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Sammanfattning	  
	  
Hållbarhet är ett högaktuellt och omdebatterat ämne i dagens samhälle. Detta sätter stor 
press på företag att ta ansvar socialt, ekonomiskt och miljömässigt vilket relaterar till 
begreppet Corporate Social Responsibility, CSR. Det ökade fokuset på 
hållbarhetsfrågor innebär att företagen förväntas kommunicera sitt CSR-arbete på ett 
transparent sätt för att ge sina intressenter insyn i verksamheten, något som kan vara 
problematiskt på grund av ämnets komplexitet. Det företaget kommunicerar internt och 
externt bidrar till intressenternas bild av företaget och dess varumärke. Det finns en 
omfattande mängd forskning kring hållbarhet och CSR, men få studier har berört hur 
dessa frågor är kopplade till återförsäljare. Återförsäljare agerar mellanhand mellan 
varumärken och kund och möter utmaningar i att de samtidigt ska representera en rad 
olika varumärken. Kunder blir allt mer medvetna om hållbarhetsfrågor och försäljaren 
förväntas leva upp till kundernas informationsbehov. Butikssäljare förväntas besitta 
kunskap om de varumärken de representerar, vilket gör butikssäljare hos återförsäljare 
extra intressanta att studera. De olika intressenternas varierande förväntningar och krav 
är en stor utmaning för företag. Detta indikerar på vikten av en anpassad 
kommunikation av företagets hållbarhetsfilosofi. I studiens teoretiska referensram 
presenteras tidigare forskning inom dessa områden. Den ovan nämnda 
problemdiskussionen har mynnat ut i studiens frågeställning: 
 
Vilken roll har butikssäljaren som medlare av ett varumärkes hållbarhetsfilosofi? 
 
I denna kvalitativa studie har vi genom semistrukturerade intervjuer med elva 
respondenter undersökt kommunikationen mellan ett varumärke och dess återförsäljare. 
Vidare har även kopplingen mellan varumärkesidentitet och varumärkesimage 
undersökts för att se huruvida den påverkar kommunikationen ut till slutkund. Studien 
har applicerats på Houdini och ett antal av dess återförsäljare. Houdini är ett företag 
som tillverkar och säljer outdoorprodukter och företaget har ett stort hållbarhetsfokus. I 
studien har ett antal faktorer kunnat identifieras som kan påverka hur väl ett varumärkes 
hållbarhetsfilosofi når ut till kunden via butikssäljaren hos ett varumärkes återförsäljare. 
Studiens resultat visar att försäljarens roll som medlare av ett varumärkes 
hållbarhetsfilosofi påverkas av ett antal faktorer. Några av dessa faktorer är hur väl 
kommunikationen fungerar, försäljarens personliga intresse i CSR- och 
hållbarhetsfrågor, försäljarens kunskap i dessa frågor, försäljarens agerande i mötet med 
kunden samt kundernas varierande intresse och preferenser. Studien visar även att 
försäljaren spelar en viktig roll i kommunikationen då det i studien framkommit att 
försäljaren i många fall direkt påverkar kundens köpbeslut.  
 
 
 
 

	   	  



	   V	  

Förkortningar	  
 
 
B2B – Business to Business 
 
B2C – Business to Consumer 
 
CnSR - Consumer Social Responses 
 
CSR – Corporate Social Responsibility 
 
GRI - Global Reporting Initiative 
 
TBL - Triple Bottom Line 
 
WOM - Word-of-mouth 
 
WWF - World Wildlife Fund  
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1	  Inledning 
I följande kapitel ringar vi in ämnesområdet genom en problembakgrund som 
introducerar begreppen CSR och hållbarhet och dess relevans inom textilbranschen, 
och mer specifikt outdoorbranschen. Vidare diskuteras hur och varför CSR och 
hållbarhet kommuniceras samt försäljarens roll i kommunikationsledet, som informatör 
mellan ett varumärke och ut till kunden samt varför detta är ett relevant område att 
studera. Problembakgrunden mynnar avslutningsvis ut i studiens frågeställning och 
syfte.  I detta kapitel ges också en kort beskrivning av Houdini, det företag som studien 
applicerats på.  
 

1.1	  Problembakgrund	   
Klimatförändringen och människans inverkan på miljön och samhället är ett högaktuellt 
och omdebatterat ämne vilket även har frambringat ett ökat engagemang i sociala, etiska 
och miljömässiga frågor (se t.ex. Arvidsson, 2010, s. 339; Upton, 2015, s. 44; Wang et 
al., 2015, s. 464-465). World Wildlife Fund (WWF) är en oberoende organisation som 
arbetar för att bevara den biologiska mångfalden och för att reducera människans 
negativa inverkan på miljön (WWF, 2016). I Living Planet Report 2014 (WWF, 2014) 
dokumenterar WWF planetens tillstånd och hur den mänskliga faktorn påverkar miljö 
och natur. Jordens växande befolkning och en ökad förbrukning av naturens resurser 
äventyrar vår planet och framtid (WWF, 2014, s. 8).  Trots medvetenheten kring 
människans negativa inverkan på miljön prioriteras ekonomiska aspekter på bekostnad 
av miljön (WWF, 2014, s. 8). Det skulle behövas ett och ett halvt jordklot för att hantera 
den exploatering av naturens resurser så som människan lever idag (WWF, 2014, s. 9). 
Hållbar utveckling har länge varit en internationell angelägenhet där de ekonomiska, 
miljömässiga och sociala dimensionerna samspelar vilket är en förutsättning för att 
bevara vår natur och miljö (WWF, 2014, s. 8).  
 
Företags engagemang och ansvarstagande kring frågor som tar hänsyn till miljön såväl 
som sociala och ekonomiska aspekter har blivit en alltmer integrerad del av företags 
verksamhet vilket är relaterat till begreppet Corporate Social Responsibility, CSR 
(Campell, 2007, s. 946; Hooghiemstra, 2000, s. 55). European Commission (2016) 
uttrycker att “Corporate Social Responsibility (CSR) refers to companies taking 
responsibility for their impact on society”. Begreppet CSR är mångfacetterat och har 
tolkats och definierats på många olika sätt genom åren (Peloza & Shang, 2011, s. 118). 
Clarkson (1995, s. 92) hävdar att det inte finns någon universal definition på begreppet 
och Cambell (2007, s. 950) menar att begreppet CSR bör användas med försiktighet 
eftersom det kan ha varierande betydelse för olika individer och i olika kontexter. 
Vidare är motiven till CSR varierande då vissa företag ägnar sig åt CSR för att i 
huvudsak öka företagets finansiella resultat medan andra främst fokuserar på att göra 
gott för samhället och miljön (Hooghiemstra, 2000, s. 55-56; Peloza & Shang, 2011, s. 
118). Enligt Bansal & Roth (2000, s. 729) finns det tre primära skäl till varför företag 
väljer att ta sitt hållbara ansvar, nämligen konkurrenskraft, legitimitet samt miljömässigt 
ansvar.  
 
ISO 26000 är en internationell standard som ger företag vägledning för att agera 
ansvarsfullt gentemot samhälle och miljö och har utvecklats av International 
organization for standardization (ISO) som arbetar med att bekämpa globala utmaningar 
som världen står inför (ISO, 2014). ISO 26000 riktar sig till alla typer av organisationer 
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och syftar till att klargöra vad socialt och miljömässigt ansvarstagande innebär och hur 
företag kan implementera sitt ansvar i praktiken (ISO, 2014). Det ställs höga krav på 
företag att ta ansvar för sina handlingar gentemot samhälle och miljö (Arvidsson, 2010, 
s. 339). Allt fler företag implementerar CSR i företaget vilket även förutsätter 
transparens och mer insyn i företagets verksamhet samt att företag kommunicerar sitt 
CSR- och hållbarhetsarbete (Arvidsson, 2010, s. 340). 
 
Dawkins (2005, s. 110) redogör för företagens svårigheter med att nå ut med CSR-
relaterad information till sina intressenter samt att på ett effektivt sätt anpassa 
kommunikationen till olika intressentgrupper. Intressenter är personer eller grupper som 
har något intresse i företaget och dess verksamhet och kan delas in i primära och 
sekundära intressenter (Clarkson, 1995, s. 106). De primära intressenterna är avgörande 
för företagets överlevnad och utgörs av bland andra anställda, investerare, leverantörer, 
kunder och regeringen (Clarkson, 1995, s. 106).  Sekundära intressenter är de som 
påverkar eller påverkas av företaget men som inte utför transaktioner med företaget och 
som heller inte är avgörande för företagets överlevnad (Clarkson, 1995, s. 
107).  Företaget är omgivet av intressenter som utgör ett komplext system av 
interagerande relationer med olika mål, förväntningar och ansvar (Clarkson, 1995, s. 
107).   
 
Dawkins (2005, s. 118) poängterar relevansen av företags kommunikation, både internt 
och externt, för att företagets CSR-arbete ska genomsyra hela verksamheten. 
Trovärdigheten beträffande företagens hållbarhetsarbete ökar om de åtaganden som görs 
är förenliga med varumärket och företagets värderingar (Dawkins, 2005, s. 109). Vidare 
menar Dawkins (2005, s. 109) att olika intressenter ställer varierande informationskrav 
samt att de förväntningar som ställs på företagen med hänsyn till CSR kan skilja sig åt. 
Att kommunicera CSR internt kan öka motivationen hos anställda samt tillhandahålla 
de anställda med den information som krävs för att ge en trovärdig och rättvisande bild 
av företagets CSR-arbete gentemot intressenter (Dawkins, 2005, s. 118). Ett av det mest 
effektiva sätt för företag att öka medvetenheten om dess CSR är genom informella 
kanaler såsom word-of-mouth (WOM) där informationen sprids mellan intressenter. 
Detta belyser vikten av att de anställda känner till företagets CSR-arbete och muntligt 
kan informera om detta på ett sätt som överensstämmer med vad företaget vill 
kommunicera. (Dawkins, 2005, s. 118) Effektiv kommunikation av CSR är en 
nödvändighet för att understödja konsumenternas köpbeslut (Dawkins, 2005, s. 115). 
Konsumentgrupper som engagerar sig i samhälls- och miljöfrågor är mer mottagliga för 
information relaterat till CSR och mer angelägna om att företag kommunicerar sitt 
CSR-arbete (Dawkins, 2005, s. 115).  
 
En viktig del i företagets kommunikation av CSR är försäljare (Verbeke et al., 2011, s. 
418). Försäljare möter utmaningar exempelvis i form av att kunder förväntar sig att få 
kunskap från dem, att försäljarna har press på sig att leverera säljresultat och att de 
förväntas engagera sig i olika frågor (Verbeke et al., 2011, s. 418). Återförsäljaren 
möter ytterligare utmaningar på grund av att de har många varumärken från olika 
leverantörer att ta hänsyn till (Hughes & Ahearne, 2010, s. 81). Dessutom har företag 
som säljer sina produkter via återförsäljare limiterad kontroll över återförsäljarna och 
dess butikssäljare (Hughes & Ahearne, 2010, s. 81). Detta innebär svårigheter för 
företag att styra över hur och i vilken utsträckning återförsäljarna promotar just deras 
produkter (Hughes & Ahearne, 2010, s. 81). Kunders heterogenitet och olika 
preferenser leder till kundernas olika respons på företags CSR (Bhattacharya & Sen, 
2004, s. 12). Kommunikationen mellan ett företag och dess intressenter är viktig. Den 
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information och den bild av sitt varumärke som företag själva kommunicerar ut till 
kunder och andra intressenter brukar benämnas som varumärkesidentitet (se t.ex. Louis 
& Lombert, 2010, s. 114; Nandan, 2005, s. 265; Sääksjärvi & Samiee, 2011, s. 170), 
medan den bild som externa parter såsom exempelvis kunder har av företag eller 
varumärken brukar benämnas som varumärkesimage (se t.ex. Gardner & Levy, 1955, s. 
35-36; Keller, 1993, s. 3; Nandan, 2005, s. 267).  
 

1.1.2 Hållbarhet i textilbranschen 

Sedan 2013 har konsumentverket arbetat för att utforma riktlinjer för myndigheter som 
ska ligga till grund för att främja miljömässigt hållbar konsumtion (Konsumentverket, 
2015). Enligt Naturvårdsverket (2015) beror 2-3 % av svenskarnas utsläpp av 
växthusgaser på konsumtion av textilier. På uppdrag av regeringen ska 
Naturvårdsverket arbeta fram direktiv för hantering av textilier till förmån för ett mer 
miljövänligt förhållningssätt, dessa förslag kommer att presenteras senast den 30 
september 2016 (Naturvårdsverket, 2015).   
 
Nyligen publicerade Greenpeace (2016) en rapport som granskar miljöfarliga ämnen i 
friluftsplagg. Från 11 etablerade varumärken inom branschen gjordes ett stickprov på 40 
produkter och resultatet visade att majoriteten av friluftsplaggen innehöll ämnen som 
inte är nedbrytbara och kan vara skadliga för miljön (Greenpeace, 2016, s. 9). 
Hållbarhet och miljöfrågor har blivit allt mer uppmärksammade inom klädindustrin, fler 
företag antar åtgärder som att ersätta skadliga kemikalier med mer miljövänliga 
material, minska mängden avfall och resursförbrukning genom klädåtervinning samt att 
främja “slow fashion”, vilket innebär långsam produktion och konsumtion (Jung & Jin, 
2014, s. 510). Koszewska (2013, s. 507) menar att stora påtryckningar och krav från 
olika intressenter ställs på CSR-arbetet inom textil- och klädindustrin. Koszewska 
(2013, s. 507) har undersökt konsumentens relation till hållbara textilier och kläder 
genom att studera deras kriterier och köpvanor. Resultaten visar att krav och köpvanor 
varierar kraftigt mellan olika konsumentgrupper och att de som säger sig bry sig om 
miljö och socialt ansvarstagande i större utsträckning ställer högre krav på textilier och 
kläder vilket även speglar av sig i deras hållbara köpvanor (Koszewska, 2013, s. 519). 
Ytterligare forskning tyder dock på att kundens köpbeteende inte alltid stämmer överens 
med deras attityder till hållbarhetsfrågor (se t.ex. Bhattacharya & Sen, 2004, s. 12; 
Carrington et al., 2010, s. 139; Lehner, 2015, s. 387). 
 

1.1.3 Forskningsgap  

Marketing Science Institute (MSI) är en icke vinstdrivande organisation som syftar till 
att upptäcka gap i forskningen inom marknadsföring, och att forska på de områden där 
det saknas tillräckligt med forskning (Marketing Science Institute, 2016a). Vartannat år 
väljs ett antal prioriterade ämnen ut där det anses behövas mer forskning vilket 
garanterar att aktuella och existerande gap belyses (Marketing Science Institute, 2016b). 
MSI efterlyser för tillfället mer forskning inom området som vi i denna uppsats belyser, 
där de menar att mer forskning behövs och uttrycker denna efterfrågan som “What roles 
do different touch points play at different stages of consumer decision making?” 
(Marketing Science Institute, 2016c). Vi vill i denna studie undersöka vilken roll 
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butikssäljaren har som “touch point” i kundens beslutsprocess, alltså hur butikssäljarens 
kontakt med konsumenten kan påverka dennes köpbeslut. 
 
