkännedom 

ingår i arbetsuppgifts-analysen då den belyser vilka förväntningar som finns kring en 

tjänst (Moore & Dutton, 1978, s. 533). Det är viktigt att personalen vet om målen 
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eftersom träning kan utgå från att analysera vad som förväntas av en person mot hur 

personen faktiskt presterar (Moore & Dutton, 1978, s. 533).  

 

Detta påstående kan inte konfirmera förhållandet att det är viktigt för företaget att nå 

fram med sin information till försäljarna. Däremot menar Hurley (1998, s. 57-60) att det 

är ett sätt att bli framgångsrik på. Ytterligare fördelar kring målkännedom har 

presenterats i ovanstående stycke. Det minskar även effekterna av roll tvetydighet som 

Singh (1998, s. 70) beskriver inkluderar försäljares uppfattade mening om information 

som de anses sakna för att kunna prestera väl som säljare samt om de känner att det 

finns otydliga förväntningar på dem. 

 

6.3.7 Påstående 3: Jag har blivit informerad om Åhléns hållbarhetsarbete i stort. 
Svaren på detta påstående var spridda som kan ses i Figur 15 men de koncentrerades 

skapligt kring den positiva halvan av svarsalternativen. Den multipla regressionen 

visade att det inte fanns något signifikant samband mellan detta påstående och om 

försäljare presenterar hållbara varor när de hjälper en kund. 

Påståendet fångar upp Kulturfaktorn affärsidé som har en stor påverkan på ett företags 

effektivitet och anpassningsförmåga (Denison & Mishra, 1995, s. 220-222). Vidare är 

företagets kultur viktigt då det handlar om system, processer, strategier och rutiner som 

ger grunden för hur företaget arbetar (James et al., 2008, s. 20-21). För Åhléns innebär 

det att om de vill öka sin försäljning av hållbara produkter, bör de fokusera på att 

kommunicera ut sitt hållbarhetsarbete eftersom ovanstående forskare menar att det blir 

grunden för hur företaget arbetar. I dagens läge förklarar hållbarhetschefen att 

kommunikationen främst sker via intranätet, varuhusets hållbarhetsambassadör och till 

viss del via presentationer.  Detta överensstämmer med varuhuschefens redogörelse för 

hur de fick information, men vi ser ändå potential till en ökad informationsspridning, då 

inte samtliga försäljare påstod sig ha maximal information om hållbarhetsarbetet.  

Vi bygger även detta påstående på klimat, där faktorn formalisering kan ge utfall på 

attityder och försäljning (Lindell & Brandt, 2000, s. 338-346). Formalisering innefattar 

välformulerade praktiska strategier för att kunna göra sitt jobb men även för att ta till sig 

företagets vision (Hurley, 1998, s. 57-60). Detta indikerar att om ett företags 

hållbarhetsarbete kommuniceras, kan medarbetare ta till sig företagets vision. Forskare 

som går i samma linje med detta är Schneider et al. (2013, s. 362) vars studier gäller 

förväntningar och stöd som finns i en organisations klimat. När individer förstår 

företagets riktlinjer vet de vilka beteenden som förväntas och stöds (Schneider et al., 

2013, s. 362) och det visar hur väl information går igenom en organisation och slutligen 

tas emot av medarbetarna. Om Åhléns vill sträva mot att förbättra försäljningen av 

hållbara produkter skulle de kunna fokusera på att informera om Åhléns 

hållbarhetsarbete i större grad än idag då huruvida hållbarhetsvision når ut till 

försäljarna eller ej, påverkar försäljningen. 

Om Åhléns vill att sina försäljare ska ha kunskap om deras hållbarhetsarbete bör de 

uttrycka det som ett mål i arbetsuppgifts-analysen som presenteras av Moore & Dutton 

(1978, s. 533). Det tyder på vad som förväntas av försäljarna och således kan önskad 

prestation jämföras mot verklig prestation då (Erffmeyer et al., 1991, s. 30) menar att 

träning bör utgå från verkliga behov. 

Trots att det inte fanns ett statistiskt samband mellan om försäljarna har blivit 

informerad om Åhléns hållbarhetsområde och att visa hållbara varor för kund, tyder 
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ovanstående teorier på positiva aspekter med att kommunicera hållbarhetsarbetet. Detta 

menar vi skulle kunna öka försäljningen av hållbara produkter på andra sätt än just 

sambandet med att visa hållbara produkter. 

6.3.8 Påstående 4: Vi har konkreta riktlinjer och strategier att arbeta efter gällande våra 
hållbarhetsmål. 
Från svaren av undersökningen framgick att Åhléns försäljare har en splittrad syn på om 

de har konkreta riktlinjer och strategier att arbeta efter gällande deras hållbarhetsmål. 

Från Figur 16 kan vi se att det dessutom var en avsevärd mängd personer som instämde 

i låg grad till påståendet. Vidare fanns det inte något statistiskt samband mellan att 

försäljarna upplever att de har konkreta riktlinjer och strategier att arbeta efter gällande 

deras hållbarhetsmål med om de presenterar hållbara varor när de hjälper en kund. 

 

Hurley (1998, s. 57-60) menar att det finns kritiska aspekter vid en förändring i 

försäljningsavdelningen. För att en förändring ska bli lyckad kan det krävas mer än att 

försäljningsavdelningen blir informerad om företagets vision. De kan behöva konkreta 

riktlinjer för att förändringen ska nås ut på ett förståeligt sätt (Hurley, 1998, s. 57-60). 

Vi ser en potential för Åhléns att förtydliga sina riktlinjer och strategier gällande 

hållbarhetsmålen eftersom svaren tyder på att det är många respondenter som inte 

känner till att det finns riktlinjer och strategier för det vilket Denison & Mishra (1995, s. 

220-222) talar om, när de presenterar kulturfaktorn anpassning som handlar om hur pass 

väl företag anpassar sig. Ostroff et al. (2013, s. 643) påpekar att riktlinjer är viktigt och 

Schneider et al. (2013, s. 370) menar att även stöd och formalisering är relevant då de 

ligger till grund för medarbetares beteenden. Således är det ytterst viktigt för Åhléns att 

förklara hur målen ska uppnås då det kan skapa beteenden som jobbar efter det. 

 

Både hållbarhetschefen och varuhuschefen sa att de har konkreta riktlinjer. 

Varuhuschefen förklarade mer detaljerat att försäljningsavdelningens uppgift är att veta 

vilka produkter som är bra val, märka upp dessa, och visa upp för kunderna. Vidare 

berättade varuhuschefen att de brukar upplysa kunden i kassan om varan är ett bra val. 

Utifrån detta ser vi att ledningen har en bild av att de utformat konkreta riktlinjer medan 

försäljarna har en mer splittrad bild kring detta. Vid en förändring menar Hurley (1998, 

s. 60) att det både kan vara svårt för informationen att nå alla försäljare och att 

informationen bör vara tillräckligt konkret för att vara förståelig. Om Åhléns vill att 

deras försäljare ska ha samma uppfattning kring konkreta riktlinjer så som ledningen 

har i dagsläget, kan ledningen tänka på att riktlinjerna måste lyckas nå ut till alla 

försäljare och att de måste vara tydliga så att alla förstår. 

 

6.3.9 Påstående 7: Det är svårare att sälja hållbara varor jämfört med “vanliga”. 
Att det skulle vara svårare att sälja hållbara varor jämfört med vanliga var inte något 

försäljarna instämde i som vi kan se i Figur 19. Inte heller hade det något samband med 

ifall de presenterade en hållbar vara i ett säljmöte, vilket den statistiska analysen 

presenterade. 