Homburg et al. (2013, s. 54) påpekar bristen på studier som fördjupar sig i CSR inom 
Business to Business (B2B) och menar att tidigare forskning inom CSR framförallt har 
fokuserat på Business to Consumer (B2C). Schramm-Klein et al. (2015, s. 405) redogör 
för komplexiteten med CSR i relation till återförsäljare då de representerar många olika 
leverantörer och efterlyser mer forskning inom detta område.	  Kommunikation av CSR 
mellan ett företag och dess intressenter är förenat med många utmaningar och Golob & 
Podnar (2014, s. 255) efterlyser mer forskning inom detta område för att kunna bidra till 
en effektivare kommunikation av CSR.   
 
Det finns ett behov av fler studier inom ramen för kommunikation av CSR, framförallt 
inom B2B vilket framgår av Homburg et al. (2013) och Golob & Podnar (2014). Vi 
kommer i denna studie att fokusera på kommunikation av CSR-relaterad information 
både inom B2B och B2C. Vidare fokuserar vi främst på återförsäljare, vilka utgör en 
mellanhand i kommunikationsledet mellan varumärke och kund. Detta val motiveras av 
Schramm-Klein et al. (2015) som belyser avsaknaden av forskning inom ramen för CSR 
och återförsäljare. Vi kommer att rikta in oss på kundmötande butikssäljare hos 
återförsäljare vilket vi relaterar till det forskningsgap som MSI efterlyser (Marketing 
Science Institute, 2016c). Eftersom butikssäljare med kundkontakt är en person som 
möter kunden under dennes beslutsprocess och kan ses som en “touch point”, anser vi 
att vår studie kan berika detta forskningsgap.  
 

1.2	  Problemformulering	   
Med utgångspunkt från den ovan nämnda problembakgrund har en omfattande 
litteraturgranskning utförts inom dessa identifierade områden. De olika forskningsgap 
som har kunnat urskiljas har tillsammans med vårt personliga intresse för ämnet lett oss 
fram till frågeställningen:  
 
Vilken roll har butikssäljaren som medlare av ett varumärkes hållbarhetsfilosofi?  
 
När vi i denna studie använder ordet hållbarhetsfilosofi menar vi ett företags 
engagemang, mål och praktiska arbete med CSR- och hållbarhetsrelaterade frågor och 
projekt. Detta innefattar sociala, miljömässiga så väl som ekonomiska aspekter. 
Hållbarhetsfilosofin speglar företagets ståndpunkter och visioner inom dessa områden.  
 

1.3	  Syfte	   
Denna studies huvudsyfte är att förstå vilka faktorer som kan påverka om ett 
varumärkes hållbarhetsfilosofi når ut till kunden genom butikssäljaren som medlare. För 
att kunna undersöka detta kommer bland annat respondenternas förhållningssätt till 
hållbarhet att beaktas. Ett delsyfte är att förstå hur ett varumärke kommunicerar sin 
hållbarhetsfilosofi till återförsäljare och undersöka försäljarens roll i att vidareförmedla 
denna information ut till kunden. Slutligen kommer vi även undersöka hur väl 
kundernas och återförsäljarnas varumärkesimage av företaget stämmer överens med 
dess varumärkesidentitet för att kunna svara på studiens huvudsyfte och frågeställning.  
 
Vår förhoppning är att studien ska mynna ut i ett resultat där vi kan identifiera faktorer 
som kan påverka kommunikationsledet. Detta för att kunna ge konkreta förslag på 
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förbättringar till hur varumärkets hållbarhetsfilosofi ska lyckas nå ut till kunden via 
återförsäljare som medlare av detta. De konkreta förslag vi ger ämnar förbättra 
kommunikationen främst mellan ett företag och dess återförsäljare, vilket även kan 
resultera i en förbättrad kommunikation mellan återförsäljare och slutkund. 
 

1.4	  Ämnesval	   
Ämnesvalet för denna studie grundar sig i författarnas intresse för hållbarhet och CSR. 
Så länge vi kan minnas har miljöproblem och koldioxidutsläpp varit omdiskuterade 
ämnen som har satt sina spår i hur vi ser på världen och vi har stor respekt för den 
påverkan som människor har på miljön. Efter snart fyra år av studier på 
Civilekonomprogrammet vid Umeå Universitet har vi utvecklat vår kunskap inom 
företagsekonomi och under olika kurser stött på begreppet CSR.  Detta har väckt 
intresset för hur företag engagerar sig i frågor som berör CSR och har skapat en 
nyfikenhet som bidragit till att vi vill studera ämnet närmare. Media har också varit en 
bidragande faktor till att vi uppmärksammat ämnet med bakgrund till att 
mediabevakning som berör företags ansvarstagande eller brist på ansvarstagande har 
ökat. Vi intresserar oss framförallt för de aspekter som berör hur och varför företag 
väljer att engagera sig i CSR och ämnar inte lägga någon värdering i detta utan snarare 
söka kunskap och förståelse.   
 
Båda studiens författare har upplevt situationer när vi som konsumenter ska köpa en 
produkt eller tjänst där många olika faktorer har kommit att påverka köpbeslutet, bland 
annat den information som finns att tillgå vid köptillfället. Information går att inhämta 
på olika sätt och i en fysisk butik har butikssäljaren bland annat en roll som informatör 
av de produkter eller tjänster som säljs. För att göra ett medvetet val anser vi att 
informationen om ett varumärke och dess produkter och produktegenskaper kan vara av 
betydelse för köpbeslutet. Eftersom vi själva har påverkats av butikssäljare vid 
köpbeslut är vi intresserade av vilken roll butikssäljaren har som medlare av ett 
varumärke som arbetar med CSR och hållbarhet. Mer specifikt kommer vi att fokusera 
på återförsäljare eftersom de representerar många olika varumärken vilket gör oss 
nyfikna på hur kommunikationen av CSR och hållbarhet går från varumärke ut till 
kunden via butikssäljare hos återförsäljare.  
 
Valet att studera ett varumärke inom outdoorbranschen grundar sig i vårt gemensamma 
intresse för friluftsliv och vintersport. De produkter som säljs inom outdoorbranschen 
används till stor del i samband med utomhusaktiviteter och friluftsliv, således var det 
rimligt att fokusera på denna bransch som kommer nära naturen och miljön. Eftersom 
outdoorbranschen är beroende av naturen såg vi en passande koppling mellan denna 
bransch och företags ansvarstagande och mer specifikt för miljön. Med detta som 
utgångspunkt ansåg vi att det vore intressant att studera ett varumärke inom 
outdoorbranschen som uttalat arbetar med CSR och hållbarhet. Vi fick upp ögonen för 
varumärket Houdini Sportswear på grund av företagets omfattande miljöfokus.  
 

1.5	  Presentation	  av	  Houdini	  Sportswear 
Vi har valt att applicera denna studie på Houdini Sportswear (nedan benämnt som 
Houdini) och har fått möjlighet att intervjua två representanter på företaget samt flera av 
deras kundmötande butikssäljare hos återförsäljare i Stockholm och i Umeå. 
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Houdini grundades 1993 och är ett svenskt företag med ett tydligt miljöfokus som 
tillverkar och säljer outdoorkläder (Houdini, 2016b). De har ett komplett utbud av 
outdoorkläder med allt från underkläder till skalplagg som de säljer via sin webbutik, 
deras egna butiker samt via återförsäljare(Houdini, 2016b). Deras vision “Maximum 
experience. Zero impact” visar hur de vill kunna erbjuda sina kunder högsta möjliga 
kvalitet utan att lämna avtryck i miljön (Houdini, 2016b). 2015 omsatte Houdini 
Sportswear AB 94 557 tkr och hade 36 anställda (Alla Bolag, 2016). Den största delen 
av Houdinis omsättning står Sverige för men Houdini exporterar även sina produkter till 
andra delar av Europa, Asien samt Nordamerika (Houdini, 2013, s. 6). Idag är 99,5 % 
av Houdinis produkter producerade inom Europa (Houdini, 2016d). 
 
2013 publicerade Houdini sin första hållbarhetsrapport där de tydliggör för hur företaget 
arbetar med hållbarhetsfrågor och CSR utifrån socialt, miljömässigt och ekonomiskt 
perspektiv. Till denna rapport användes GRI:s ramverk. GRI (Global Reporting 
Initiative) är en internationell, icke vinstdrivande organisation som tillhandahåller ett 
ramverk som hjälper företag att mäta, utvärdera och kommunicera dess hållbara 
påverkan ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv (GRI, 2016). Några av 
de mål och verktyg som framkommer i Houdinis GRI-rapport från 2013 presenteras i 
figuren nedan.  
 

	  
Figur	  1.	  Utvalda	  delar	  av	  Houdinis	  CSR-‐mål	  och	  aktiviteter.	  (Houdini,	  2013,	  s.	  9-‐12) 

 
Houdini presenterar i sin hållbarhetsrapport att under 2012-2013 var 58 % av vikten av 
deras sålda produkter tillverkade av återvunnet material och 62 % av vikten av deras 
sålda produkter var tillverkade av bluesignade material, och deras mål är att öka dessa 
siffror varje år (Houdini, 2013, s. 4). Bluesign är en internationell standard inom 
textilindustrin med stränga krav och regelverk på produktivitet, säkerhet, vattenutsläpp, 
luftpåverkan samt hälsa och säkerhet (Bluesign, 2016). Bluesign sätter höga krav på 
såväl innehåll och tillverkning som på färdig produkt (Bluesign, 2016). Genom att vara 
medlem i Bluesign säkerställer Houdini att de uppfyller sina interna mål rörande 
hållbarhet, vilket också ger en garanti till kunden att de står för vad de säger om sitt 
miljöarbete (Houdini, 2013, s. 11).  
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Houdini har nu inlett ett samarbete med Albaeco och Stockholm Resilience Center 
(Houdini, 2016d). Genom detta samarbete ska de utvärdera sitt företags prestationer och 
påverkan på planeten på ett mer holistiskt och transparent sätt (Houdini, 2016d). 
Planetary Boundaries erbjuder företag ett verktyg som används för att mäta nio kritiska 
processer där företagets påverkan på miljön utvärderas, exempelvis kemisk förorening, 
färskvattenförbrukning och klimatförändringar (Rockström, 2010, s. 73). Detta ramverk 
syftar till att främja global hållbarhet och minska påverkan på miljön (Rockström, 2010, 
s. 72). Målet med detta samarbete är att Houdini ska få en djupare förståelse för vilken 
påverkan de har på miljön i dagsläget för att kunna minska sina avtryck i framtiden 
(Houdini, 2016d).  
 

1.6	  Avgränsningar 
För att kunna genomföra studien på bästa möjliga sätt har vi gjort ett antal 
avgränsningar. Efter att ha fått kontakt med Houdini och valt att applicera denna studie 
på dem så har vi valt att begränsa oss till endast deras återförsäljare, och då också endast 
de kundmötande säljarna. Vi har valt att exkludera Houdinis egna säljare i deras butiker. 
Detta på grund av att vi ser större relevans i att studera återförsäljare som möjligen kan 
stöta på fler hinder i kommunikationen på grund av att de exempelvis har flera 
varumärken att ta hänsyn till samt egna säljmål och riktlinjer att anpassa sig efter.  
 
Vidare har vi på grund av tidsbegränsning samt den geografiska spridningen inte 
möjlighet att göra en totalundersökning av Houdinis återförsäljare även om detta hade 
varit önskvärt. Vi har därför försökt få en bra spridning på respondenter genom att 
intervjua respondenter från sex olika återförsäljare, med olika befattning samt att 
studera återförsäljare i två olika städer, nämligen Umeå och Stockholm.  
 
Vi har valt att inte definiera hållbarhet och CSR för respondenterna, utan låtit deras 
egen tolkning av begreppen komma fram. Med tanke på att den bransch och det företag 
vi valt att studera har ett stort fokus på miljö och natur så har denna aspekt på hållbarhet 
tagit större plats i studien än de ekonomiska och sociala aspekterna.  
 
Ytterligare en avgränsning vi gjort är att främst studera kommunikationen mellan 
företaget och dess återförsäljare samt återförsäljarens roll i mötet med kunden. Vi har 
därmed valt att exkludera kunderna som respondenter, men ser att deras perspektiv har 
belysts genom intervjuerna med återförsäljare och Houdini. 
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1.7	  Definitioner 
 
Tabell	  1.	  Definitioner	  på	  återkommande	  begrepp	  

CSR: “The responsibility of enterprises for their impact on society.” (European 
Commission, 2016) 

Hållbarhet: “En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” (World 
Commission on Environment and Development, 1988, s. 57) 

Information: “Det innehåll som överförs i kommunikationen mellan människor.” 
(Heide et al., 2012, s. 26) 

Intressenter: “Any group or induvidual who can affect or is affected by the 
achievement of an organization’s purpose.” (Freeman, 1984, s. 53) 

Kommunikation: “En process som äger rum mellan två eller flera människor och 
där målet är att ett innehåll ska bli gemensamt.” (Heide et al., 2012, s. 26) 

Slow fashion: ”Slow fashion claims to slow down the fashion cycle via a combination 
of slow production and consumption.” (Jung & Jin, 2014, s. 510) 

TBL: “The ongoing sustainability movement requires companies to extend their focus 
beyond traditional economic objectives to a triple bottom line (TBL) approach that 
simultaneously accounts for economic, ecological and social performance.” (Hollos 
et al., 2012, s. 2968) 

Varumärke: “A brand is a name, term, sign, symbol or design that identifies the 
maker or seller of a product or service.” (Belz & Peattie, 2012, s. 185) 

Varumärkesidentifikation: “The degree to which a person defines him- or herself 
by the same attributes that he or she believes defines a brand.” (Hughes & Ahearne, 
2010, s. 84) 

Varumärkesidentitet: “Brand identity represents how firms aspire to be perceived.” 
(Sääksjärvi & Samiee, 2011, s. 170) 

Varumärkesimage: “Brand image relates to the consumer’s perception of the 
brand.” (Nandan, 2005, s. 266) 

Word-of-mouth: “An interactive exchange of information between two or more 
consumers that is not commercially motivated.” (Baker et al., 2016, s. 226) 
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2	  Vetenskapliga	  utgångspunkter	   
Följande kapitel avser att ge en förståelse för studiens vetenskapliga utgångspunkter 
och förhållningssätt. Författarnas förförståelse inom området introduceras. Vidare 
följer en redogörelse och motivering till studiens verklighets- och kunskapssyn, valet av 
angreppssätt samt perspektiv. Slutligen beskrivs tillvägagångssättet vid insamling av 
teoretiskt material såväl som källkritik gentemot den litteraturen som använts. 
 

2.1	  Förförståelse 
Det är viktigt att lyfta fram förförståelsen så att läsaren får en uppfattning om vad som 
kan ha influerat studien och dess utfall (Olsson & Sörensen, 2007, s. 64). Förförståelse 
handlar om de kunskaper och erfarenheter som forskaren har sedan tidigare inom det 
område som ska studeras vilket inte får stå i vägen för att upprätthålla kvalitén och 
objektiviteten i studien (Olsson & Sörensen, 2007, s. 64). Förförståelsen är 
undermedveten och formar individens syn på verkligheten vilket tar utgångspunkt redan 
från tidig barndom (Thurén, 2007, s. 62). Utbildning, uppväxt och tidigare arbeten är 
erfarenheter som kan ha betydelse för forskarens förförståelse och synsätt (Johansson 
Lindfors, 1993, s. 25). Nedan redogör vi för författarnas förförståelse som kan ha 
betydelse för denna studie.  
 
Båda studiens författare har läst snart fyra år på Civilekonomprogrammet där 
tyngdpunkten har legat på ämnen relaterat till företagsekonomi. En av oss har läst 
Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik och en av oss har läst 
Civilekonomprogrammet med allmän inriktning. Majoriteten av de kurser vi har tagit på 
universitetet är desamma för oss båda medan vissa skiljer sig åt. En av oss har läst 
marknadsföringskursen Service marketing, marketing ethics and sustainability C som 
var inriktad på CSR och etik inom marknadsföring vilket har bidragit till en viss 
förkunskap inom ämnet som denna studie berör. Studiens författare har 
arbetserfarenheter främst inom service, sälj, marknadsföring och administration. Våra 
tidigare arbetserfarenheter har gjort att vi författare har en viss kunskap om vissa ämnen 
som denna studie berör, såsom marknadsföring och kundmötande försäljning. Vi har 
varit aktsamma med att inte låta våra tidigare erfarenheter och förkunskaper ta plats i 
studien men vi är samtidigt medvetna om att detta kan ske undermedvetet.  
 
Vi vet att den förkunskap och upplevelser som vi har inom ämnet kan påverka 
objektiviteten i uppsatsen. Vi tar detta i beaktande i studien men kommer genomgående 
att eftersträva en neutralitet och att bibehålla objektivitet i den mån som går. Olsson & 
Sörensen (2007, s. 63) menar att objektivitet ökar trovärdigheten i forskning vilket avser 
såväl kvalitativa som kvantitativa forskningsmetoder. Vi har valt att ta med teorier inom 
ämnesområdet som belyser olika åsikter för att inte vinkla studien och därmed 
upprätthålla en objektivitet genom studien.  
 
Som nämnt i kapitel 1.4 Ämnesval har båda studiens författare ett stort intresse för 
hållbarhetsfrågor vilket har bidragit till en viss förförståelse inom området. Eftersom 
studien till stor del grundar sig i teorin har personligt intresse haft liten påverkan på 
forskningsprocessen. Vi ser dock att detta intresse har haft inverkan på valet av ämne.  
 

2.2	  Forskningsstrategi	  och	  metod 
Forskningsstrategi handlar om vilken övergripande inriktning som tas i 
samhällsvetenskaplig forskning där två forskningsstrategier som ofta skiljs åt är 
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kvalitativ och kvantitativ forskning (Bryman, 2011, s. 48). Kvantitativa studier avser att 
mäta företeelser där fokus ligger på kvantifiering vid datainsamling och analys 
(Bryman, 2011, s. 40; Justesen & Mik-Meyer, 2011, s. 13). Tyngdpunkten i kvalitativa 
studier ligger på att tolka och skapa en förståelse för sociala sammanhang utifrån data 
som samlas in och analyseras (Bryman, 2011, s. 40-41; Justesen & Mik-Meyer, 2011, s. 
13). För denna studie anser vi att den kvalitativa forskningsstrategin är bäst lämpad 
eftersom studien syftar till att skapa en förståelse för butikssäljarens roll i 
kommunikationen av ett varumärkes hållbarhetsfilosofi och fokus ligger därmed inte på 
kvantifiering. Vi lägger tyngdpunkten på att tolka och förstå respondenternas egna ord 
vilket är förenligt med den kvalitativa forskningsstrategin, till skillnad från den 
kvantitativa som är mer inriktad på siffror (Bryman, 2011, s. 340). Vidare karaktäriseras 
kvalitativ forskning av ett neutralt förhållningssätt och strävan efter ett 
helhetsperspektiv av den specifika kontext som studien appliceras på (Olsson & 
Sörensen, 2007, s. 63). Vi eftersträvar en neutral inställning i denna studie för att få ett 
helhetsperspektiv som ska ligga till grund för att besvara studiens frågeställning och 
uppfylla dess syften.  
 
I studien använder vi oss av en kvalitativ forskningsmetod som inbegriper själva 
tekniken för analys och insamling av det data som används i studien (Bryman, 2011, s. 
48; Johansson Lindfors, 1993, s. 72). Kvalitativa forskningsmetoder ämnar beskriva och 
förstå företeelser och sociala kontexter utifrån studieobjektets perspektiv och avser att 
skildra händelser i sitt sammanhang (Olsson & Sörensen, 2007, s. 64-66). Denna metod 
är passande för vår studie som har för avsikt att skildra respondenternas perspektiv, 
närmare bestämt representanter från varumärket Houdini samt butiksäljare hos några av 
Houdinis återförsäljare, vilket kommer ligga till grund för vår datainsamling och analys. 
För att öka relevansen inom forskning belyser Thurén (2013, s. 85-86) vikten av att 
presentera vilket perspektiv studien utgår från. I denna studie antar vi både företagets 
och dess återförsäljares perspektiv vilket görs för att styrka studien. Detta eftersom vi 
studerar ett fenomen från flera synvinklar vilket ger en mer trovärdig helhetsbild av 
studiens resultat. Vi kommer att utföra semistrukturerade intervjuer, en metod inom den 
kvalitativa forskningen som handlar om att ställa frågor utifrån en frågeguide där 
intervjuaren har frihet att ställa relevanta följdfrågor och är inte strikt bunden till 
intervjuguiden (Bryman, 2011, s. 206; Saunders et al., 2012, s. 374). Vi kommer att 
redogöra för studiens forskningsmetod mer ingående i kapitel 4 Praktisk metod.  
 

2.3	  Verklighets-‐	  och	  kunskapssyn 
Ontologi syftar till uppfattningen om hur verkligheten är beskaffad och två ontologiska 
synsätt som skiljer sig åt är objektivism och konstruktionism (Bryman, 2011, s. 35). 
Objektivism förhåller sig till verkligheten som en entydig verklighet som existerar 
autonomt och påverkas inte av yttre faktorer eller sociala aktörer (Bryman, 2011, s. 36). 
Inom konstruktionism uppfattas verkligheten som en konstruktion av sociala samspel 
som förändras kontinuerligt och följaktligen existerar ingen enväldig verklighet 
(Bryman, 2011, s. 36-37; Justesen & Mik-Meyer, 2011, s. 22). Vi har en 
konstruktionistisk verklighetssyn i denna studie vilket vi anser logiskt eftersom vi 
ämnar studera det sociala samspelet som sker mellan människor med avsikt att skapa en 
förståelse för kommunikation av CSR- och hållbarhetsrelaterad information utifrån 
studieobjektens uppfattningar. 
 
Epistemologi är läran om kunskap och handlar om synen på hur kunskap tillgås 
(Johansson Lindfors, 1993, s. 34; Justesen & Mik-Meyer, 2011, s.11). Positivism och 
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hermeneutik är två traditionella förhållningssätt inom epistemologin vars kunskapssyn 
skiljer sig åt (Thurén, 2007, s. 16). Positivism har sitt ursprung inom naturvetenskapen 
medan hermeutiken är närmare besläktad med humanism (Thurén, 2007, s. 16). 
Positivism karaktäriseras av objektivism och handlar ofta om att förklara företeelser 
genom att testa hypoteser som sedan förkastas eller verifieras (Bryman, 2011, s. 30). 
Det hermeneutiska synsättet handlar om att skapa en förståelse genom tolkningar av 
sociala kontexter och människors erfarenheter (Bryman, 2011, s. 507; Olsson & 
Sörensen, 2007, s. 64). Hermeneutiken är en av de äldsta traditionerna inom kvalitativa 
forskningsmetoder och handlar om att förstå och tolka utifrån människors uttryck 
(Olsson & Sörensen, 2007, s. 97). Vi avser att tolka och förstå respondenternas egna 
uppfattningar vilket gör det rimligt att anta den hermeneutiska kunskapssynen. 
Kontexten, tolkarens förförståelse och värderingar har stor betydelse inom 
hermeneutiken vilket begränsar ett objektivt förhållningssätt mellan forskare och 
studieobjektet vilket är en förutsättning inom positivism (Johansson Lindfors, 1993, s. 
45; Thurén, 2007, s. 103).  
 

2.4	  Angreppssätt	   
Det finns olika sätt att närma sig den empiriska verkligheten på vilket i 
forskningssammanhang benämns som angreppssätt (Johansson Lindfors, 1993, s. 54). 
Det deduktiva angreppssättet utgår från tidigare teorier eller modeller inom ett specifikt 
område för att undersöka antaganden och fenomen i empirin (Bryman, 2011, s. 26). 
Ofta avser det deduktiva angreppssättet att ge en förklaring eller undersöka samband 
(Bryman, 2011, s. 26; Johansson Lindfors, 1993, s. 55; Olsson & Sörensen, 2007, s. 32). 
Det induktiva angreppssättet tar till skillnad från det deduktiva, sin utgångspunkt i 
empirin och drar sedan slutsatser samt skapar nya teorier utifrån förståelse och 
tolkningar som skapas under forskningsprocessen (Bryman, 2011, s. 28; Johansson 
Lindfors, 1993, s. 57; Olsson & Sörensen, 2007, s. 32). Kvantitativa studier associeras 
ofta med deduktion och den positivistiska kunskapssynen medan kvalitativa studier 
förknippas med induktion och den hermeneutiska kunskapssynen (Bryman, 2011, s. 40; 
Johansson Lindfors, 1993, s. 55). De karaktärsdrag som associeras med induktion och 
deduktion är inte uteslutande kopplade till kvalitativa respektive kvantitativa studier och 
i praktiken kan dessa kombineras mer eller mindre (Bryman, 2011, s. 42-43).  
 
Denna studie tar utgångspunkt i teorin vilket utgörs av den teoretiska referensramen 
som är kopplat till studiens frågeställning och syften för att vidare skapa en djupare 
förståelse i empirin. Detta tyder på att det deduktiva angreppssättet är dominerande. 
Vidare har den teoretiska referensramen kompletterats under arbetets gång, då 
teoriluckor uppdagats i bearbetningen av empirin. Detta tyder på att studien även har 
induktiva inslag. Inslag av både induktion och deduktion kan vara gynnsamt för en 
studie trots att ett av angreppssätten oftast är mer dominant (Saunders et al., 2012, s. 
148).  För denna studie finner vi det lämpligt att ha inslag av induktion även om 
tyngdpunkten ligger på det deduktiva angreppssättet. 
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Tabell	  2.	  Studiens	  forskningsansats	  

Forskningsansats Vårt val av ansats i denna studie 

Forskningsstrategi & metod Kvalitativ  

Angreppssätt Deduktiv med induktiva inslag 

Kunskapsteoretisk inriktning Hermeneutik 

Verklighetssyn Konstruktionism 

2.5	  Litteratursökning 
Men hänsyn till att vi i denna studie främst tagit en deduktiv teoretisk ansats så bestod 
inledningsfasen i denna studie av en omfattande litteratursökning. Detta för att ta del av 
tidigare forskning och kunskap i de områden vi i denna studie belyser, såsom 
exempelvis CSR, kommunikation, försäljare och kundpreferenser. Litteraturen som vi 
har använt oss av i denna studie berör ämnen som är nära relaterat till studiens 
problemformulering och syften vilket är eftersträvansvärt inom forskning (Saunders et 
al., 2012, s. 107). Teorin i denna studie bygger främst på primärkällor. I de fall då 
sekundärkällor har använts har extra hårda kriterier satts och sekundärkällornas 
författare har noga övervägts innan dessa källor har tagits i användning. Primärkällorna 
består främst av vetenskapliga artiklar. De vetenskapliga artiklarna är primärt hämtade 
från samlingsdatabasen Business Source Premiere, men en del källor är även 
vetenskapliga artiklar som återfunnits via Google Scholar eller enskilda databaser 
såsom exempelvis EmeraldInsight. Vid urvalet av vetenskapliga artiklar sattes vissa 
kriterier som skulle uppfyllas. Vi eftersökte erkända forskare och letade därför efter 
välciterade artiklar och författare som frekvent återkom i andra vetenskapliga artiklar 
inom de relevanta områdena vi i studien berör. Att artiklarna skulle vara peer reviewed 
var även det ett kriterium vi strävade efter att uppnå. Några av de sökord vi använt oss 
av i sökandet av tidigare forskning är sustainability, Corporate Social Responsibility, 
brand image, brand identity, communication, brand communication, stakeholders med 
flera.  
 
Förutom ovan nämnda källor har vi även använt oss av kurslitteratur och andra 
publicerade böcker från välkända författare. Dessa användes främst som syfte att ge en 
överskådlig bild av teorin samt för att komplettera de vetenskapliga artiklarna, som 
istället syftade att ge en djupare kunskap inom specifika teoriområden. Vi har även vid 
ett fåtal tillfällen använt oss av hemsidor och rapporter som källor, främst för att kunna 
utveckla en aktuell och intresseväckande inledning samt för att hitta information om 
Houdini som företag. De hemsidor vi använt oss av var från välkända organisationer 
och företag såsom Houdinis egen hemsida samt WWF och GRI. I de fall då vi har 
använt oss av hemsidor har vi varit extra kritiska till ursprunget och informationen och 
inget av detta har använts som grund för kapitlet teoretisk referensram.  
 

2.6	  Källkritik 
Johansson Lindfors (1993, s. 87) menar att det kritiska teorivalet består av två faser, 
nämligen teorisökningen och teorianvändningen. Teorisökningen består dels av att 
fastställa utgångspunkterna för teorivalet där det gäller att avgränsa sökningen så den är 
relevant till själva problemformuleringen, och dels om det faktiska teorivalet som inte 
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ska vara för snävt eller för brett, utan litteraturen ska systematiskt genomgås och 
avgränsas (Johansson Lindfors, 1993, s. 87-88). För att garantera att relevant och 
trovärdig litteratur och forskning använts i den teoretiska referensramen har vi avgränsat 
litteratursökningen till enbart de ämnesområden som vår studie berör. Detta för att 
garantera att teorierna inte blir tagna ur sitt sammanhang, utan faktiskt är relevanta och 
applicerbara på denna studie. Johansson Lindfors (1993, s. 88) menar vidare att det i 
den andra fasen i det kritiska teorivalet är tre centrala förhållanden som är viktiga att ta 
hänsyn till, nämligen ursprunget, den empiriska grunden och aktualiteten. Ursprunget 
belyser användningen av första- eller andrahandskällor. Som nämnt ovan så har vi för 
att uppfylla detta i största möjliga mån använt oss av förstahandskällor vilket vi lyckats 
med i samtliga fall utom ett, då vi inte kunde tillhandahålla originalversionen av 
Brundtlandsrapporten från 1987. Den empiriska grunden handlar om huruvida primära 
eller sekundära källor använts, alltså om forskaren själv iakttagit vad som återges, eller 
om denne återger grundar sina argument på andras erfarenheter (Johansson Lindfors, 
1993, s. 89). Vi har i denna studie använt oss av både primära och sekundära källor, då 
vi anser att båda kan bidra med viktiga synvinklar på ämnet.  
 