 

Påståendet är grundat utifrån Hurleys (1998, s. 57-60) förklaring om att det finns vissa 

faktorer att ta extra hänsyn till vid förändring i säljkåren. Nya försäljningsinitiativ kan 

vara riskfyllda eftersom det kan stöta bort kunden som då istället väljer att gå någon 

annanstans. Då de flesta försäljarna på Åhléns inte upplevde några större svårigheter 

med att sälja hållbara varor mot vanliga, verkar detta inte vara fallet här. Det kan vara 

ett tecken på att Åhléns lyckats hantera införandet av hållbara varor väl och att 
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försäljarna blivit rätt informerade, fått instruktioner och hänvisningar som Hurleys 

(1998, s. 57-60) redogör är viktiga punkter att se till. Det kan även bero på att 

hållbarhetschefen uttryckte, att försäljarna inte hade någon press att sälja hållbara varor 

framför vanliga varor, inte ens om de ”låg efter” med detta eller hade för mycket 

hållbara varor i lager. Försäljningen av hållbara varor skedde av sig själv, naturligt, och 

det uppgick oftast till de 5 % av försäljningen som de har som mål. Detta kan kopplas 

till att försäljarna blivit informerade om, eller tom försäkrade om att det är oväsentligt, 

att försäljning av hållbara varor kan påverka försäljningsstatistiken negativt om de 

skulle vara svårare att sälja. Då detta inte är fallet verkar Åhléns lyckas lösa Hurleys 

(1998, s. 57-60) faktor att säljare påverkar samt påverkas av kvartals intäkter och 

resultat vilket kan visa sig negativt om nya produkter förvränger deras säljtaktik och 

således resultat. Att försäljarna inte ser några svårigheter med detta och att de inte har 

någon utmärkande press uppifrån, i ledningen, att sälja hållbara varor kan det ses som 

att det finns en möjlighet till att sälja mer hållbara varor. Antingen genom att öka 

försäljningsmålet som idag är 5 % av den totala försäljningen eller uppmana på något 

annat sätt att försäljarna bör leda kunderna till att välja hållbara varor. Nu ska Åhléns 

öka sitt försäljningsmål av hållbara varor till 10 % till år 2015, vilket verkar vara en god 

anpassning av situationen, då det verkar finnas möjlighet för det här. Kanske kan detta 

snart öka ännu mer, om övergången att implementera hållbara varor fortsätter gå så 

smidigt som våra resultat visar. Viss osäkerhet finns dock fortfarande kring det här och 

det finns utrymme för förtydligande och förbättring. Detta kan förhoppningsvis leda till 

att en helt icke instämmande åsikt kring att det skulle vara svårare att sälja hållbara 

produkter än vanliga kunde uppstå. På så sätt skulle försäljarna i större grad kunna 

presentera hållbara varor för kunder och således naturligt öka försäljningen av dessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

7. Slutsatser 
Utifrån de identifierade sambanden som diskuterades i analysen ämnar detta kapitel att 

sammanfatta vilka de bakomliggande faktorerna är till dessa samband. På så sätt 

ämnar vi att redogöra för hur företag kan öka sin försäljning av hållbara varor i det 

personliga mötet, vilket är studiens frågeställning. Därefter presenteras studiens 

bidrag, rekommendationer och förslag till vidare forskning. 

 

Figur 30 - Slutsatser 

7.1 Resultat 
Till att börja med vill vi framhäva att vi såg att försäljaren har en betydande roll i att nå 

ut med hållbarhetsarbetet som företaget har till slutkunden genom försäljning av 

hållbara varor. De kan påverka kunden att välja hållbara varor när de hjälper denne i det 

personliga säljmötet i butiken. Genom vår statistiska analys, identifierades tre 

påståenden som hade ett samband med till vilken grad försäljaren presenterar en hållbar 

vara som alternativ vid ett säljmöte: 

 

 Jag känner mig engagerad/motiverad att sälja hållbara varor 

 Jag vet vad Miljömärkt innebär 

 Jag tycker att det är lätt att läsa av kunder och på så sätt anpassa hur jag ska gå 

tillväga för att påverka dem till att köpa en hållbar vara. 

 

Nedanstående Figur 31 – Funna möjliga samband, presenterar vilka möjliga samband vi 

fann som kan påverka försäljning av hållbara varor. 
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Figur 31 - Funna möjliga samband 

De olika möjliga sambanden är bakomliggande faktorer som de tre signifikanta 

påståendena i enkätundersökningen är kopplade till. Resultatet visar att områden så som 

huruvida försäljaren har konkreta riktlinjer att arbeta efter, försäljarens värderingar 

överensstämmer med företagets, försäjarens anpassningsförmågan i en säljsituation och 

försäljarens arbetsengagemang ser ut att påverka försäljarens möjlighet att öka 

försäljningen av hållbara varor. Således kan dessa vara kritiska faktorer att sträva efter 

att uppfylla om företag vill uppnå en ökad försäljning av hållbara produkter. Då vår 

studie har varit deduktiv har vi utgått från teorier som påstår sig ha påverkan på 

försäljning och vår studie redovisar ett resultat som visar att flera av de faktorer som 

ingår i teorierna har möjliga samband med att påverka försäljningen av hållbara 

varor.  Med tanke på att den empiriska undersökningen innefattar olika relationer i ett 

undersökt påstående, är det svårt för oss att avgöra vilka faktorer som väger tyngst i ett 

påstående.  Däremot har vi med vår studie lyckats identifiera möjliga samband, där 

olika faktorer påverkar i högre eller lägre grad. De faktorer som framkommit i denna 

studie, som kan vara med och påverka försäljningsutfallet av hållbara varor, är 

grönmarkerade i Figur 31. 
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Det utmärkande som inte fanns vara lika relevant för utfallet i det personliga säljmötet 

var vilken kunskap försäljarna hade om produktens hållbarhetsattribut i form av 

materiel och tillverkningssätt som bidrar till en bättre påverkan på miljö och människor. 

Ett av påståendena som innefattade området kunskap, korrelerade negativt med till 

vilken grad försäljaren visar hållbara varor. Vi ställer oss något frågande inför det med 

tanke på att de näst identiska andra frågorna kring kunskap inte visade något samband 

alls. Dock menar vi att det skulle kunna bero på att försäljarna förlitar sig på etiketterna 

som de hållbara produkterna har, istället för att ha egen kunskap om det. Samtidigt 

framkom, att försäljarna inte har specifika förväntningar gällande deras kunskap om 

hållbarhet och någon speciell träning ges inte, utan intranätet erbjuder bra information 

till de som vill förkovra sig i det. 

 

Vidare vill vi belysa att i denna studie har vi utgått från att undersöka försäljning genom 

variabeln, att visa produkter till kunder vid ett personligt säljmöte. Dock menar vi att 

det finns många olika sätt att fånga försäljning på och således finns det säkerligen fler 

aspekter som skulle kunna bidra till en ökad försäljning av hållbara produkter. 

Exempelvis framhäver teori att i ett säljmöte är det viktigt att ha kunskap, för att kunna 

motivera kunden till köp och det är inte något som vår försäljningsvariabel tar hänsyn 

till. Detta innebär att det kan finnas en mängd faktorer förutom denna studies resultat 

som kan vara värda att ha i åtanke i en situation där försäljning av hållbara varor önskas 

att förbättras. Vi anser att vår studies resultat kan verka som en grund, men som även 

kan kompletteras med andra aspekter som kan påverka försäljning av hållbara varor 

positivt.  

 

7.2 Teoretiskt bidrag 
 

 Denna studie har drivits utifrån teori vilket har gett oss insikter kring hur företag 

kan förbättra sitt hållbarhetsarbete utifrån befintliga teorier. Att utgå från teori är 

efterfrågat när det gäller att undersöka samspelet mellan hållbarhet och 

marknadsföring (Carraher et al., 2008) då området främst varit praktiskt 

framåtdriven (Connely et al., 2010, s. 87; Webster, 2009, s. 22). Detta innebär 

att vi har gjort ett bidrag då vi har utgått från teori.  

 

 Vi har, inom ett relevant område, bidragit teoretiskt i enlighet med Kärnä et al. 

(2003, s. 853) som förklarar att i framtiden måste företag planera sina 

marknadsfunktioner så att de stöttar företagets hållbarhetsarbete. Eftersom 

försäljare är en del av företagets marknadsfunktion hjälper vår studie företag att 

förbättra sitt hållbarhetsarbete genom att finna faktorer som kan öka försäljarnas 

försäljning av hållbara varor. 

 

 Vårt teorietiska bidrag är högaktuellt då forskare nyligen publicerat att forskning 

bör integrera ett “hållbarhetstänk” i framtida forskning (Pagell et al., 2013, s. 1-

4). 

 

 Verbeke et al., (2011, s. 424) har efterfrågat forskning som undersöker hur 

företag kan påverkar säljares engagemang och i vår studie framkom att det finns 

ett samband mellan säljares engagemang och till vilken grad en säljare 

presenterar hållbara produkter. Det sistnämnda hade även samband med 

säljarens delade värderingar med företaget vilket tyder på att det kan finnas en 

koppling mellan engagemang och delade värderingar. 
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7.3 Praktiskt bidrag 
 

 Vårt praktiska bidrag med studien är att Åhléns får insikt kring deras försäljares 

värderingar, kunskap och önskningar. Detta skulle kunna ses som en 

nulägesanalys som ger potential till vad som kan förbättras. 

 

 Företag med liknande karaktäristika som vårt studieobjekt, Åhléns, kan lära sig 

av hur situationen ser ut genom en praktisk inblick i detta företag. Detta kan ge 

dem idéer om hur det kan se ut i deras företag och ge indikationer på faktorer 

som kan vara viktiga att se till, för att skapa ett effektivt hållbarhetsarbete. 

Forum for the future (2009, s. 20) menar att företag bör sträva efter att skapa en 

efterfrågan av hållbarhetsprodukter, så att företagen är de drivande. Vår studie 

bidrar till kunskap som visar hur företagen ska arbeta, för att vara den drivande i 

att öka försäljningen av hållbara varor. 

 

 Företag med liknande karaktäristika som Åhléns, kan utföra samma 

undersökning men anpassad till deras företag, i hänsyn till t.ex. namn på deras 

hållbara varor, för att få specifik information om just deras situation. 

 

 Denna studie kan även ge indikationer till företag oberoende av företagskoncept. 

Det relevanta är att företaget har en vision som ska genomsyra hela företaget och 

då kan de se till denna studies resultat, för att förstå vad som är viktiga delar att 

tänka på, för att något på strategisk nivå ska lyckas uppnås vid det faktiska 

köpavslutet. 

 

 Vi anser att vår studie bidrar till ett bättre samhälle eftersom vi ser fördelar med 

om mer hållbara produkter säljs istället för ”vanliga” varor. Detta skulle göra 

gott för samhället, eftersom de människor som arbetar i tillverkningen av 

hållbara produkter får skäligare löner och/eller inte behöver hantera farliga 

kemikalier. Om dessutom försäljare blir uppmanade att försöka visa upp hållbara 

alternativ när de hjälper kunder, skulle företaget och försäljarna kunna känna att 

de gör etiskt rätt. Genom att göra kunderna medvetna om hållbara produkter kan 

kunderna göra medvetna val. 

 

7.4 Praktiska rekommendationer  
Utifrån vår studie, vill vi presentera förslag på insatser som vi menar skulle kunna 

gynna Åhléns försäljning av hållbara varor. 

 

 Utifrån teorin träning, arbetsuppgifts-analysen, ställer vi oss frågan om 

försäljarna vet vad som förväntas av dem? Vi menar att företaget skulle kunna 

specificera vad de förväntas kunna beträffande hållbarhet. 

 

 Då ledningen menar att de har konkreta riktlinjer gällande hållbarhet, medan 

försäljarna inte har uppfattat det till en hög grad, menar vi att det finns 

förbättringspotential här. Konkreta riktlinjer bör kommuniceras så att försäljarna 

får del av dem, då det ger förutsättning till hur de uppnår uppsatta mål, i detta 

fall hållbarhetsmålet. 

 

 Åhléns skulle kunna minska gapet med vad de önskar att försäljarna ska prestera 

gentemot försäljarnas faktiska prestation. Detta skulle de kunna göra genom att 
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jämföra försäljarnas prestation mot önskad prestation och sedan utforma 

träningsprogram som fokuserar på de behov som finns så att försäljarna kan 

utvecklas. 

 

 Enkätundersökningen visade på att försäljarna önskade att få mer kunskap 

gällande Åhléns hållbara produkter och detta skulle företaget kunna ta vara på.  

 

 Vid nyanställningar skulle företaget kunna ta mer hänsyn till kandidaternas 

värderingar då vår studie visar att det påverkar till vilken grad de säljer hållbara 

produkter och arbetsengagemang. 

 

 Undersökningen visar att försäljarna skulle kunna bli bättre på att visa hållbara 

varor som alternativ vid ett personligt säljmöte. Detta skulle vara positivt i 

arbetet mot att skapa en ökad försäljning av hållbara varor då försäljarna kan 

påverka kundernas köpbeslut. 
 

7.5 Fortsatt forskning 
Eftersom detta arbete är baserat på en kvantitativ studie skulle en kvalitativ studie vara 

möjlig att utföra för att fånga andra aspekter. Då det finns många olika variabler som 

kan mäta försäljning skulle fortsatt forskning även kunna mäta försäljning via en annan 

variabel. Vidare undersökte vi försäljares uppfattningar, detta skulle kunna vinklas om 

så att verklig kunskap undersöks istället. Det skulle också kunna utföras en jämförande 

studie mellan större och mindre företag för att se om det skiljer dem något åt och vad i 

så fall. Avslutningsvis skulle mer deskriptiv information så som ålder, kön, typ av 

anställning, anställningstid kunna inkluderas i undersökningen för att se om det finns 

några samband kring det och olika variabler som påverkar försäljningen av hållbara 

varor. 
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8. Sanningskriterier 
Detta avslutande kapitel ämnar att redogöra studiens validitet, reliabilitet, 

replikerbarhet och generaliserbarhet. Dessa kriterier används för att visa på studiens 

trovärdighet och för att belysa kritiska aspekter. 

 

Figur 32 - Sanningskriterier 

När samhällsvetenskapliga undersökningar ska bedömas presenterar Bryman (2011, s. 

49) att de tre viktigaste kriterierna är validitet, reliabilitet, replikation. Därav finner vi 

det relevant att använda de kriterierna i vår studie. Vi har även valt att inkludera 

generaliserbarhet då Johansson Lindfors (1993, s. 161) menar att det kriteriet bör ingå i 

bedömningen.  