Vidare har vi använt oss av flera källor och då det varit möjligt även källor som 
kritiserar varandra för att få en så trovärdig och omfattande teoretisk referensram som 
möjligt. Det tredje förhållandet som är viktigt att utvärdera är aktualiteten i de verk som 
används. Johansson Lindfors (1993, s. 89) menar att nyare verk inte alltid behöver vara 
mer värdefulla än äldre. Därför har inte själva publiceringsåret på teorin en avgörande 
roll, men det är av stor vikt att även eftersöka nyare forskning inom området i de fall då 
gamla teorier används. Detta är anledningen till att vi använt oss av både nyare och 
äldre verk och andra teorier i den teoretiska referensramen. Ett exempel på detta är 
Gardner och Levy (1955) och deras klassiska teori om varumärkesimage som är 
beskriven i vår teoretiska referensram. Anledningen till detta är att deras artikel 
fortfarande är aktuell och ofta blir omnämnd och citerad i nya publiceringar i ämnet. 
Detta tyder på att denna teori fortfarande är aktuell och därför viktig att belysa i vår 
teoretiska referensram. Vi har dock inte enbart använt oss av denna teori för att beskriva 
varumärkesimage, utan har kompletterat med nyare forskning för att ge en bredare bild 
av teorin.  
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3	  Teoretisk	  referensram 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som ligger till grund för studien. 
Vi introducerar läsaren i tidigare forskning och relevanta teorier inom bland annat 
CSR och kommunikation samt andra teoriämnen som varit av relevans för studien.  
 
Utifrån studiens frågeformulering och syften har vi identifierat tre huvudområden som 
kommer beröras i denna teoretiska referensram. Dessa är CSR & hållbarhet ur ett 
företagsperspektiv, kommunikation samt försäljare och kunder. Samtliga av dessa 
områden har underrubriker som är relevanta och anpassade efter studiens ämnesområde. 
Dessa berördes även i den empiriska datainsamlingen. Samtliga teorier som presenteras 
nedan är av betydelse för studien och återkommer även i senare kapitel såsom kapitel 6 
Analys och diskussion samt 7 Slutsatser. Vissa teoriområden är nära sammankopplade 
med varandra vilket tydliggörs i den sammanfattande teorimodellen, se figur 6 Teoretisk 
överblick.  
 

3.1	  CSR	  &	  hållbarhet	  ur	  ett	  företagsperspektiv 
 

3.1.1 Corporate Social Responsibility och hållbarhet 

Företags verksamhet påverkar samhället på olika sätt och under de senaste två 
decennierna har frågor som rör företagens roll i samhället fått ökat fokus (Johnson et al., 
2014, s. 127). Detta bland annat på grund av uppmärksammade skandaler och 
misslyckanden vilket har bidragit till att lagar och regelverk har utvecklats för att 
säkerställa sig om att företag lever upp till vissa minimikrav (Johnson et al., 2014, s. 
127). Johnson et al. (2014, s. 127) menar att företag ofta förväntas ta mer ansvar än vad 
lagar och regler kräver vilket är förenat med begreppet Corporate Social Responsibility 
(CSR). 
 
CSR är ett begrepp som både är komplext och komplicerat att definiera, men så välkänt 
så att en unison definition skulle behövas (Sheehy, 2015, s. 625). Det faktum att CSR 
ser så olika ut bland företag och andra aktörer gör det dock inte lätt, och därför finns det 
många olika definitioner av vad som kan tyckas borde vara samma sak (Sheehy, 2015, 
s. 626). Europeiska kommissionen definierar CSR som “the responsibility of enterprises 
for their impact on society” (European Commission, 2016), alltså ett företags ansvar för 
dess påverkan på samhället. Begreppet CSR uppkom redan på 1950-talet och har sedan 
utvecklats till att blir ett utpräglat åtagande inom många organisationer (Maon et al., 
2009, s. 72).   
 
Carroll (1991, s. 42) målar upp CSR som en pyramid beståendes av fyra beståndsdelar 
som han använder för att beskriva ett företags olika ansvarsområden. Som grund ligger 
företagets ekonomiska ansvar vilket innebär att vara lönsamt, detta utgör grunden för 
pyramiden (Carroll, 1991, s. 40-41). Sedan kommer företagets juridiska ansvar, som 
innebär att företaget måste anpassa sitt arbete utefter de lagar och regleringar som finns 
i samhället (Carroll, 1991, s. 41). Tredje steget är företagets etiska ansvar som handlar 
om att gå längre än vad lagen kräver för att agera etiskt, vilket kan inkludera frågor 
såsom exempelvis miljö, arbetsmiljö och samhällsfrågor (Carroll, 1991, s. 41). Slutligen 
berörs företagets filantropiska ansvar, vilket innebär företagets strävan mot att vara en 
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god samhällsmedborgare. Denna pyramid förklarar alltså de olika delarna i ett företags 
CSR-arbete enligt Carrolls (1991) syn på CSR. 

	  
Figur	  2.	  Översättning	  av	  Carroll's	  CSR-‐pyramid.	  (Carroll,	  1991,	  s.	  42) 

Enligt Martinuzzi & Krumay (2013, s. 425, 431-432) kan CSR även användas för att 
undvika något dåligt, exempelvis negativ publicitet eller dåligt rykte vid användande av 
barnarbete eller dylikt. Martinuzzi och Krumay (2013, s. 432) betonar att det kan vara 
problematiskt för mindre företag att ta ett globalt ansvar, vilket kan vara ett problem 
med CSR, men att implementera kvalitetsorienterad CSR kan vara en lösning på detta. 
Genom att implementera detta kan företag mäta och informera om sina framsteg i sitt 
CSR-arbete, och därmed visa hur de arbetar för att bli bättre (Martinuzzi & Krumay, 
2013, s. 432).  
 
Hållbarhet (eng. sustainability) kan anses som ett diffust begrepp då det ibland likställs 
med CSR, men trots att termen hållbarhet i vissa fall liknar CSR eller delar av CSR så 
finns det vissa aspekter som pekar på att det är två skilda begrepp (Bansal & 
DesJardine, 2015, s. 2; Montiel, 2008, s. 246). Montiel (2008, s. 259) menar att båda 
begreppen innefattar sociala, ekonomiska och miljömässiga dimensioner, men att dessa 
är mer integrerade med varandra när man talar om hållbarhet, och att dessa tre 
dimensioner behandlas mer separat när det handlar om CSR. Vidare antyder Montiel 
(2008, s. 259) att ytterligare en skillnad mellan dessa två begrepp är att hållbarhet är 
mer fokuserat på det inre värdet, nyttan för ens egen skull oberoende på vilken nytta det 
har för mänskligheten, medan CSR har en bredare syn på nyttan för mänskligheten. Det 
faktum att dessa två värden inte behöver vara enbart det ena eller det andra, utan istället 
kan vara en blandning eller både och, visar på problematiken med att inte alltid kunna 
skilja dessa begrepp åt (Montiel, 2008, s. 257). Vissa forskare menar att hållbarhet är ett 
sätt att framställa CSR, och andra att CSR är ett sätt att framställa hållbarhet (Montiel, 
2008, s. 257).  
 
I den klassiska Brundtlandsrapporten definieras hållbar utveckling som “en utveckling 
som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov” (World Commission on Environment and 
Development, 1988, s. 57). I Brundtlandsrapporten beskrivs att hållbarhet består av fyra 
nyckelprinciper (World Comission on Environment and Development, 1988). Den 
första nyckelprincipen lägger fokus på social rättvisa och vikten av ett antropocentriskt 
synsätt, vilket sätter människans behov av en frisk och hållbar miljö över andra levande 
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varelsers behov (WCED, 1987, refererad i Belz & Peattie, 2012, s. 10). Vidare beskrivs 
rättvisa som en nyckelprincip och med rättvisa menas att människan bör sträva mot en 
mer rättvis fördelning av kostnader och fördelar med ekonomisk utveckling mellan 
exempelvis länder, regioner och kön (WCED, 1987, refererad i Belz & Peattie, 2012, s. 
10). Den tredje nyckelprincipen ser till den långsiktiga vikten av att sträva efter en 
balans mellan nutida behov och behov som kommer vara aktuella hos framtida 
generationer, alltså att sträva efter att inte dagens behov kommer påverka framtidens 
behov negativt (WCED, 1987, refererad i Belz & Peattie, 2012, s. 10-11). Slutligen 
poängteras att miljön är en holistisk, dynamisk och sårbart system som också har 
begränsningar i vad den kan tillhandahålla i form av och vad den kan tåla i form av 
förorening och nedsmutsning (WCED, 1987, refererad i Belz & Peattie, 2012, s. 11). 
Denna definition som byggs upp av ovan nämnda principer har legat till grund för synen 
hållbarhet och hållbar utveckling (WCED, 1987, refererad i Belz & Peattie, 2012, s. 10-
11). 
 
Efter att Brundtlandsrapporten publicerats har många ytterligare definitioner utformats, 
men det är vanligt att skilja på hård hållbarhet som lägger fokus på rena miljöfrågor från 
mjuk hållbarhet, som istället lägger fokus på att försäkra sig om att ekonomisk 
utveckling ska nås genom att hålla det inom vissa miljö- och sociala lagar (Belz & 
Peattie, 2012, s. 10-11; World Commission on Environment and Development, 1988, s. 
373-376). Hållbarhet brukar idag ofta ses i form av tre dimensioner, nämligen det 
sociala, miljömässiga och ekonomiska (Carter & Rogers, 2008, s. 361; Kuhlman & 
Farrington, 2010, s. 3438; Montiel, 2008, s. 254). Dessa tre dimensioner av hållbarhet är 
relatera till begreppet triple bottom line (TBL) (Carter & Rogers, 2008, s. 364).  
 

3.1.2 Triple Bottom Line 

Johnson et al. (2014, s. 129) menar att företag som inkorporerar hållbarhet i sin 
verksamhet har ett förhållningssätt som inkluderar samtliga dimensioner av TBL vilket 
består av åtaganden som avser att skydda miljön, ta socialt ansvar samt främja 
ekonomisk välfärd, se figur 3 nedan. Den pågående hållbarhetsdebatten är en anledning 
till att företag utvidgar sitt primära fokus på de ekonomiska målen till att integrera alla 
tre dimensioner TBL i sin verksamhet (Hollos et al., 2012, s. 2968). Företag som har ett 
förhållningssätt som är förenlig med TBL gynnar inte bara miljön och samhället utan 
kan även resultera i långsiktiga ekonomiska fördelar för företaget (Carter & Rogers, 
2008, s. 364-365). Enligt Johnson et al. (2014, s. 368) är de tre dimensionerna av TBL 
ett sätt att bedöma ett företags prestationer vilket är förenligt med CSR och miljöfrågor. 
Begreppet har fått stor spridning genom åren och anammats av såväl små som stora 
organisationer (Norman & MacDonald, 2004, s. 243-244). 
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Figur	  3.	  Översättning	  från	  modell	  ur	  Carter	  &	  Rogers	  (2008,	  s.	  365) 

 
Även om företag har ett uttalat hållbarhetsfokus som integrerar sociala och 
miljömässiga frågor i verksamheten kan detta vara av liten betydelse om dessa 
åtaganden hamnar i skymundan av företagets kortsiktiga ekonomiska mål (Belz & 
Peattie, 2012, s. 129). För att företag ska lyckas bli mer hållbara krävs att alla tre 
dimensionerna i TBL införlivas i företagets målsättningar och visioner samt att 
långsiktiga och kortsiktiga prioriteringar balanseras på ett sätt som avspeglar företagets 
hållbarhetsambitioner (Belz & Peattie, 2012, s. 132). Att uppfylla målsättningar som 
tillgodoser samtliga dimensioner i TBL är komplext och relationen mellan de 
ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekterna är en föränderlig process som 
dessutom är svår mäta (Belz & Peattie, 2012, s. 132). Norman & MacDonald (2004, s. 
245) är kritiska mot tidigare studier som berör TBL och menar att begreppet ofta 
framställs diffust. Vidare påstår Norman & MacDonald (2004, s. 256-257) att denna 
otydlighet kring begreppet gör det lätt för företag att få det att framstå som att de tar in 
samtliga aspekter av TBL, medan de i själva verket främst fokuserar på den finansiella 
aspekten. Norman & MacDonald (2004, s. 257) understryker att meningsfulla och 
tydliga principer krävs för att ramverk såsom TBL inte ska bli missvisande.   
 
En studie gjord av Hollos et al. (2012, s. 2969) tar ett TBL förhållningssätt för att 
undersöka hur organisationers samarbete med hållbara leverantörer påverkar företagets 
ekonomiska prestationer. Resultaten i studien tyder på att de miljömässiga aspekterna 
av inköp från hållbara leverantörer kan minska organisationernas kostnader och 
förbättra deras operativa resultat, medan blandade effekter visar sig på relationen mellan 
organisationers ekonomiska resultat och de sociala faktorerna i hållbara 
leverantörssamarbeten (Hollos et al., 2012, s. 2982). Studien indikerar även att företag 
som har samarbete med hållbara leverantörer och samtidigt involverar hållbarhet i den 
egna verksamheten kan uppnå överlägsna prestationer (Hollos et al., 2012, s. 2981).   
 

3.1.3 Intressenter 

Intressenter beskrivs som de individer eller grupper som påverkar eller påverkas av 
företagets prestationer och mål vilka har en central roll för företagets verksamhet 
(Freeman, 1984, s. 25; Johnson et al., 2014, s. 107). Intressenter ställer en mängd olika 
krav och sätter press på företag att ta ansvar för sina handlingar (Norman & 
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MacDonald, 2004, s. 243).  Företag är beroende av sina intressenter för att lyckas uppnå 
sina mål och betydelsefulla för företagets framgång på kort och lång sikt vilket betyder 
att deras intressen måste tillgodoses (Johnson et al., 2014, s. 121; Norman & 
MacDonald, 2004, s. 243). Intressenterna kan därför inte förbises och företagens 
strategier och syften influeras av intressenternas förväntningar på företaget (Johnson et 
al., 2014, s. 121; Norman & MacDonald, 2004, s. 243). Tidigare har företag främst 
bejakat mer traditionella intressenter så som anställda, ägare, leverantörer och kunder 
men detta fokus har expanderats till en mängd olika intressenter så som konkurrenter, 
miljöförespråkare, myndigheter och media (Freeman, 1984, s. 27). På grund av detta 
efterlyste Freeman (1984, s. 8) ett nytt ramverk för att hantera förändringar i företagens 
omgivning och för att få en bättre förståelse för samspelet mellan företaget och dess 
olika intressenter. Att förstå vilka företagets intressenter är och hur företag ska hantera 
dessa är betydande för företagets nutida och framtida verksamhet (Freeman, 1984, s. 25-
26). 
 
Freeman (1984, s. 25) introducerar intressentmodellen, en överskådlig modell som 
betraktar företaget i centrum vars överlevnad är beroende av en mängd intressenter i sin 
omvärld, se figur 4 nedan. Vidare menar Freeman (1984, s. 25) att samtliga 
intressentgrupper kan delas in i undergrupper och poängterar vikten av att alla 
intressenter är unika och bör betraktas separat. Goda relationer mellan företaget och 
individuella intressenter är avgörande för företagets framgång och för att 
intressentmodellen ska få betydelse i praktiken (Clarkson, 1995, s. 112; Freeman, 1984, 
s. 53). Freemans intressentmodell samt reviderade versioner av denna har fått stor 
acceptans och använts som verktyg för att utveckla företagsstrategier (Fassin, 2009, s. 
127). Spridning och revidering av intressentmodellen i kombination med 
meningsskiljaktigheter kring intressentbegreppet har under åren lett till en viss 
förvirring och otydligheter kring intressentteorin (Fassin, 2009, s. 127-128). 

	  
Figur	  4.	  Översättning	  av	  intressentmodellen	  (Freeman,	  1984,	  s.	  25) 
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Företag har ofta många intressenter att bejaka och olika intressenters förväntningar kan 
skilja sig åt och komma i konflikt med varandra (Johnson et al., 2014, s. 121). Vilka 
intressenter som har störst inverkan på företaget, vilka förväntningar som kräver störst 
uppmärksamhet och variationen av dessa är enligt Johnson et al. (2014, s. 121) frågor 
som företag bör beakta. Johnson et al. (2014, s. 122) menar att variationen av 
intressenter och dess skilda förväntningar utgör en stor utmaning för företag och dess 
prioriteringar vilket även kan innebära vissa kompromisser för företag. 
 

3.1.4 CSR & hållbarhet ur ett intressentperspektiv 

Begreppet CSR är starkt sammankopplat till företagets intressenter eftersom dessa utgör 
länken mellan företagets mål och visioner och samhällets förväntningar (Maon et al., 
2009, s. 72). Företag förhåller sig till CSR på olika sätt och graden av ansvarstagande 
varierar kraftigt, vissa fokuserar främst på finansiella aspekter och att tillfredsställa sina 
aktieägare medan andra tar hänsyn till en mängd olika intressenter (Johnson et al., 2014, 
s. 128-129). Som en följd av de krav som ställs på företag och deras ansvarstagande 
ökar pressen på att ta hänsyn till en mängd olika intressenter (Maignan et al., 2005, s. 
957). Clarkson (1995, s. 106-107) skiljer mellan primära och sekundära intressenter, där 
de primära utgörs av exempelvis kunder, anställda och leverantörer medan de sekundära 
intressenterna är aktörer i samhället som inte har lika när koppling till företagets 
kärnverksamhet. Homburg et al. (2013, s. 57) kopplar samman primära och sekundära 
intressenter och sätter de i relation till Carroll’s (1991) syn på CSR. Vidare fokuserar 
Homburg et al. (2013, s. 57) på två aspekter av CSR vilka är etiskt ansvar och 
filantropiskt ansvar som utgör två beståndsdelar i Carroll’s (1991) CSR pyramid. 
Homburg et al. (2013, s. 57) argumenterar för att etiskt ansvar kan kopplas till primära 
intressenter och filantropiskt ansvar kan härledas till de sekundära intressenterna. 
Carroll (1991, s. 40-43) menar att etiskt ansvar är det CSR-arbete som härrör ett 
företags kärnverksamhet och berör exempelvis kunder och anställda medan filantropiskt 
ansvar avser CSR-arbete gentemot samhället som sträcker sig utanför företagets 
kärnverksamhet.  
 
Homburg et al. (2013, s. 66) menar att CSR har stor betydelse för företag och ser ett 
behov av att undersöka hur företagens CSR kan påverka förhållandet mellan 
leverantörer och kunder inom B2B. Vidare framgår av Homburg et al. (2013, s. 66) att 
leverantörers CSR-arbete kan få positiva effekter på relationen mellan leverantörer och 
företagskunder inom B2B, detta genom att etiskt ansvar genererar kundlojalitet genom 
förtroende och filantropiskt ansvar stärker identifikationen mellan leverantör och 
företagskund.  
 
Trots att en mängd studier visar på ett positivt samband mellan ett företags CSR-arbete 
och dess lönsamhet finns det undersökningar som visar på motsatt effekt vilket 
indikerar att relationen mellan CSR-arbete och företagets prestationer är svårt att 
fastlägga (Servaes & Tamayo, 2013, s. 1045). Att mäta ett företags prestationer är 
komplext och vilka variabler som mäts beror delvis på vilken branschtillhörighet 
företagen har (Clarkson, 1995, s. 111).  Bhattacharya et al. (2009, s. 259) argumenterar 
för att ett företags CSR-arbete måste medföra fördelar för individuella intressenter för 
att företaget själv ska få utdelning för sina CSR-investeringar, vilket illustrerar vikten 
av företagens relationer och beroende av sina intressenter.  
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Morsing & Schultz (2006, s. 336) menar att interaktion mellan företag och dess 
intressenter är centralt för att företag ska kunna leva upp till intressenternas 
förväntningar och för att skapa ömsesidig förståelse beträffande företags 
kommunikation av CSR. Ett företag kan betraktas som ett nätverk av relationer mellan 
ett företag och dess intressenter med strävan om en ömsesidig nytta (Bhattacharya et al., 
2009, s. 259). Nyttan är relativ och kan enligt Bhattacharya et al. (2009, s. 259) ta 
uttryck på många olika sätt och vara både materiell och immateriell. Uppfattningen om 
att ömsesidig nytta leder till starka relationer mellan ett företag och dess intressenter har 
fått stor uppmärksamhet inom forskning genom åren och tyder på att de fördelar 
intressenterna erhåller från samspelet med företaget står i proportion till hur starka 
relationerna är (Bhattacharya et al., 2009, s. 260). Trots att många studier pekar på att 
fördelaktiga effekter följer av företagens investeringar i CSR, finns det ingen garanti för 
att företag som engagerar sig i CSR gynnas automatiskt (Bhattacharya et al., 2009, s. 
258). Intressenters uppfattningar om ett företags CSR-arbete beror delvis på till vilken 
grad det gynnar förmånstagarna eller samhället som berörs av CSR-arbetet samt vilka 
motiv företaget har med dessa initiativ (Bhattacharya et al., 2009, s. 261).  
 
För att förstå vad som driver de positiva effekterna som CSR kan föra med sig krävs en 
mer noggrann granskning av de underliggande orsakerna till starka relationer mellan 
företaget och dess intressenter (Bhattacharya et al., 2009, s. 258). Bhattacharya et al. 
(2009, s. 258) menar att företagets intressenter gagnas av CSR på många olika sätt och 
fördjupar sig i när, hur och varför positiva reaktioner från intressenter uppstår när ett 
företag engagerar sig i CSR. Vidare hävdar Bhattacharya et al. (2009, s. 258) att 
kvalitén på enskilda relationer mellan ett företag och dess intressenter till stor del beror 
på vilken typ av fördel företagets CSR resulterar i för intressenten samt i vilken 
omfattning detta ter sig. 
 

3.2	  Kommunikation 
 

3.2.1 Kommunikation och kommunikationskanaler 

Begreppet kommunikation är svårdefinierat och uppfattningen om dess innebörd skiljer 
sig åt, Heide et al. (2012, s. 26) förklarar kommunikation som “en process som äger 
rum mellan två eller flera människor och där målet är att ett innehåll ska bli 
gemensamt.” Några karaktärsdrag som kännetecknar kommunikation är samspelet 
mellan individer, att det handlar om en pågående process och att kommunikationen 
innehåller information som görs gemensamt för berörda individer (Heide et al., 2012, s. 
25). Vidare uppfattas information på olika sätt, bland annat beroende på människors 
olika erfarenheter, kunskap, språk och intresse (Heide et al., 2012, s. 24). 
Kommunikation kan ses som ett problem när den inte fungerar som berörda parter 
önskar (Heide et al., 2012, s. 16-17). Hur väl kommunikationen fungerar beror till stor 
del på hur mottagaren agerar och tolkar den informationen som delges (Heide et al., 
2012, s. 16-17). Att sprida information är inte detsamma som kommunikation, en 
fungerande kommunikation förutsätter en dialog mellan informationens sändare och 
mottagare (Heide et al., 2012, s. 16-17). Kommunikationsprocessen är ofta komplex, 
målet är att uppnå kongruens och den information som avses att förmedlas beror både 
på hur sändaren framför informationen men även på mottagarens tolkning (Dennis et 
al., 2008, s. 596; Heide et al., 2012, s. 31). 
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Den teknologiska utvecklingen och ökande internetanvändning har möjliggjort för 
företag att använda sig av allt fler informations- och kommunikationskanaler, däribland 
hemsidor, e-post och bloggar (D'Ambra et al., 1998, s. 164; Heide et al., 2012, s. 24-25; 
Kupritz & Cowell, 2011, s. 55). Framväxten av digitala kommunikationskanaler har fört 
med sig många fördelar, bland annat elimineras begränsningar såsom geografisk 
spridning mellan parterna, tidsskillnader och tillgänglighet (D'Ambra et al., 1998, s. 
164). Trots att expansionen av kanaler underlättar för företagens informationsspridning 
måste informationen tolkas för att den ska få någon betydelse (Heide et al., 2012, s. 25). 
Hur individer uppfattar och bearbetar information samt vilka informations- och 
kommunikationskanaler som olika människor föredrar skiljer sig åt (Carlson & Zmud, 
1999, s. 153; Dennis et al., 2008, s. 595-596). Carlson & Zmud (1999, s. 153) menar att 
dessa preferenser är viktiga att förstå för att kunna anpassa informationsinnehållet till 
olika kanaler och beroende på vem mottagaren är. Dennis et al. (2008, s. 595-596) 
menar att information som är ämnad att nå ut till flera mottagare med fördel bör 
kommuniceras genom en mängd olika kanaler för att öka effektiviteten och uppnå 
ömsesidig förståelse kring informationens betydelse. Genom att kontinuerligt använda 
sig av en viss kanal kan individer utveckla större kunskap och lära sig hantera 
kommunikationen genom denna kanal på ett effektivt sätt (Carlson & Zmud, 1999, s. 
155).  
 
Kupritz & Cowell (2011) studerar anställdas uppfattning om information som 
företagsledare kommunicerar elektroniskt kontra information som överförs face-to-face. 
Face-to-face kommunikation kräver vanligtvis mer resurser och kostnader jämfört med 
andra information- och kommunikationskanaler (Kupritz & Cowell, 2011, s. 54-55). 
Detta innebär att företag måste besluta om när face-to-face kommunikation ska 
prioriteras och vid vilka tillfällen andra kanaler bör användas (Kupritz & Cowell, 2011, 
s. 54). Även om kommunikation som sker face-to-face ofta uppskattas, visar studien att 
mindre kostsamma och tidsbesparande kommunikationskanaler som e-post är att föredra 
när informationen måste nå ut snabbt eller innehåller detaljerad information (Kupritz & 
Cowell, 2011, s. 71-72). Vidare framgår att konfidentiell, personlig och känslig 
information är nödvändig att kommunicera face-to-face (Kupritz & Cowell, 2011, s. 
73). För att effektivisera kommunikationen krävs att kommunikationskanalerna 
anpassas utefter informationsbehovet och innehållet i meddelandet som ska framföras 
(Dennis et al., 2008, s. 576; Kupritz & Cowell, 2011, s. 73). Enligt Dennis et al., (2008, 
s. 575) är information som kan uppfattas som tvetydlig lämpligt att kommunicera face-
to-face för att eliminera missförstånd, medan mindre omfattande information är 
passande för teknologiska kanaler. Dessutom kan mottagaren lära sig avkoda 
meddelanden som mottas exempelvis via e-post, genom den kunskap som utvecklas av 
att frekvent använda sig av den specifika kommunikationskanalen (Carlson & Zmud, 
1999, s. 156).   
 

3.2.2 Kommunikation ur ett företagsperspektiv 

Kommunikation är fundamentalt för alla organisationer, Heide et al. (2012, s. 15) menar 
att ”Samordning, ledning, lärande, arbetsglädje, kundrelationer med mera är i princip 
omöjliga att skapa utan kommunikation”. Kommunikation har fått allt större fokus i 
organisationers strategiska och operativa verksamhet under de senaste åren (Heide et al., 
2012, s. 18-19). Företag uppmärksammar i allt större utsträckning horisontell 
kommunikation, mellan medarbetare från att tidigare främst fokuserat på vertikal 
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kommunikation, från ledare till anställda (Heide et al., 2012, s. 18-19). Framväxten av 
digitala kommunikationskanaler även bidragit till att företag har fler alternativ och 
större möjligheter att påverka organisationens kommunikationsbeteende (D'Ambra et 
al., 1998, s. 164). Barnard (2009, s. 104) menar att kommunikation är essentiell för alla 
organisationer och att det leder till stora problem då kommunikationen inte fungerar.   
 
Tvåvägskommunikation och feedback är väsentligt för all typ kommunikation vilket 
handlar om återkoppling och att en dialog förs mellan mottagen och avsändaren 
(Duncan & Moriarty, 1998, s. 4). Duncan & Moriarty (1998, s. 1) argumenterar för att 
kommunikation och interaktion har blivit en allt mer väsentlig del av marknadsföring 
och menar att varumärkeskommunikation innebär att ta hänsyn till en mängd olika 
intressenter och inte enbart kunderna. Vidare redogör Duncan & Moriarty (1998, s. 1-2) 
för att kommunikation är en plattform för relationsbyggande och den fundamentala 
faktorn för att skapa relationer mellan ett företag eller varumärke och dess intressenter. 
Duncan & Moriarty (1998, s. 3) menar att kommunikation kan minska avståndet mellan 
ett företag och dess intressenter.    
 
Enligt Duncan & Moriarty (1998, s. 4) är intern kommunikation i organisationer är 
väsentligt för att sprida information om nya produkter och ta emot feedback från 
anställda och säljavdelningar. Duncan & Moriarty (1998, s. 8) menar att företag bör se 
över hur de kommunicerar och vilka budskap de sänder ut genom samtliga interna 
kanaler eftersom allt som ett företag gör och ibland sådant som de inte gör, sänder ut 
budskap som kan påverka dess relationer. Eftersom mer fokus läggs på de interaktiva 
aspekterna beträffande företags kommunikation betonar Duncan & Moriarty (1998, s. 
10) relevansen av att öka förståelsen för kommunikationens roll för att skapa och 
upprätthålla lönsamma relationer med företagens olika intressenter. 
 
Organisationskommunikation har utvecklats till en egen disciplin från de skilda 
områdena kommunikations- respektive organisationsforskningen (Heide et al., 2012, s. 
63). Störst fokus har legat på intern kommunikation vilket syftar till den dialog som förs 
inom organisationen (Heide et al., 2012, s. 63). Trots detta menar allt fler forskare att 
organisationskommunikation även innefattar kommunikation som förekommer utanför 
företagets gränser och att extern respektive intern kommunikation är starkt 
sammankopplade (Heide et al., 2012, s. 64). Förändrade organisationsstrukturer och den 
utvecklade kommunikations- och informationstekningen har bidragit till att det blir allt 
lättare att sprida information vilket även har gjort det svårare att särskilja företagens 
interna och externa kommunikation (Heide et al., 2012, s. 64). 
 