 
8.1 Validitet 
Validitet går ut på att bedöma om det mått för ett begrepp som används i en 

undersökning, mäter det som begreppet avser (Bryman, 2011, s. 163; Johansson 

Lindfors, 1993, s. 108). Som tidigare nämnts i teoretisk metod kapitlet, har vi en 

deduktiv ansats som avser att “utgå från” teori. Johansson Lindfors (1993, s. 108) 

förklarar att begreppsvaliditet handlar om att datan som ska samlas in ska vara relevant 

för problemet och teorin. I vår studie har detta inneburit att utformningen av enkäterna 

och intervjufrågorna har utgått från den teoretiska referensramen, som är framtagen i 

syfte att besvara problemformuleringen och syftet. På så sätt säkerställer vi att det vi 

mäter är relevant till teorin och studiens frågeställning, vilket skapar en god 

begreppsvaliditet. För att säkerställa att måtten återspeglar teorierna, kan man fråga vad 

andra människor tycker (Bryman, 2011, s. 163). Detta är något som vi har gjort då vi 

har diskuterat teori och enkät med vår handledare och vi har även månat om andra 

personers reflektioner. På så sätt skapar vi en god ytvaliditet i enlighet med Bryman 

(2011, s. 163). Förutom val om vad som mäts är även skalor/mätnivå viktiga beslut 

(Johansson Lindfors, 1993, s. 109). Vår undersökning mäter försäljares uppfattning och 

det har gjorts genom likertskalan med värdena 1-5. Enligt Johansson Lindfors (1993, s. 

109) är det viktigt att variabler tilldelas värden eller tal för att det sedan ska kunna 

analyseras. Validitet och reliabilitet hänger ihop med varandra (Johanson Lindfors, 

1993, s. 108) och Bryman (2011, s. 167) menar att för att en mätning ska kunna vara 

valid måste mätningen vara reliabel. 

 

Problematiken med studiens enkätundersökning som påverkar validiteten negativt i det 

stora hela är att det är flera teorier som kopplas till en och samma enkätfråga. Detta gör 

det svårt att konfirmera vad studien faktiskt mäter eftersom det kan finnas en rad olika 

tänkbara relationer i ett samband. På grund av detta blir studiens sammantagna validitet 

låg. Denna insikt har skapat en medvetenhet hos författarna att det egentligen hade varit 

bättre om varje enkätfråga endast var kopplad till en teori. Då skulle studien kunna 

undersöka enskilda samband istället för möjliga samband. 

 

8.2 Reliabilitet 
Reliabilitet berör måttens och undersökningens pålitlighet (Bryman, 2011, s. 161). Ett 

sätt att testa studiens reliabilitet är genom att utföra datainsamlingen vid två tillfällen 

(Bryman, 2011, s. 161; Johansson Lindfors, 1993, s. 111). Detta har inte varit möjligt 

Inledning Teoretisk metod 
Teoretisk 

referensram 
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78 

 

under denna studie på grund av den begränsade tid som finns tillgänglig. Vi ser inte 

detta som någon större brist då Johansson Lindfors (1993, s. 111) menar att det sällan 

sker i praktiken. Däremot har vi utformat studien så att det finns möjlighet att upprepa 

studien då företaget och varuhushusen som har ingått i undersökningen är presenterade 

och även intervjurespondenternas befattning. Dessvärre vet vi inte vilka specifika 

försäljare som har svarat på enkäten då den var anonym och frivillig och eftersom 

enkäten handlar om försäljarnas uppfattning kan resultatet variera beroende på vem som 

fyller i enkäten. Vi menar också att resultatet skulle kunna skilja sig från det 

ursprungliga resultat även om det skulle vara samma personer som svarade på enkäten 

igen. Eftersom vår undersökning mäter försäljares uppfattning gällande olika 

påståenden som rör hållbarhet, innebär detta att resultatet skulle kunna skilja sig åt om 

en datainsamling sker vid ett annat tillfälle då Olsson & Sörenssen (2011, s. 123) menar 

att respondenters uppfattning kan ändras. För att skapa så bra reliabilitet som möjligt 

har vi skapat en standardiserad enkätundersökning, utfört en pilotstudie samt bestämt 

hur insamlad data bearbetas vilket Johansson Lindfors (1993, s. 110-111) förklarar är 

det bästa sättet att kontrollera reliabiliteten på. Vidare har felkällor så som den 

mänskliga faktorn förebyggts, genom att repetera enkätsvaren vid registrering samt att 

transkribering har skett av intervjuer.  

 

8.3 Replikation 
Replikation innebär upprepning och handlar om vilken möjlighet det finns för andra 

forskare att upprepa studien. För att möjliggöra en replikation måste det finnas en 

detaljerad beskrivning av forskarens tillvägagångssätt. (Bryman, 2011, s. 49) Denna 

studie har inkluderat information för var och när datainsamlingen genomfördes och 

enkäterna och intervjufrågorna är bifogade. Genom att dessa detaljer finns tillgängliga 

menar vi att studien har en hög replikerbarhet. Denna studie har använt Åhléns som 

studieobjekt för att säga något om ett visst undersökningsområde, men enkäten är 

anpassningsbar till vilket företag som helst inom undersökningsområdet, genom att 

endast byta ut de mer specifika frågorna till liknande frågor som passar det tänkta 

företaget.  

 

8.4 Generaliserbarhet 
När undersökningar sker genom en kvantitativ metod, är det vanligt förekommande att 

forskarna vill berätta till vilken grad resultatet kan generaliseras till andra grupper samt 

situationer än den specifika studien (Bryman, 2011, s. 168). Eftersom studien är utförd 

på ett specifikt företag framhäver vi, att studien främst ska verka som en inspiration till 

andra företag inom branschen som vi beskrivit som vårt undersökningsområde. Vi 

använder Åhléns som ett företag som kan spegla en situation som vi menar kan vara 

förekommande för företag inom undersökningsområdet. Med tanke på att varuhusen 

som vi har gjort enkätundersökningen på har varierat i storlek och antalet anställda, ger 

det trovärdighet att studien kan representera varuhus runt om i landet trots att 

datainsamlingen är utförd på 16 varuhus endast i Stockholmsområdet.  

 

Slutligen anser vi att studiens resultat inte behöver begränsas till att vara aktuell till 

endast undersökningsområdet utan vår studie kan ge indikatorer till andra företag som 

har likartade förhållanden och kan användas som ett underlag för de förhållanden som 

vi har undersökt. 
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Appendix 
 

Appendix 1, Enkät: 

 

 

 

 

 

 
 

Vi är två studenter, Dan och Sara, som studerar till civilekonom vid Umeå universitet.  

För tillfället skriver vi vårt examensarbete som handlar om försäljning av hållbara varor, 

ett område som det i nuläget inte finns så mycket forskning kring. Vi fokuserar på det 

säljmöte som sker i en butik mellan försäljare och konsument för att se vilka faktorer 

som utgör goda förutsättningar eller bildar hinder för försäljning av hållbara varor då vi 

gärna skulle se att konsumenter handlade mer medvetet. 

 

För att göra vår studie möjlig uppskattar vi om Du vill delta i vår undersökning. 

Självklart är det frivilligt men Din medverkan är värdefull för oss.  

 

Enkäten innehåller 17 frågor och finns på andra sidan av detta blad, den tar ca 1-2 min 

att fylla i. 

 

Undersökningen inkluderar främst frågor som rör Din yrkesroll men även några mer 

allmänna frågor. 

 

Dina svar kommer vara helt anonyma.  
  

Vänd på bladet  
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Vi uppmanar Dig att kryssa i det alternativ som Du anser passar bäst till påståendet. 

1. Instämmer inte alls   2. Instämmer i låg grad   3. Instämmer delvis   4. Instämmer i hög grad    

5. Instämmer helt   
   

I enkäten kommer vi att nämna hållbara varor. Detta är varor som tagit extra hänsyn till människor och/eller 

miljö.   