Komplexiteten som är associerad med kommunikation har lett till en mängd studier som 
undersöker företags kommunikationsbeteende och hur individer inom företag väljer 
vilka kommunikationskanaler som ska användas (D'Ambra et al., 1998, s. 
164).  Företagsledare som sänder ut information internt och externt förlitar sig till stor 
del på att mottagaren automatiskt ska förstå innehållet och agera korrekt utefter 
informationen (Heide et al., 2012, s. 24). Däremot pekar tidigare forskning på 
svårigheten för företagsledare att styra över hur information som sänds ut intern och 
extern tolkas av mottagaren (Heide et al., 2012, s. 24). Genom att lägga resurser på att 
diskutera och tolka budskapet kan företag uppnå en effektivare kommunikation där 
informationen uppfattas någorlunda gemensamt av sändare och mottagare (Heide et al., 
2012, s. 34).  
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3.2.3 Kommunikation av CSR & hållbarhet  

Det senaste decenniet har allt fler företag anammat CSR som en integrerad del av dess 
verksamhet och kommunicerar sitt CSR-arbete bland annat genom olika 
företagsrapporter och sina hemsidor (Hooghiemstra, 2000, s. 55; Servaes & Tamayo, 
2013, s. 1045). Att kommunicera företagets hållbarhetsarbete både intern och extern på 
ett konsekvent sätt, styrker legitimiteten av företagets CSR-arbete (Dawkins, 2005, s. 
118). Mediabevakning och granskning av företag som engagerar sig i CSR ökar och 
företagen själva tar allt fler initiativ för att kommunicera sina CSR-aktiviteter till 
konsumenter och andra intressenter (Dawkins, 2005, s. 109; Luo & Bhattacharya, 2006, 
s. 1; Morsing & Schultz, 2006, s. 323). I en studie gjord av Arvidsson (2010) intervjuas 
företagsledare i ett antal större företag för att undersöka dess motiv till att kommunicera 
sitt CSR-arbete. Av studien framgår att mediauppmärksamhet och skandaler har bidragit 
till större press på företag att kommunicera sitt CSR-arbete samt betydelsen av att 
företagen är lyhörda till intressenternas informationsbehov (Arvidsson, 2010, s. 348-
349). 
 
Genom att ha en kontinuerlig dialog med intressenter kan företag få en ökad förståelse 
för intressenternas preferenser och hur de värdesätter frågor som relaterar till CSR, 
vilket i sin tur kan hjälpa företaget att förbättra sitt CSR-arbete och hur de 
kommunicerar detta (Golob & Podnar, 2014, s. 250; Maon et al., 2009, s. 83). Golob & 
Podnar (2014, s. 255) understryker komplexiteten med kommunikation av CSR och det 
faktum att olika förväntningar och krav från intressenter kan innebära att företag måste 
kompromissa och göra prioriteringar. Dawkins (2005, s. 109) betonar relevansen av att 
anpassa kommunikationen av företagens samhällsansvar till de förväntningar som ställs 
från intressenter vilket är väsentlig för att överkomma barriärer som kan begränsa en 
effektiv kommunikation. Att involvera och engagera intressenter för att utveckla och 
revidera den CSR-relaterade informationen kan även bidra till en mer effektiv 
kommunikation av CSR (Dawkins, 2005, s. 119). Vidare föreslår Dawkins (2005, s. 
119) att företag kan effektivisera sin kommunikation av CSR genom att skräddarsy 
informationen så att den anpassas till specifika intressenters förväntningar och använda 
sig av lämpliga kanaler och kommunikationsstilar.  
 
CSR kan ses som en pågående och föränderlig process där företaget måste vara lyhörda 
till intressenterna och deras förväntningar (Maon et al., 2009, s. 72). Företag bör 
kontinuerligt kommunicera sina mål och ambitioner med sitt CSR-arbete såväl som 
lärdomar för att kunna hantera den föränderliga process som är förenlig med CSR 
(Golob & Podnar, 2014, s. 254-255). Trots vikten av att anpassa den CSR-relaterade 
informationen till olika intressenter är det nödvändigt att upprätthålla en konsekvent 
kommunikation av CSR som är enhetlig med företagets värderingar och normer för att 
det ska uppfattas som trovärdigt (Dawkins, 2005, s. 109; Maignan et al., 2005, s. 958). 
Enligt Golob & Podnar (2014, s. 255) kan en effektiv kommunikation av CSR 
begränsas av de berörda parternas olika tolkningar av begreppet CSR samt 
uppfattningen om vilka potentiella fördelar detta kan medföra. För att ta fasta på om 
kommunikationen mellan ett företag och dess intressenter är effektiv krävs en 
samstämmighet av berörda parter om vilka kvalitéer som är väsentliga för en 
fungerande dialog (Golob & Podnar, 2014, s. 251). Studien av Golob & Podnar (2014, 
s. 248) syftar till att undersöka kritiska punkter i kommunikationen av CSR mellan ett 
företag och dess intressenter. Vidare framgår att faktorer som kan främja en effektiv 
dialog mellan företag och dess intressenter innefattar bland annat öppenhet, benägenhet 
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att lyssna på den andra parten, förtroende, gemensamma mål och värderingar samt 
viljan att hitta gemensamma lösningar (Golob & Podnar, 2014, s. 252).   
 
Den interna kommunikationen i företaget är fundamental för att främja företagets CSR-
arbete (Dawkins, 2005, s. 116). Anställda når vanligtvis ut till många intressenter och 
uppfattas ofta mer trovärdiga än om information kommuniceras från företagsledningen 
eller genom skriftliga rapporter (Dawkins, 2005, s. 116). Detta tyder på att anställda är 
viktiga förespråkare för företagets ansvarsfulla beteende vilket belyser vikten av att 
anställda har god kunskap om företagets CSR-arbete (Dawkins, 2005, s. 116). Intern 
kommunikation förser även de anställda med den information och kunskap som krävs 
för att vidareförmedla företagets hållbarhetsarbete till dess intressenter (Dawkins, 2005, 
s. 118). Detta är viktigt när informationen förs vidare genom informella kanaler så som 
WOM, vilket är ett effektivt sätt att sprida och öka medvetenheten om företagets CSR-
arbete (Dawkins, 2005, s. 118). Forskning har visat att WOM påverkar både köpbeslut 
och benägenheten att föra vidare information om varumärket (Baker et al., 2016, s. 
235). Positiv WOM ökar mottagarens köpbenägenhet samt sannolikheten att denne 
vidareförmedlar denna positiva varumärkesinformation (Baker et al., 2016, s. 235). 
Negativ WOM minskar mottagarens köpbenägenhet och ökar benägenheten att sprida 
denna negativa WOM (Baker et al., 2016, s. 235). Vidare menar Baker et al. (2016, s. 
235) att sociala relationer påverkar mottagandet av både positiv och negativ WOM, då 
mottagaren är mer benägen att sprida WOM och låta köpbeslutet påverkas om 
personerna i fråga har ett starkt socialt band. Informella kanaler såsom WOM är dock 
svåra att kontrollera vilket innebär att denna kommunikationskanal kan vara både till 
för- och nackdel för företaget (Heide et al., 2012, s. 23).  
 
Det finns många utmaningar associerade med kommunikation av CSR, bland annat den 
cynism från allmänheten som ifrågasätter trovärdigheten kring sociala, etiska och 
miljömässiga aspekter som företagen kommunicerar (Dawkins, 2005, s. 109). 
Arvidsson, (2010, s. 340) menar att utmaningen för företag ligger i vilken information 
som ska förmedlas och hur detta ska kommuniceras för att tillgodose intressenternas 
informationsbehov. Kritiken mot företag och dess kommunikation av CSR riktas ofta 
mot företagens motiv med sitt ansvarsfulla handlande där en skepticism grundar sig i 
uppfattningen om att företag främst tar ansvar för att ta marknadsandelar (Dawkins, 
2005, s. 109). Kontinuerlig social rapportering är ett sätt för företagen att uppvisa 
legitimitet och att de agerar som goda samhällsmedborgare samt följer de regler och 
normer som råder i samhället (Hooghiemstra, 2000, s. 56). Vidare menar Hooghiemstra 
(2000, s. 56) att den sociala rapporteringen kan uppfattas som en reaktion på faktorer i 
företagets omgivning. Enligt Hooghiemstra (2000, s. 64) är företags kommunikation av 
sociala och miljömässiga åtaganden ett sätt att förstärka eller skydda företagets rykte 
och image vilket även kan betraktas som ett konkurrensmedel eftersom en positiv image 
kan leda till att kunden är beredd att betala för företagets produkter.  
 

3.2.3.1	  Transparens	   
Transparens är ett begrepp som är förknippat med företags CSR- och hållbarhetsarbete 
och omfattar insyn i företagets verksamhet samt en öppenhet gentemot företagets 
intressenter vilket främjar feedback och engagemang från berörda parter (Carter & 
Rogers, 2008, s. 367). I takt med att intressenter kräver allt mer information, ökar även 
pressen på företag att ha ett transparent och synligt CSR- och miljöarbete (Arvidsson, 
2010, s. 340; Dubbink et al., 2008, s. 391; Golob & Bartlett, 2007, s. 8; Walker, 2008, s. 
123). Dubbink et al. (2008, s. 391) menar att transparens är en nödvändig förutsättning 
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för CSR och att företag som ägnar sig åt CSR-arbete måste ge intressenter möjlighet till 
insyn i företagets verksamhet. Företag som har ett transparent förhållningssätt till CSR 
kan dra fördel av detta och utmärka sig från andra företag med sina ansvarsfulla 
åtaganden (Dubbink et al., 2008, s. 392; Walker, 2008, s. 125). Vidare menar Dubbink 
et al. (2008, s. 393) att “Transparency is also morally important because it enhances an 
attitude of honesty, openness and a commitment to truth that is implicit in thinking on 
CSR”. Enligt Dubbink et al. (2008, s. 393) är transparens en moralisk aspekt när det 
handlar om att informera kunder om produkter och dess egenskaper vilket även bör 
omfatta information som relateras till CSR. Bättre och mer omfattande information kan 
även ha en positiv inverkan på konsumenters attityd till CSR (Dubbink et al., 2008, s. 
393). Dubbink et al. (2008, s. 394) menar att även om transparens bör byggas upp av 
ärlighet och öppenhet så måste också både intressentens och företagets frihet övervägas. 
Dubbink et al. (2008, s. 393) menar att transparens även kan innebära vissa utmaningar 
för företag som arbetar med CSR. Trots att intressenter har insyn i företags verksamhet 
är många aspekter av CSR ofta svåra att mäta och intressenter kan ha svårt att bearbeta 
och sortera bland all information som finns tillgänglig vilket i sin tur kan medföra att 
den mest relevanta informationen förbises av intressenter och att företag inte når ut med 
all den information som eftersträvas (Dubbink et al., 2008, s. 393). Transparens kan 
även komma i konflikt med företagets frihet och integritet när alltomfattande insyn i 
verksamheten exponeras (Dubbink et al., 2008, s. 393).   
 
Delmar och Burbano (2011, s. 64) menar att marknaden för gröna produkter och tjänster 
har ökat markant på senare år, och därmed har även den så kallade gröna 
marknadsföringen eskalerat. Under de senaste 20 åren har den gröna marknadsföringen 
ökat nästan med 10 gånger, och bara mellan 2006 och 2011 ökade den med nästan tre 
gånger (Delmas & Burbano, 2011, s. 64). Det finns dock risker och fallgropar med att 
engagera sig i grön marknadsföring. Greenwashing är ett fenomen som innebär att 
företag avsiktligt framställer sig själva eller deras produkter som hållbara eller gröna, 
trots att de inte är det alls eller inte är det i den grad de vill framstå som (Markham et 
al., 2014, s. 2). Detta är inte enbart problematiskt på grund av att det klassas som falsk 
marknadsföring, utan det påverkar även marknaden för hållbara produkter (Markham et 
al., 2014, s. 2). Motsatsen till greenwashing är greenmuting. Greenmuting innebär att 
företag avsiktligt väljer att inte kommunicera sitt CSR-arbete externt, och alltså inte 
inkluderar sitt CSR-arbete i den bild av företaget som de visar utåt till sina externa 
intressenter (Glavas & Godwin, 2013, s. 19). Glavas & Godwin (2013, s. 24) menar att 
greenwashing och greenmuting medverkar till att det ofta är stora skillnader i hur 
anställda på företaget uppfattar den externa och interna bilden av företaget. Det blir 
även problematiskt att inte intressenterna får ta del av hela bilden av ett företag eller ett 
varumärke (Glavas & Godwin, 2013, s. 18). Glavas och Godwin (2013, s. 19) menar att 
det finns olika anledningar till att företag väljer att inte kommunicera sitt CSR-arbete. 
Det kan bero på att de inte känner att de behöver presentera det offentligt, att de är 
rädda för att det ska påverka dem negativt eller att de ska misslyckas vilket därmed kan 
slå tillbaka negativt på företaget (Glavas & Godwin, 2013, s. 19, 24). 
 

3.2.4 Varumärkesidentitet 

Varumärkesidentitet (eng. brand identity) är ett begrepp som förklarar hur ett företag 
eller varumärke strävar efter att bli uppfattade och igenkända av andra (Sääksjärvi & 
Samiee, 2011, s. 170). He et al. (2012, s. 653) menar att varumärkesidentiteten påverkas 
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av flera faktorer, bland annat det upplevda värdet av varumärket, tillit till varumärket 
samt kundnöjdhet, vilket i sin tur också påverkar kundens lojalitet till varumärket. 
Nandan (2005, s. 265) menar att varumärkesidentitet används som ett verktyg för att 
företag ska kommunicera sin särprägel och individualitet ut till intressenter. Louis & 
Lombart (2010, s. 114) menar att varumärkesidentiteten byggs upp av samtliga faktorer 
som leder till ett varumärkes existens och hänvisar till Kapferers 
varumärkesidentitetsprisma. Det finns många olika modeller som visar hur 
varumärkesidentitet skapas och vilka beståndsdelarna är. En välkänd och välciterad 
modell är varumärkesidentitetsprisman (eng. Brand Identity Prism) (Kapferer, 1997; 
Kapferer 2004). Kapferers varumärkesidentitetsprisma består av sex facetter som 
tillsammans definierar ett varumärkes identitet samt inom vilket gränsland varumärket 
kan förändras eller utvecklas (Kapferer, 2004, s. 111). Prisman byggs upp av både 
interna och externa facetter, nämligen fysik, relation, reflektion, personlighet, kultur 
samt självbild (Kapferer, 2004, s. 107; Kapferer, 1997, s. 100). Dessa sex facetter bildar 
tillsammans varumärkesidentiteten. De externa facetterna fysik, relation samt reflektion 
motsvarar fysiska och materiella värden som direkt uppfattas av konsumenten medan de 
interna facetterna personlighet, kultur samt självbild istället bildar de immateriella 
värdena av ett varumärkes identitet (Kapferer, 2004, s. 107; Kapferer, 1997, s. 100).  
 

	  
Figur	  5.	  Kapferers	  varumärkesidentitetsprisma.	  (Kapferer,	  1997,	  s.	  100) 

De externa facetterna utgörs som ovan nämnt av fysik, relation och reflektion (Kapferer, 
2004, s. 107-108). Med fysik menas hur varumärket eller produkten ser ut och fungerar 
(Kapferer, 2004, s. 107-108). Detta kan benämnas som varumärkets ryggrad, och det 
utgörs ofta av fysiska egenskaper som konsumenten identifierar med produkten eller 
varumärket (Kapferer, 2004, s. 107-108). Vidare visar den externa facetten relation 
vilken typ av känsla eller beteende som ett företag sänder ut till sina konsumenter 
(Kapferer, 2004, s. 110). Kapferer (2004, s. 110) menar att det är viktigt att kunna 
identifiera kundens efterfrågan för att kunna sända ut attraherande signaler och känslor 
som kunden kopplar till varumärket. Detta kan göra att kunden kan identifiera sig med 
varumärket vilket kan påverka huruvida kunden kommer köpa produkten eller inte 
(Kapferer, 2004, s. 110). Den tredje externa facetten reflektion handlar om hur ett 
varumärke kopplas ihop med en viss typ av kunder (Kapferer, 2004, s. 110). Detta 
behöver dock inte överensstämma med den faktiska målgruppen eller de faktiska 
konsumenterna, men det kan vara fördelaktigt (Kapferer, 2004, s. 110). 
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De interna facetterna består som tidigare nämnt av personlighet, kultur och självbild 
(Kapferer, 1004, s. 108). Personligheten utgörs av de egenskaper och den identitet som 
varumärket skulle ha om dess karaktärsdrag skulle appliceras på en människa istället för 
produkt (Kapferer, 1004, s. 108). Alltså, personligheten handlar om hur konsumenten 
attribuerar varumärket vissa personlighetsdrag som antingen stämmer in på sig egen 
personlighet eller inte (Kapferer, 1004, s. 108). Kulturen syftar till att identifiera vilka 
värderingar som varumärket bygger på (Kapferer, 2004, s. 108-109). Detta fungerar 
som en central del av varumärket (Kapferer, 2004, s. 108-109). Slutligen visar 
varumärkets självbild på vikten av att självbilden av varumärket ska stämma överens 
med konsumentens självbild (Kapferer, 2004, s. 111). Ju mer dessa liknar varandra, 
desto större chans att konsumenten väljer just detta företag eller varumärke (Kapferer, 
2004, s. 111). 
 
Kapferer (1997, s. 105; 2004, s. 106-107) menar att det är dessa sex facetter som 
definierar ett varumärkes identitet och som även pekar på inom vilka gränser ett 
varumärke kan förändras eller utvecklas. Dessa sex facetter är sammanvävda vilket 
innebär att en förändring i en facett även kommer att påverka de övriga facetterna 
(Kapferer, 1997, s. 105). Tillsammans bildar de varumärkesidentiteten som ett företag 
sänder ut till externa parter genom kommunikation, och det är denna identitet som sedan 
ligger till grund för hur intressenter uppfattar varumärket, alltså deras varumärkesimage 
(Kapferer, 1997, s. 105). 
 

3.2.5 Varumärkesimage 

Varumärkesimage har varit ett viktigt forskningsbegrepp ända sedan det tidiga 1950-
talet (Dobni & Zinkhan, 1990, s. 110). Gardner och Levy var bland de första att 
publicera sina studier direkt rörande varumärkesimage, även om andra forskare till en 
viss grad berört ämnet tidigare (Dobni & Zinkhan, 1990, s. 110). Gardner och Levy 
(1955, ss. 35-36, 39) skriver i sin klassiska artikel från 1955 att varumärkesimagen inte 
enbart byggs upp av de rent tekniska egenskaperna, utan ännu mer av den övergripande 
personlighet som skapas kring varumärket. Även senare forskning visar liknande 
förklaringar av begreppet. Nandan (2005, s. 266) menar att varumärkesimage är 
kundens eller intressentens uppfattning och bild av varumärket, till skillnad från 
varumärkesidentiteten som är den bild som företaget sänder ut. Kunden bildar en 
uppfattning och föreställning av varumärket baserat på associationer och minnen som är 
kopplade till varumärket, och det är det som ligger till grund för kundens uppfattning 
om ett varumärke, vilket alltså kallas varumärkesimage (Keller, 1993, s. 3; Nandan, 
2005, s. 267).  
 
Keller (1993, s. 3-4) menar att det finns olika typer av associationer som kan kopplas till 
varumärken och att dessa associationer kan delas upp i tre kategorier nämligen attribut, 
fördelar och attityder och som tillsammans bidrar till att bilda varumärkesimagen. En 
produkts beskrivande karaktärsdrag som kännetecknar denna benämns som attribut. 
Dessa attribut kan både vara direkt produktrelaterade, såsom exempelvis kvalitet, eller 
icke produktrelaterade, såsom exempelvis i vilka situationer en produkt kan användas 
(Keller, 1993, s. 4). Till de fördelar som konsumenten associerar med ett varumärke och 
därmed bidrar till dennes image av varumärket räknas allt som bidrar till att skapa extra 
värde för konsumenten, alltså vad produkten eller servicen tillför konsumenten och 
detta kan ta form i funktionalitet, upplevelser eller symboliska eller sociala fördelar 
(Keller, 1993, s. 3-5). Vidare förklaras attityder som konsumentens övergripande 
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bedömning av varumärket (Keller, 1993, s. 3-5). Dessa associationer tillsammans bildar 
konsumentens varumärkesimage, alltså hur denne uppfattar ett varumärke (Keller, 1993, 
s. 3-5). 
 
I det stora hela är alltså skillnaden mellan varumärkesidentitet och varumärkesimage att 
varumärkesidentiteten härstammar från företaget samt dess kommunikation, medan 
varumärkesimage är mottagandet eller uppfattningen en intressent eller kund har eller 
får av företaget (Nandan, 2005, s. 268). Skillnaden är därför att identitet sänds ut, och 
image mottages och att identitet är företagets verkliga bild medans image byggs upp av 
uppfattningar (Nandan, 2005, s. 268). Vidare menar Nandan (2005, s. 268) att 
kongruens mellan dessa begrepp bidrar till att skapa kundlojalitet. Överensstämmelse 
mellan dessa begrepp leder också till ett stärkt varumärke, ökat intresse och kundvärde 
samt stärkta relationer (Nandan, 2005, s. 270-271). 
 

3.3	  Försäljare	  och	  kunder 
 

3.3.1 Försäljare  

Enligt Jones et al. (2005, s. 105) möter försäljare samma typ av utmaningar som för 20 
år sedan, men att dessa utmaningar fortsätter att bli större och ställer allt högre krav på 
försäljarna. Kritiska förändringar i kundbeteende, högre krav på försäljarens kunskap, 
kundernas förväntning om snabbare respons från säljaren samt förändrade 
företagsstrategier är exempel på förändringar som ställer krav på att försäljaren snabbt 
ska kunna anpassa sig till nya situationer, vilket visar på vilken viktig och central roll 
försäljaren har (Jones et al., 2005, s. 106-109). Verbeke et al. (2011, s. 418) har genom 
sin omfattande studie av försäljare kommit fram till fem faktorer som är essentiella för 
försäljaren att kunna tygla för att lyckas med att uppnå positiva säljresultat. Dessa fem 
faktorer som är viktiga och påverkar för försäljarens prestation är säljrelaterad kunskap, 
graden av anpassningsbarhet, kognitiv begåvning, försäljningsrollens tvetydighet samt 
arbetsengagemang (Verbeke et al., 2011, s. 418).  
 
Genom reklam och annan marknadskommunikation strävar företag efter att skapa 
psykologiska samband till sina kunder, Hughes & Ahearne (2010, s. 84) menar att 
denna marknadskommunikation även påverkar anställda och deras uppfattning om olika 
varumärken de säljer. Detta är relaterat till varumärkesidentifikation som handlar om att 
de karaktärsdrag en person associerar med ett specifikt varumärke överensstämmer med 
de attribut individen identifierar med sig själv (Hughes & Ahearne, 2010, s. 84). Hur 
anställda identifierar sig med varumärken de säljer kan därför påverka hur mycket 
säljpersonalen anstränger sig för att sälja vissa produkter och varumärken (Hughes & 
Ahearne, 2010, s. 84). Om varumärkesidentifikationen är stark menar Hughes & 
Ahearne (2010, s. 84) att detta bör öka försäljarens benägenhet att sälja produkter från 
det specifika varumärket medan låg varumärkesidentifikation torde ha motsatt effekt.  
 

3.3.1.1	  Återförsäljare 
Många företag säljer sina produkter via återförsäljare och har ett distributionsnät av 
mellanhänder i kanalen mellan dem själva och slutkonsument (Hughes & Ahearne, 
2010, s. 81). Återförsäljare agerar således ombud åt sina leverantörer och förväntas sälja 
leverantörernas produkter på ett effektivt sätt (Hughes & Ahearne, 2010, s. 81). 
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Vanligtvis består återförsäljarnas sortiment utav produkter från ett flertal leverantörer 
som dessutom ofta utgörs av konkurrerande produkter från företag inom samma bransch 
(Hughes & Ahearne, 2010, s. 81). Detta innebär stora utmaningar för företag som säljer 
sina produkter via återförsäljare, bland annat i hur de ska motivera återförsäljarna att 
lägga mer resurser på just deras produkter jämfört med konkurrenternas (Hughes & 
Ahearne, 2010, s. 81). Dessutom menar Hughes & Ahearne (2010, s. 81) att 
återförsäljarnas respektive leverantörernas agendor och rutiner kan komma i konflikt 
med varandra om deras mål och visioner inte överensstämmer. Det mest gynnsamma för 
de företag som är leverantör åt återförsäljaren vore om säljpersonalen hos 
återförsäljarna är inriktade på att sälja just deras produkter kontra konkurrenternas 
(Hughes & Ahearne, 2010, s. 81). Hughes och Ahearne (2010, s. 81) menar att 
leverantörerna dock sällan har någon direkt kontroll över säljpersonalen hos 
återförsäljarna eller hur återförsäljarna ska prioritera. Återförsäljarnas agendor kan 
skilja sig åt och leverantörernas påverkan är begränsad beträffande återförsäljarens 
prioriteringar och hur dess säljpersonal ska agera (Hughes & Ahearne, 2010, s. 81). 
Vissa återförsäljare fördelar sina resurser över en produktportfolio från skilda 
leverantörer medan andra fokuserar mer på vissa varumärken eller produkter, vilket kan 
bero på vinstmarginal eller andra aspekter (Hughes & Ahearne, 2010, s. 81).  
 
Återförsäljare arbetar ofta med styrsystem som kontrollerar säljpersonalens beteende 
och hur väl prestationsmål följs, vilket görs för att skydda återförsäljarens egna 
intressen (Hughes & Ahearne, 2010, s. 81). Företag som säljer sina produkter via 
återförsäljare kan öka sina prestationer och indirekt påverka säljpersonalens beteende 
genom att stärka varumärkesidentifikationen mellan företaget och säljpersonalen 
(Hughes & Ahearne, 2010, s. 91). Återförsäljaren bör vara medveten om denna tendens 
för att värna om det egna företagets intressen (Hughes & Ahearne, 2010, s. 91). 
Säljpersonal motiveras att agera i enlighet med vad denne identifierar sig med vilket kan 
hamna i konflikt med återförsäljarens intressen (Hughes & Ahearne, 2010, s. 92). Om 
säljpersonalen har stark varumärkesidentitet som går i linje med återförsäljarens mål 
och visioner gynnar detta både företaget som står bakom det specifika varumärket samt 
företaget som är återförsäljare (Hughes & Ahearne, 2010, s. 92).   
 
CSR och hållbarhetsarbete har sedan länge varit en del i verksamheten hos många 
återförsäljare men har under de senaste åren intensifierats (Schramm-Klein et al., 2015, 
s. 403; 2016, s. 553). Denna ökning beror bland annat på förändrade lagar och regler, 
ideologiska och etiska motiv samt påtryckningar från kunder som i allt högre grad 
granskar företagens ansvarsfulla beteende (Schramm-Klein et al., 2015, s. 403). I takt 
med att konsumenter blir allt mer medvetna om miljön efterfrågas även produkter som 
är ansvarsfullt producerade och har mindre inverkan på miljön, vilket också har lett till 
att företag i allt större utsträckning märker sina produkter med märkningar som visar på 
produkternas miljöfördelar (Lee et al., 2012, s. 68). Enligt Lee et al. (2012, s. 68) kan 
återförsäljare direkt främja en mer miljövänlig konsumtion genom att aktivt arbeta med 
hållbarhetsfrågor i sin verksamhet och sälja produkter som är mindre skadliga för 
miljön. En stor utmaning som återförsäljare står inför i sin arbetsroll är att balansera 
samhällets påtryckningar att främja miljömässiga val med kundernas ambivalenta 
efterfrågan på hållbara varor (Lehner, 2015, s. 387). Forskning tyder på att kunder ofta 
uppger att de bryr sig om hållbara och etiska frågor, men att det inte visar sig i 
köpbeslutet, vilket blir problematiskt för återförsäljare (Lehner, 2015, s. 387). Vidare 
menar Lehner (2015, s. 392) att återförsäljaren är i en position där denne kan främja 
hållbar konsumtion, men att det kan finnas risker med att göra så. Möjligheten att 
påverka kundens köpval är begränsad och det kan få negativa effekter att ingripa i 
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kundens köpbeteende då vissa kunder är kritiska till detta och motsätter sig det, vilket 
kan leda till en negativ effekt på kundens köpval (Lehner, 2015, s. 392). 
 
Enligt Schramm-Klein et al. (2015, s. 405) har tidigare forskning som berör CSR och 
återförsäljare främst fokuserat på kunders köpbeteende och de prestationer eller 
strategier som relateras till CSR utan att ta hänsyn till skillnader mellan själva CSR-
arbetet och kommunikationen av CSR. Schramm-Klein et al. (2015, s. 405) undersöker 
återförsäljarnas roll i marknadsföringskanalen och belyser vikten av att kommunicera 
CSR ut till konsumenterna. Schramm-Klein et al. (2015, s. 405; 2016, s. 553) antyder 
att frågor kring CSR är mer komplext hos återförsäljare än i andra sektorer eftersom 
återförsäljare agerar mellanhand i ledet från leverantör ut till kund. Återförsäljare 
representerar inte bara det egna företagets hållbarhetsarbete utan även leverantörernas 
ansvarstagande vilket gör att återförsäljarnas CSR även kopplas till de varumärken som 
återförsäljarna säljer och andra parter i leverantörskedjan (Schramm-Klein et al., 2015, 
s. 406; 2016, s. 551). Om en leverantör agerar ansvarslöst kan det påverka kundernas 
uppfattning av återförsäljaren vilket i sin tur kan ha en inverkan på kundernas 
köpbeteende och lojalitet gentemot återförsäljaren (Schramm-Klein et al., 2016, s. 553).  
 
För att leverantörer ska lyckas skapa en positiv och trovärdig bild av sitt CSR-arbete 
gentemot sina B2B kunder krävs ett kontinuerligt CSR-arbete som inkorporeras i 
företagets strategi och kommuniceras på ett öppet sätt (Homburg et al., 2013, s. 67). Om 
det visar sig att en leverantör agerar oansvarigt kan detta även påverka återförsäljarens 
prestationer och rykte (Schramm-Klein et al., 2015, s. 407). Lee et al. (2012, s. 77) 
menar att återförsäljare bör ta mer ansvar för att främja en mer miljövänlig och hållbar 
konsumtion. Detta skulle i sin tur gynna återförsäljarna och deras finansiella framgång 
med tanke på att konsumenter blir allt mer angelägna om hållbarhetsfrågor och ser 
positivt på företag som tar ansvar för miljön (Lee et al., 2012, s. 78).  
 