  

 

 Frågor 1 2 3 4 5 
 

1 Jag upplever att kunden köper den vara som jag föreslår.      
 

2 Jag är medveten om Åhléns mål gällande försäljning av 
hållbara varor till 2015. 

     
 

3 Jag har blivit informerad om Åhléns hållbarhetsarbete i 
stort. 
 

     

4 Vi har konkreta riktlinjer och strategier att arbeta efter 
gällande våra hållbarhetsmål. 

     
 

5 Jag känner mig engagerad/motiverad att sälja hållbara 
varor. 
 

     

6 Jag presenterar alltid hållbara varor som ett alternativ 
när jag hjälper en kund. 

     

7 Det är svårare att sälja hållbara varor jämfört med 
“vanliga”. 
 

     

8 Jag tycker att det är lätt att läsa av kunder och på så sätt 
anpassa hur jag ska gå tillväga för att påverka dem till att 
köpa en hållbar vara. 

     

9 Jag vet vad TENCEL innebär. 
 

     

10 Jag vet vad Ekologiskt innebär. 
 

     

11 Jag vet vad Miljömärkt innebär. 
 

     

12 Jag vet vad Socialt ansvar innebär. 
 

     

13 Jag önskar att jag hade mer kunskap om våra hållbara 
varor.   

     

14 När jag personligen handlar ser jag det som positivt om 
en vara har någon hållbarhetsmärkning. 

     

15 Mina personliga värderingar överensstämmer med 
Åhléns värderingar. 

     

16 Följande citat överensstämmer med min åsikt: “Vi har 
som företagare och medarbetare ett personligt ansvar 
att förstå hur vi kan driva en förändring mot allt större 
hållbarhet – miljömässigt, socialt och värdemässigt.”  
( -Antonia Ax:son Johnson). 

     

17 
 

Den främsta faktorn som påverkar försäljning av hållbara 
produkter är: (rangordna 1-4, där 1 är högst) 
                      Min säljpitch av varan. 
                       Varans pris. 
                       Varans egenskaper. 
                       Varans placering i butik. 

     

Instämmer 

helt 
Instämmer 

inte Alls 
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Appendix 2, Intervjumall, Frågor till varuhuschef: 

 
Har era försäljare en policy att bemöta alla kunder? 
 
Har ni konkretiserat Åhléns hållbarhetsprogram till försäljningsavdelningen? 
 
Vad använder ni för nyckeltal att följa upp er försäljning av hållbara varor? 
-Har det varit konsekvent genom åren? 
-Hur ofta presenterar ni nyckeltalen för försäljarna? 
 
Får försäljarna belöning beroende på hur de säljer?   

-Skiljer det sig på något sätt mellan hållbara varor och vanliga varor? 
 
Får försäljarna träning (som gynnar dennes yrkesroll)? 
-Speca hur det går till. Hur funkar det, vilka får träning (efter behov/hur länge man 

jobbat/position)? 
 
Om en försäljare säger att de har behov av kunskap (som gynnar dennes yrkesroll), kan den 

bli erbjuden träning då? 
 
Har ni ett speciellt träningsprogram gällande hållbara produkter (tex “bra val”) (infoblad, 

information intranät, online tester, kurser)? 
-Om inte, tycker du att det skulle vara en bra idé? 
 
Har ni gjort en analys över vilka behov försäljarna har för att ge bra förutsättningar till att 

sälja hållbara produkter? 
 
(Tycker du att det är viktigt att ge försäljningsavdelning träning?) 
 

Gör ni kampanjer för era hållbarhetsvaror? 

Hur placerar ni era “Bra val” produkter?  

- På platser som “gynnar” försäljningen?  

- Blandat med “vanliga” varor? 

 

Hur kommunicerar ni ut era hållbarhetsmål genom organisationen? 

- Specifikt ut till försäljarna?  

- Hur ofta? 

- Hur många led går det genom? (vart börjar budskapet, vart slutar det?) 

- Hur håller ni det “färskt”? 

 

Hur ser ert sortiment ut av hållbara varor?  

- Inom vilka produktområden erbjuder ni hållbara varor? 

- Ser sortimentet olika ut inom olika varor? (kläder, parfym osv) 

- Hur mycket plats får de hållbara varorna inom ett sortiment? (1 av 10 “vanliga” 

produkter?) 
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Appendix 3, Intervjumall, Frågor till hållbarhetschef: 
 
Har ni konkretiserat Åhléns hållbarhetsprogram till försäljningsavdelningen? 
 
Strider hållbarhetsmålen mot att uppfylla de “vanliga” säljmålen? 

-“Bra val”, är det även externa varor eller enbart era varor? På hemsidan om man filtrerar 

kommer även externa upp. Men vad baseras målen på? 

 
Har ni/hur mycket har ni, baserat erat hållbarhetsprogram efter TBL modellen/konceptet? 
 
Vilka faktorer fokuserar ni mest på inom hållbar utveckling? miljömässiga, sociala frågor 

eller finansiella? 
 
Vilka är de största hindren eller problemen ni haft med att arbeta med de miljömässiga, 

sociala och finansiella frågorna? 

 
Hur tycker du att ni som företag har anpassat er till de krav som numera finns på företag 

gällande hållbarhet? (Hur ligger ni till jämfört med andra i världen) 
-Tycker du att ni är engagerade gällande hållbarhetsfrågor? 
-Hur kommer det sig att Åhléns hållbarhetsvision skiljer sig mot företagets vision? varför är 

det två olika? 

 

”Vår hållbarhetsvision är att Åhléns ska bidra till en hållbar handel, med hänsyn till 

människor och miljö.” 

 

”Vår vision är att vara kvinnans favorit och först på hennes shoppinglista.” 
 
 

Hur mycket arbetar ni med att få ut hållbarhetsarbetet så att alla på företaget är engagerade i 

det? 

-Hur går det till? 
 

Hur kommunicerar ni ut era hållbarhetsmål genom organisationen? 

- Specifikt ut till försäljarna?  

- Hur ofta? 

- Hur många led går det genom? (vart börjar budskapet, vart slutar det?) 

- Hur håller ni det “färskt”? 

 
Vad använder ni för nyckeltal att följa upp er försäljning av hållbara varor? 
-Har det varit konsekvent genom åren? 
-Hur ofta presenterar ni nyckeltalen för försäljarna? 
 
Har ni ett speciellt träningsprogram gällande hållbara produkter (tex “bra val”) (infoblad, 

information intranät, online tester, kurser)? 
-Om inte, tycker du att det skulle vara en bra idé? 
 

Gör ni kampanjer för era hållbarhetsvaror? 
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Hur placerar ni era “Bra val” produkter?  

- På platser som “gynnar” försäljningen?  

- Blandat med “vanliga” varor? 

 

Hur ser ert sortiment ut av hållbara varor?  

- Inom vilka produktområden erbjuder ni hållbara varor? 

- Ser sortimentet olika ut inom olika varor? (kläder, parfym osv) 

- Hur mycket plats får de hållbara varorna inom ett sortiment? (1 av 10 “vanliga” 

produkter?) 

Appendix 4, Teorikoppling till enkäterna: 

1 Jag upplever att kunden köper den vara som jag föreslår. 
Det första påståendet vi undersöker har vi namngett ”Jag upplever att kunden köper den 

vara som jag föreslår” och grundar sig från teori om Försäljningsprocessen, Person-

Organisations Passform och Kultur & Klimat. Vi har utifrån ett tio-tal studier inom 

dessa områden hittat en gemensam faktor som kan återfinnas i envar och som vi ser som 

ett bra initierade och grundläggande påstående vi kommer behöva för att analysera 

försäljarens situation. Ifrån Försäljningsprocessen har vi tagit med Dubinskys (1980, s. 

26) ärenden gällande att åstadkomma försäljning, ifrån Person-Organisations 

Passformen relaterar vi påståendet till försäljarens värderingar och normer utifrån Bretz 

& Judge (1994, s. 33) samt Yaniv & Farkas (2005, s. 449-450). Slutligen från Kultur & 

Klimat har vi från klimat teorin innefattat förväntningar från Schneider et als. (2013, s. 

362) studier. Alla dessa ursprungliga faktorer kan liknas vid hur försäljare i en 

organisation upplever att deras handlingar ger ett önskvärt resultat, varför vi valt att 

konstruera ett påstående utifrån detta till vår enkät. Detta är även det enda påståendet vi 

inte direkt kopplat till hållbarhet och TBL konceptet då vi vill ha en mer neutral faktor 

att kunna jämföra mot i vissa fall under analysen. 

2 Jag vet Åhléns mål gällande försäljning av hållbara varor till 2015. 
Vårt andra påstående är tydligt kopplat till hållbarhet och försäljning av hållbara varor. 

Vi har här, för och främst, tagit med teorier om hållbarhet utifrån TBL konceptet som 

formats till en teori av bland annat Mitchell et al. (2008, s. 67-68), Slaper & Hall (2011, 

s. 4) och Smith & Sharicz (2011, s. 73-74). Samtliga påståenden framöver kommer 

likaså de vara baserade på TBL teorin och då de är medvetet riktade mot hållbara varor, 

hållbarhetsmål eller liknande. Utöver detta har vi även inkorporerat en faktor ur Hantera 

förändring i försäljningsavdelningen, där Hurley (1998, s. 57-60) beskriver hur det är 

svårt att få moment i förändringar som görs i försäljningsavdelningen, vilket vi vill 

undersöka om så är fallet med hållbarhetsprogram för detaljhandelsföretag. Ytterligare 

har vi byggt detta påstående på Schneider et als. (2013, s. 362) studier angående 

förväntningar och stöd som finns i en organisations klimat. Vi undersöker även med 

detta påstående om försäljarens attribut kan spela någon roll i lärandet av 

hållbarhetsmålen genom arbetsengagemang så som Verbeke et al. (2011. s. 409) 

beskriver, samt rolltvetydighet som Singh (1998, s. 70) menar kan vara en primär faktor 

inom detta. Slutligen kan vi utifrån detta påstående koppla huruvida försäljaren har 

blivit utbildad angående hållbarhetsmålen vilket vi kommer analysera utifrån Tränings 

teori. De specifika träningsteorierna vi byggt detta påstående på innefattar Moore & 

Duttons (1978, s. 533) faktorer kring arbetsuppgift-analysen som ämnar att belysa vad 

som krävs för att kunna prestera väl på arbetet och den personliga-analysen syftar till att 

undersöka individers arbetsprestation gentemot önskad arbetsprestation. 
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3 Jag har blivit informerad om Åhléns hållbarhetsarbete i stort. 
Nästa påstående kan tyckas likna den föregående men teoretiskt kommer vi åt helt andra 

aspekter som vi behöver för att kunna uppfylla studiens syfte. Här vill vi främst åt 

Kultur faktorn affärsidé som beskrivet av Denison & Mishra (1995, s. 220-222) hur det 

har en stor påverkan på ett företags effektivitet och anpassningsförmåga. Vidare bygger 

vi detta påstående på klimat faktorn formalisering som Lindell och Brandt (2000, s. 

338-346) noterade kunde ge betydande utfall på attityder kring försäljning. Vi tar också 

här upp två ytterligare klimat faktorer benämnda förväntningar, respektive stöd, som 

Schneider et als. (2013, s. 362) förespråkar har en direkt samverkan med hur väl 

information går igenom en organisation och slutligen tas emot av medarbetarna. 

Slutligen kopplar vi det här påståendet till nivån på försäljarnas utbildning och baserar 

den därför även på faktorer inom träningsteorin av Moore & Duttons (1978, s. 533), 

specifikt mål inom arbetsuppgifts-analysen och arbetsprestation inom personliga-

analysen. 

4 Vi har konkreta riktlinjer och strategier att arbeta efter gällande våra hållbarhetsmål. 
Detta påstående är direkt baserat på konkretiseringssvårigheterna som finns inom 

försäljningsavdelning när det gäller att implementera visioner och mål till praktiska 

strategier. Faktorn kommer från teorin Hantera förändring i försäljningsavdelningen av 

Hurley (1998, s. 57-60) och är ett av de viktigaste och mest framstående hindren som 

kan noteras i försäljningsavdelningen. Påståendet är även baserat på Denison & Mishras 

(1995, s. 220-222) kultur faktor anpassning då vi vill undersöka ifall 

detaljhandelsföretag anpassar sitt hållbarhetsprogram till sina försäljare. Slutligen står 

de tre klimat faktorerna riktlinjer, som Ostroff, Kinicki & Muhammad (2013, s. 643) tar 

upp som relevant till ett påstående som detta, samt stöd och formalisering som grund för 

detta påstående, då vi sett att det samspelar med vad Schneider et al. (2013, s. 362) 

respektive Lindell och Brandt (2000, s. 338-346) förespråkar. 

5 Jag känner mig engagerad/motiverad att sälja hållbara varor. 
Påståendet riktar sig mot att fånga upp försäljarens personliga engagemang och 

värderingar gällande hållbarhet. Ett flertal teorier står som grund för påståendet då det är 

en essentiell del i studien att vi vill kunna undersöka om försäljaren är lika genuint 

engagerad av hållbara varor som organisationen. Vi har grundat påståendet i attributet 

arbetsengagemang som beskrivet av Verbeke et al. (2011. s. 409) är en faktor som 

handlar om hur pass engagerad, entusiastisk och motiverad säljare är i sitt arbete. 

Påståendet är även baserat på Person-Organisation Passformens värderingar och normer 

som bland annat Bretz & Judge (1994, s. 33) menar ser över överensstämmelsen mellan 

en anställds egna värderingar och företagets värderingar som då leder till större, eller 

mindre, engagemang för företaget och dess mål. Vidare är påståendet baserat i 

träningsteorins arbetsuppgiftsanalys där Moore & Dutton (1978, s. 533) beskriver att 

medarbetarna bör ha en önskvärd attityd gentemot företagets mål. Detta ledde till 

skapandet av detta fundamentala påstående vi behöver för att uppfylla studiens syfte. 

6 Jag presenterar alltid hållbara varor som ett alternativ när jag hjälper en kund. 
Detta påstående riktar sig främst mot att komma åt försäljningsprocessen som 

försäljarna går igenom när de möter en kund i butiken. Vi baserar den i faktorn 

presentation av produkter som Dubinsky (1980, s. 26-27) menar vara en stor del av 

säljprocessen, samt klimat faktorn formalisering utifrån Lindell och Brandts (2000, s. 

338-346) förklaring att formalisering kan ge utfall på attityder och försäljning. Vi ser 

även att påståendet överensstämmer med vad Verbeke et al. (2011. s. 409) påpekar 
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angående arbetsengagemang och hur den kan användas för att mäta hur pass engagerad, 

entusiastisk och motiverad säljare är i sitt arbete. 

7 Det är svårare att sälja hållbara varor jämfört med “vanliga”. 
Detta påstående är grundat i teorin Hantera förändring i försäljningsavdelningen där 

Hurley (1998, s. 57-60) menar att det kan finnas svårigheter att ta extra hänsyn till vid 

införandet av nya produkter till ett företag. 

8 Jag tycker det är lätt att ”läsa av” kunder och på så sätt anpassa hur jag ska gå tillväga 
för att sälja en hållbar vara. 
Faktorn kognitiv talang under försäljningsrelaterad kunskap som Vinchur et al. (1998, s. 

589) beskriver mäter den mentala, verbala samt kvantitativa förmågan hos säljare fann 

vi passade bra att integrera med en annan aspekt för att förtydliga vad det innebär och 

göra den mer lättförstådd för en lekman. Vi kopplade därför ihop den med 

anpassningsförmåga som Weitz et al. (1986, s. 175) syftar till i vilken grad försäljaren 

kundanpassar sin försäljningsstrategi vilket vi tycker samspelar väl med innebörden av 

kognitiv talang. Dessutom kopplar vi påståendet till hantera förändring, där en del är att 

tillmötesgå kunder så att de inte skräms iväg (Hurley, 1998, s. 57-60). Även aspekten 

konkreta riktlinjer ingår eftersom det handlar om huruvida försäljare vet hur de ska 

hantera en själsituation (Hurley, 1998, s. 57-60). Detta går även hand i hand med om 

företaget har lyckats att kommunicera på ett sätt som når försäljaren. 

 

9-12 Jag vet vad TENCEL innebär. Jag vet vad Ekologiskt innebär. Jag vet vad Miljömärkt 
innebär. Jag vet vad Socialt ansvar innebär. 
Dessa fyra påståenden grundar sig alla i samma teorier men undersöker kunskapen inom 

ett respektive unikt område TENCEL, Ekologiskt, Miljömärkt och Socialt ansvar. 

Tanken är att vi vill undersöka om det är någon specifik aspekt inom hållbarhetsarbetet 

som är svårare att förstå och därför förmedla ut till kunden, vilket kan vara ett hinder för 

försäljningen. Samtliga påståenden är baserade på kunskapsfaktorn inom arbetsuppgifts-

analysen som Moore & Dutton (1978, s. 533) menar, ämnar att belysa vad som krävs 

för att kunna prestera väl på arbetet. Även försäljningsrelaterad kunskap från 

Attributsteorin står som grund här och innefattar både kunskap om produkter och 

kunder vilket kan användas för att agera på ett sätt som främjar försäljningssituationen 

(Verbeke et al., 2011, s. 409). Vidare har vi grundat påståendet i Kultur & Klimat teorin 

där kultur sidan har en faktor som riktar in sig på affärsidén och beskrivs av Mirvis et 

al. (2010, s. 2) är något som måste genomsyra hela företaget och är något vi ämnar 

undersöka genom detta påstående. Slutligen har vi även baserat det på 

försäljningsprocessens två faktorer presentation av produkter och hantera invändningar 

som Dubinsky (1980, s. 26) beskriver är stora delar av säljprocessen och krävs av 

försäljaren när denne möter motstånd eller tveksamheter gällande produkten. Utifrån 

dessa teorier anser vi att vi har ett väl teoretiskt grundat påstående för att kunna 

undersöka om det finns några upplevda skillnader mellan de olika kunskapsområdena 

inom företagets hållbarhetsarbete. 

13 Jag önskar att jag hade mer kunskap om våra hållbara varor. 
Detta påstående hör direkt ihop med de fyra påståendena ovan angående kunskapsnivån 

på de olika områdena inom hållbarhetsarbetet. Här vill vi undersöka om försäljarna 

själva önskar att de hade mer kunskap om våra hållbara varor. Vi grundar påståendet i 

vår valda teori kring träning med faktorn kunskap inom arbetsuppgifts-analysen från 

Moore & Dutton (1978, s. 533) då vi finner att dessa två samspelar. Vidare baserar vi 

den på två faktorer inom teorin Försäljares attribut där Verbeke et al. (2011. s. 409) 
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beskriver den första, försäljningsrelaterad kunskap, som att innefatta kunskap om 

produkter vilket kan användas för att agera på ett sätt som främjar 

försäljningssituationen. Den andra faktorn arbetsengagemang beskriver, igen Verbeke et 

al. (2011. s. 409), vara en faktor som handlar om hur pass engagerad, entusiastisk och 

motiverad säljare är i sitt arbete vilket vi finner att vi kan undersöka med detta 

påstående. 

14 När jag personligen handlar ser jag det som positivt om en vara har någon 
hållbarhetsmärkning. 
Detta påstående är skapat för att se om försäljarnas personliga värderingar 

överensstämmer med företaget de arbetar för. Påståendet är grundat i Person-

Organisation Passformsteorin där Yaniv & Farkas (2005, s. 447-449) menar ser över 

överensstämmelsen mellan en anställds egna värderingar och företagets värderingar, 

vilket avgör engagemanget för företaget och dess ambitioner. Vi vill se hur försäljarnas 

personlighet och attityder ser ut gällande hållbarhetstänk och om det har en inverkan i 

deras roll vilket vi ställer genom ett indirekt påstående angående hur de skulle tänka vid 

en köp situation. 

15 Mina personliga värderingar överensstämmer med Åhléns värderingar. 
Detta påstående är likt det övre och är även det baserat på Person-Organisation 

Passformsteorin. Här vill vi däremot åt faktorerna värderingar och normer som Mirvis et 

al. (2010, s. 4-6) beskriver är det medlen som används för att uppnå företagets vision, 

hur företaget ska nå dit, och hur det är viktigt att få med hållbarhetstänket i sin vision 

men ännu viktigare att förmedla de värderingar som krävs för att uppnå det, ut till 

medarbetarna. Påstående är ställt på ett mer direkt sätt för att se om vi kan få fram några 

utmärkande resultat. 

 

16 Följande åsikt delar jag samma uppfattning som “Vi har som företagare och 
medarbetare ett personligt ansvar att förstå hur vi kan driva en förändring mot allt 
större hållbarhet – miljömässigt, socialt och värdemässigt.” (citat från Antonia Ax:son 
Johnson). 
Slutligen har vi byggt upp ett påstående kring Person-Organisation Passformen som 

fokuserar på att se om försäljarna delar samma värderingar kring det mål som företagets 

verkställande direktör har. Vi ville uttrycka företagets mål på ett sätt som var lättförstått 

och som försäljarna enkelt kunde ställa sig instämmande eller fråntagande mot. Desto 

mer lika de är desto större blir medarbetarens tillfredställelse vilket leder till ett större 

engagemang för företaget och dess mål (Bretz & Judge, 1994, s. 33). Vi ser detta 

verktyg som det mest framstående för att analysera gapet mellan vad företag säger och 

vad medarbetarna faktiskt gör. Detta har lett till att vi använt den flera gånger som 

grund i våra påståenden när vi ska undersöka om ett detaljhandelsföretag 

hållbarhetspolicy når hela vägen ut till försäljarna och hur korrelationen kan komma att 

se ut mellan medarbetares och företags värderingar. 

 

17 Den främsta faktorn som påverkar försäljning av hållbara varor är (rangordna 1-4) 
Varans placering i butik, Varans pris, Varans egenskaper, Försäljarens presentation av 
varan. 
Slutligen har vi konstruerat ett påstående som skall undersöka vilken faktor som har 

mest betydelse för försäljningen. Vi har här bett försäljarna rangordna alternativen från 

ett till fyra utifrån vilken de tycker har störst påverkan. Påståendet är baserat på 

McCarthys 4P där Waterschoot & Bulte (1992, s. 84) visar att det är den mest använda 
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modellen vid praktiskt användande av marknadsföring. Kotler & Keller (2006, s. 19) 

och Waterschoot & Bulte (1992, s. 90) beskriver hur produkt, pris, plats och promotion 

spelar sin respektive roll i försäljningssituationen och vi ämnar att undersöka vilken 

faktor försäljarna själva upplever har störst påverkan. 

 

Appendix 5, Teorikoppling intervju med Åhléns hållbarhetschef: 

Fråga 1  
Genom att ställa denna fråga täcker vi in teorierna kultur, klimat samt hantera 

förändringar. Kultur handlar bland annat om företagets strategier och rutiner (James et 

al., 2008, s. 20-21). Detta i sin tur hänger ihop med företagets klimat (Ostroff et al., 

2013, s. 643). Företags strävan mot att sälja mer hållbara produkter innebär en 

förändring för företag (Connely et al., 2010, s. 86-87). Därav är det underliggande syftet 

i frågan om företaget har hanterat denna förändring och om försäljningsavdelningen har 

en konkret arbetsplan att jobba efter vilket Hurley (1998, s. 57-60) framhäver är viktigt. 

 

Fråga 2  
Denna fråga är framtagen utifrån teorin om klimat. Vidare är aspekter inom kultur så 

som belöning, stöd, förväntningar och metod inkluderad i den teorin (Schneider et al., 

2013, s. 362). Dessa faktorer är kopplade till det bakomliggande syftet med frågan. 

Fråga 3  
Teorin om TBL presenterar tre faktorer som verkar som grundbegrepp inom hållbar 

utveckling (Mitchell et al., 2008, s. 67-68). Frågan som grundar sig i den teorin, ämnar 

ta reda på om företaget använder sig av grunden inom hållbar utveckling i sitt 

hållbarhetsarbete.  

Fråga 4  
Även denna fråga grundar sig i TBL teorin. Barkin (1996, s- 265) menar dock att det 

kan vara svårt att leva upp till konceptet och det försöker vi att fånga in genom denna 

fråga. 

Fråga 5  
Även denna fråga grundar sig i TBL teorin. Barkin (1996, s- 265) menar dock att det 

kan vara svårt att leva upp till konceptet och det försöker vi att fånga in genom denna 

fråga. 

Fråga 6  
Syftet med denna fråga är att fånga teorin om kultur och mer specifikt anpassning och 

engagemang. Dessa faktorer har att göra med effektivitet och prestation och kan med 

fördel studeras vid förändringar (Denison & Mishra, 1995, s. 220-222). 

Fråga 7  
Frågan grundar sig i teorin om kultur där Denison & Mishra (1995, s. 220-222) 

presenterar att en del i företagskulturen är företagets affärsidé. Dessutom är klimat 

också en del i frågan då Schneider et al. (2013, s. 362) framhäver att stöd ingår i 

företagets klimat.  

Fråga 8  
Teorin om träning innefattar bland annat att det är väsentligt att presentera mål och att 

det skapar en möjlighet att förstå hur personen ligger till jämfört med önskad prestation 

(Moore & Dutton, 1978, s. 533). Dessutom är frågan en del av kultur där affärsidé är 



xxii 

 

den huvudsakliga aspekten inom denna teori i denna fråga (Denison & Mishra, 1995, s. 

220-222). Även klimat ingår. Inom klimat är det några specifika delar som täcks in i 

frågan; förväntningar och stöd som Schneider et al. (2013, s. 362) presenterar samt 

formalisering som Hurley (1998, s. 57-60) uppvisar. 

Fråga 9  
Inom teorin om kultur finns det en aspekt som handlar om konsekvens (Denison & 

Mishra, 1995, s. 220-222). Den aspekten inkluderas genom att se till nyckeltalens 

konsekvens. Teorin om kultur finns också med eftersom Ostroff et al. (2013, s. 643) 

framhäver att vanor och formalisering ingår i företagets kultur. Frågan baseras även på 

en aspekt inom träningsteorin. Enligt Moore & Dutton (1987, s. 533) är det viktigt att 

generera information gällande faktisk arbetsprestation gentemot önskad 

arbetsprestation. Det gör vi genom att ta reda på hur ofta nyckeltalen presenteras för 

försäljarna. 

Fråga 10  
Träning är ett sätt att förbättra försäljares kunskap och kompetens (Weitz et al., 1986, s. 

176). Därav är det intressant att generera information om vilken träning försäljare får. 

Fråga 11  
Inom teorin 4P, är pris och promotion en faktor som kan påverka försäljning (Kotler & 

Keller, 2006, s. 19). Detta täcker denna fråga in. 

Fråga 12  
Produktens plats också en faktor som påverka försäljning (Nordfält, 2007, s. 59). Denna 

fråga ger en inblick i hur företaget placerar sina hållbara varor. 

Fråga 13  
Produkt är en faktor inom 4P (Kotler & Keller, 2006, s. 19) och vi vill få en uppfattning 

om hur valmöjligheten för hållbara varor ser ut mellan de olika sortimenten.  

Appendix 6, Teorikoppling intervju med Åhléns varuhuschef i Umeå: 

Fråga 1  
I försäljningsprocessen ingår kontakt med kunder (Dubinsky, 1980, s. 27). Därav ställs 

en fråga gällande kundkontakt för att täcka in det teoriområdet. Policy som även frågan 

tar upp, kopplas till Lindell och Brandt (2000, s. 338-346) som förklarar att i klimat 

ingår formalisering vilket kan ha påverkan på försäljning. 

Fråga 2  
Vänligen se svaret på fråga 1, ”Teorikoppling intervju med Åhléns hållbarhetschef”. 

Fråga 3  
Vänligen se svaret på fråga 9, ”Teorikoppling intervju med Åhléns hållbarhetschef”. 

Fråga 4  
Aspekter så som belöning, stöd, förväntningar och metod är inkluderad i teorin om 

klimat (Schneider et al., 2013, s. 362). Dessa faktorer är kopplade till syftet med frågan 

och syftet går även in på området träning där Moore & Dutton (1978, s. 533) betonar att 

mål ska tydliggöras och att verklig prestation kan jämföras mot önskad prestation och i 

denna fråga är belöningar som kan ses som mål. 
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Fråga 5  
Denna fråga utgår från Brown (2002, s. 577) som förklarar att genom att ta reda på om 

det finns träningsbehov, kan träningen utgå från det. Detta kan analyseras utifrån att se 

till arbetsuppgifts-analysen och organisations-analysen (Moore & Dutton, 1978, s. 533). 

Vidare innefattar frågan även klimat och mer specifikt metod vilket Ostroff et al. (2013, 

s. 643) framhäver samt stöd vilket Schneider et al. (2013, s. 362) presenterar. 

Fråga 6  
Vänligen se svaret på fråga 10, ”Teorikoppling intervju med Åhléns hållbarhetschef”. 

Fråga 7  
Att analysera dagens prestation mot önskad prestation ingår i träningsteorin så att 

träning kan ske efter de behov som finns (Moore & Dutton, 1978, s. 533). Förutom att 

frågan är uppbyggd på detta, innefattar den även teoriaspekten stöd och metod som är 

delar inom klimat som Ostroff et al. (2013, s. 643) och Schneider et al. (2013, s. 362) 

presenterar.     

Fråga 8  
Vänligen se svaret på fråga 8. ”Teorikoppling intervju med Åhléns hållbarhetschef” 

Fråga 9  
Vänligen se svaret på fråga 11, ”Teorikoppling intervju med Åhléns hållbarhetschef”. 

Fråga 10  
Vänligen se svaret på fråga 12, ”Teorikoppling intervju med Åhléns hållbarhetschef”. 

Fråga 11  
Vänligen se svaret på fråga 13, ”Teorikoppling intervju med Åhléns hållbarhetschef”. 

Fråga 12  
Teorin om person organisation passform handlar bland annat om matchning mellan 

personers och företags värderingar (Bretz & Judge, 1994, s. 33). Detta inkluderas i 

frågan genom att fråga om företaget tar hänsyn till kandidaters värderingar när de 

nyanställer.  
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Appendix 7, Vilka Åhléns varuhus vi besökt: 

Stockholm Bromma 
Stockholm City 
Stockholm Fridhemsplan 
Stockholm Fältöversten 
Stockholm Mörby 
Stockholm Nacka Forum 
Stockholm Odenplan 
Stockholm Skanstull 
Stockholm Sundbyberg 
Stockholm Solna 
Stockholm Täby 
Stockholm Vällingby 
Stockholm Östermalmstorg 

 

  



 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