3.3.2 CSR och hållbarhet ur ett kundperspektiv 

För att företag ska kunna utveckla en välfungerande CSR-strategi behöver de först vara 
medvetna om hur deras konsumenter reagerar på CSR (Bhattacharya & Sen, 2004, s. 
10). Bhattacharya & Sen (2004, s. 10-11) menar att företag bland annat måste ta hänsyn 
till kundernas medvetenhet och attityder gällande företags CSR-arbete. Servaes & 
Tamayo (2013, s. 1045) undersöker om och under vilka omständigheter CSR-arbete 
ökar värdet på företaget och tar hänsyn till kundmedvetenheten. Även om det finns 
många intressenter för företag att ta hänsyn till menar Servaes & Tamayo (2013, s. 
1045) att kunden är en naturlig utgångspunkt eftersom deras köpbeteende påverkar 
företagens resultat och således företagsvärdet. Servaes & Tamayo (2013, s. 1046) 
betonar komplexiteten associerat till vilka bakomliggande mekanismer i företags CSR-
arbete som påverkar värdet av företaget och deras studie indikerar på att CSR-arbete 
under vissa omständigheter har en positiv inverkan på företagets resultat medan det i 
andra fall kan ha en negativ inverkan. Resultaten indikerar att de företag som ägnar sig 
åt CSR-arbete och har en hög kundmedvetenhet påverkas positivt medan de företag som 
arbetar med CSR och som har en lägre nivå av kundmedvetenhet påverkas obetydligt 
eller negativt gällande företagets resultat (Servaes & Tamayo, 2013, s. 1058). Vidare 
menar Öberseder et al. (2014, s. 112) att ett företags arbete med CSR påverkar kunden 
positivt gällande dennes identifikation med företaget då företag som engagerar sig i 
CSR-frågor ökar kundens identifiering med företaget. Däremot visar samma studie att 
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kundens vetskap om företagets CSR-arbete inte har någon direkt positiv påverkan på 
köpbeslutet och kundens köpbenägenhet (Öberseder et al., 2014, s. 112). 
 
I likhet med det som ovan nämnts menar Feldman & Vasquez-Parraga (2013, s. 100) att 
det finns många motsägelser i forskningen kring konsumenternas gensvar till företags 
CSR-arbete med hänsyn till att vissa studier presenterar ett positivt samband mellan 
företags CSR och konsumenternas gensvar till företaget medan andra studier indikerar 
på ett obetydligt eller negativt samband. Feldman & Vasquez-Parraga (2013, s. 101) 
introducerar begreppet CnSR (consumer social responses) som hänvisar till reaktioner 
från konsumenter till följd av sociala och miljömässiga aspekter. Feldman & Vasquez-
Parraga (2013, s. 100) undersöker CSR med hänsyn till företags CSR-arbete i 
jämförelse med företagens färdigheter. Studien undersökte konsumenternas gensvar till 
sportskor i USA och Peru och resultaten visar på ett signifikant positivt samband i båda 
länderna mellan CnSR och företagens CSR-arbete samt egenskaper såsom exempelvis 
produktkvalitet (Feldman & Vasquez-Parraga, 2013, s. 107).  

Även om kunder själva menar att CSR har en stor betydelse för köpbeslutet finns 
studier som visar att detta inte alltid stämmer överens med kundernas verkliga 
köpbeteende (Bhattacharya & Sen, 2004, s. 10). Konsumenternas reaktioner på företags 
CSR är komplext och det finns många faktorer som kan avgöra vad som påverkar 
konsumenternas köpbeteende i relation till företags CSR-arbete (Bhattacharya & Sen, 
2004, s. 10). Att konsumenter reagerar olika på företagens arbete med CSR beror även 
på individers heterogenitet och olika preferenser vilket speglar av sig på en varierande 
respons på företagens CSR (Bhattacharya & Sen, 2004, s. 12). Enligt Lee et al. (2012, s. 
68) är den miljömässiga aspekten av TBL den som uppmärksammats mest av 
konsumenter, vilket har uppdagats när företags ansvarstagande för miljön har visat sig 
vara passiv eller bristfällig eftersom konsumenter då reagerar negativt. Carrington et al. 
(2010, s. 139) menar att det finns empiriska belägg som visar att allt fler konsumenter 
har tagit till sig och motiveras av etiska aspekter men att denna förändrade motivation 
till etisk konsumtion inte har visat sig lika tydligt i själva köpbeteendet. Vidare menar 
Carrington et al. (2010, s. 139) att det finns ett gap i forskningen om vad som motiverar 
etiskt sinnade konsumenter till att faktiskt köpa etiska produkter.  

Ritch (2015) har nyligen utfört en studie som undersöker hur konsumenter förstår sig på 
och uppfattar hållbarhet i klädindustrin. I studien som är utförd i Storbritannien 
framkommer att konsumenter upplever en viss förvirring och skepsis i hållbarhetsfrågan 
(Ritch, 2015, s. 1177). Ritch (2015, s. 1176) menar att konsumenter är mindre medvetna 
och brydda om hållbarhet inom klädbranschen än vad de är gällande exempelvis 
livsmedel, men att hållbarhetsfrågan sakta börjar ta plats även inom klädindustrin. Den 
ökade samhälleliga hållbarhetsdebatten samt rädsla för klimatförändringar har lett till 
ökad medvetenheten gällande hållbarhet även inom klädbranschen, men konsumenter 
har relativt liten kunskap om hållbarhet inom textilproduktion (Ritch, 2015, s. 1176-
1177). Konsumenterna anser att hållbarhet i denna bransch i dagsläget är komplext och 
efterfrågar därför enkel och lättillgänglig produktinformation vilket skulle öka 
förtroendet och viljan att köpa hållbara kläder istället för konventionella kläder (Ritch, 
2015, s. 1178). Det skulle också öka konsumentens benägenhet att betala mer för kläder 
som är hållbart producerade om de har ett högre pris än andra produkter (Ritch, 2015, s. 
1178). 
 



	   32	  

Kunder är mer benägna att anpassa sig till beteenden som anses vara normala, med 
normalt menar Rettie et al. (2014, s. 9) hur människor generellt sett beter sig, till 
skillnad från hur människor borde bete sig. Genom att utnyttja kundernas benägenhet 
till att acklimatisera sitt köpbeteende till vad som anses vara det normativa skulle 
marknadsföring kunna uppmuntra ett mer miljömässigt köpbeteende hos kunder (Rettie 
et al., 2014, s. 9). Rettie et al. (2014) föreslår därför en ny marknadsföringsmetod för att 
främja ett mer miljövänligt köpbeteende hos konsumenter. Detta innebär att 
marknadsföra miljömässigt köpbeteende som det normala i stället för att anta en nischad 
grön marknadsföring (Rettie et al., 2014, s. 9). Vidare menar Rettie et al. (2014, s. 13) 
att mer miljövänliga produkter skulle kunna attrahera en bredare målgrupp genom att 
marknadsföra dem som det normala, eftersom grön marknadsföring främst riktar sig 
mot den konsumentgrupp som är mer miljömedveten och därför inte når ut till den 
breda massan. Kotler (2011, s. 134) menar att det finns belägg för att vissa kunder är 
villiga att betala mer för produkter som är mer miljövänliga medan de flesta är villiga 
att köpa dessa produkter endast om priset är detsamma. Dessutom argumenterar Kotler 
(2011, s. 133) att allt fler människor i framtiden kommer föredra att köpa produkter från 
företag som bryr sig, vilket i sin tur kommer sätta press på företag att implementera 
miljömässigt ansvarstagande i sin verksamhet. 
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3.4	  Teorisammanfattning	   
Den teoretiska referensramen har legat till grund för den empiriska datainsamlingen och 
är kopplad till studiens frågeställning och syften. Teorin består av tre huvudområden 
som rör CSR och hållbarhet, kommunikation samt försäljare och kunder. Dessa 
huvudområden innefattar även mer specifika underrubriker där ytterligare teorier som är 
av vikt för studien berörs. I flera av de teoriområden som framkommer i studien finns 
en omfattande mängd forskning. Vi har begränsat oss till ett antal teorier och modeller 
som vi anser vara relevanta för vår studie. Exempelvis finns det en mängd olika 
modeller som förklarar varumärkesidentitet. Vi har i denna studie valt att främst 
använda oss av Kapferers modell varumärkesidentitetsprisman på grund av att det är en 
välkänd modell som fått mycket positiv kritik och som trots sin ålder fortfarande 
används och refereras till som en av huvudmodellerna inom teorier om 
varumärkesidentitet. Vidare ser vi även att de teoriområden som berörs ibland 
överlappar varandra på grund av att de är nära sammankopplade. Nedan presenteras en 
överblick av hur de större teoriområdena som studien berör hänger ihop.  
 

	  
Figur	  6.	  Teoretisk	  överblick 
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4	  Praktisk	  metod	   
I detta kapitel förklaras studiens praktiska tillvägagångssätt. Inledningsvis redogörs för 
betydelsen av att beskriva det praktiska tillvägagångssättet inom kvalitativ forskning. 
Därefter redogörs för val av metod, följt av population och urval, semistrukturerade 
intervjuer, konstruktion av intervjuguide, och därefter förklaras bland annat 
genomförande av intervjuer och analysmetod.  
 
Inom kvalitativ forskning är det fundamentalt att ingående redogöra för 
tillvägagångssättet i forskningsprocessen och att ha ett transparent förhållningssätt 
vilket ökar studiens trovärdighet och kvalitet (Bryman, 2011, s. 374; Justesen & Mik-
Meyer, 2011, s. 127; Yin, 2013, s. 31). I detta kapitel förklaras och motiveras studiens 
praktiska metod i detalj. Detta för att öka förståelsen för läsaren om studiens 
forskningsprocess och vad som ligger till grund för studiens förfarande. Yin (2013, s. 
31) menar att transparens möjliggör för insyn i hur studien har utförts och ger utrymme 
för granskning av den forskningsprocess som tillämpats i studien. Vi har strävat efter att 
på ett transparent sätt redogöra för denna studies praktiska metod för att öka 
trovärdigheten och för att möjliggöra för kritisk granskning av forskningsprocessens. 
Detta belyser vi även mer ingående i 8 Sanningskriterier.  

 
4.1	  Val	  av	  metod 
Eftersom denna studie syftar till att skapa förståelse i försäljarens roll som medlare 
mellan ett varumärke och konsumenten, samt att förstå hur 
hållbarhetskommunikationen däremellan fungerar så var valet av kvalitativ 
forskningsstrategi självklart. Bryman (2011, s. 40-41) menar att kvalitativa studier 
syftar till att förstå och därmed lägger stor vikt vid ord, medan kvantitativa studier 
istället mäter och kvantifierar. Kvalitativa studier kan utföras genom flera olika 
metoder, såsom exempelvis olika typer av intervjuer, fokusgrupper samt deltagande 
observationer och etnografi (Bryman, 2011, s. 344). Till denna studie har vi valt att 
använda oss av den kvalitativa metoden semistrukturerade intervjuer för att kunna 
besvara studiens frågeställning och syften. Den undersökning som gjorts är även av en 
explorativ karaktär. En explorativ undersökning studerar och förklarar bland annat 
händelseförlopp och forskaren måste belysa problemområdet på ett allsidigt sätt för att 
inte begränsa studiens resultat och därmed kunna finna ny kunskap (Olsson & Sörensen, 
2007, s. 29).  
 

4.2	  Population	  och	  urval 
Studiens syften och frågeställning har spelat en stor roll för urvalsprocessen. Som 
tidigare nämnts ämnar denna studie att undersöka hur ett varumärke kommunicerar sin 
hållbarhetsfilosofi med sina återförsäljare för att vidare kunna studera butikssäljarens 
roll i ledet mellan varumärke och kund. Som förklarats mer ingående i 1.4 Ämnesval, 
har vi valt att rikta in oss på CSR- och hållbarhet inom outdoorbranschen. Med detta 
som utgångspunkt ämnade vi att applicera studien på ett varumärke inom 
outdoorbranschen som har ett uttalat hållbarhetsarbete för att sedan studera dess 
återförsäljare. 
 
Vi kontaktade Houdini eftersom vi ansåg att deras profil stämde bra överens med de 
kriterier vi hade med hänsyn till studiens utformning och ämnesområde. Detta då 
Houdini är ett företag inom outdoorbranschen som har ett omfattande hållbarhetsarbete. 
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Till en början kontaktade vi Houdini via mail där vi förklarade studiens mål och syfte 
och där vi frågade om de kunde tänka sig att medverka i studien genom att ställa upp på 
en intervju. Vi talade även i telefon med en representant från Houdini där vi förklarade 
syftet med studien mer ingående. Vi fick en positiv respons från Houdini och bokade in 
ett datum för en intervju på Houdinis huvudkontor i Nacka. När det blev klart att 
Houdini ville medverka i studien var det logiskt att undersöka butikssäljare hos 
Houdinis återförsäljare med tanke på studiens syfte. Som framgår ovan har vi på ett 
strategiskt sätt inriktat urvalsprocessen utefter vissa kriterier för att kunna uppfylla 
studiens syften och besvara frågeställningen vilket karaktäriserar ett målinriktat urval 
(Bryman, 2011, s. 351; Saunders et al., 2012, s. 387). Målinriktat urval syftar till att 
välja ut de studieobjekt som antas ha relevans för studien samt kunna tillföra en 
nyanserad bild av det som ska undersökas (Bryman, 2011, s. 392; Yin, 2013, s. 93). Vi 
valde att ta med både varumärkets och återförsäljarnas perspektiv för att på så vis få en 
bättre förståelse och helhetsbild av det som skulle studeras. 
 
Eftersom denna studie utfördes i samband med Houdini, där vi syftade att undersöka 
deras återförsäljare var vår population just alla kundmötande försäljare som är 
återförsäljare av Houdinis produkter. I forskningssammanhang är populationen den 
grupp individer som studien ämnar undersöka och grundar sitt urval på (Bryman, 2011, 
s. 179; Olsson & Sörensen, 2007, s. 80). Vi valde att utesluta Houdinis säljare i deras 
egna butiker eftersom vi antog att resultatet skulle skilja sig mellan egna säljare och 
återförsäljare och inte ämnade att jämföra dessa två grupper. Som framgick i teorin 
möter återförsäljare stora utmaningar med hänsyn till att de representerar många olika 
varumärken genom de produkter som säljs i deras butiker. Vi såg därför ett särskilt 
intresse i att undersöka hur kommunikationen av CSR- och hållbarhetsrelaterad 
information fungerar mellan ett varumärke och dess återförsäljare, för att kunna studera 
butikssäljarens roll som medlare. Vidare valde vi också att begränsa oss till fysiska 
butiker, och valde därmed bort återförsäljare inom e-handeln. Detta för att vi ville 
undersöka den kundmötande försäljaren och hur denne agerar i mötet med kunden. 
 
För att komma i kontakt med återförsäljare och hitta respondenter till intervjuerna 
började vi med att besöka Houdinis hemsida där Houdini presenterar en lista över sina 
återförsäljare i Sverige (Houdini, 2016a). Därefter begränsade vi oss till de butiker som 
låg i Umeå samt i Stockholmsområdet. Eftersom vi valt att utföra direkta intervjuer och 
inte telefonintervjuer begränsades vår möjlighet att kunna ha en större geografisk 
spridning av respondenter. Butikerna på denna lista utgjorde därför vår urvalsram. 
Urvalsramen är en lista som innefattar alla informationsenheter som anses tillhöra 
populationen (Johansson Lindfors, 1993, s. 93). 
 
Därefter valde vi att göra ett icke-sannolikhetsurval utifrån vår urvalsram. Ett icke-
sannolikhetsurval innebär att forskaren själv väljer vilka informationsenheter som ska få 
möjlighet att vara med i studien, vilket betyder att urvalet inte är slumpmässig 
(Johansson Lindfors, 1993, s. 95). Anledningen till att vi gjorde ett icke-
sannolikhetsurval var att vi som intervjuare inte hade möjlighet att besöka Houdinis 
återförsäljare i hela Sverige vilket resulterade i att vi begränsade oss till två städer. 
Målinriktat urval är en typ av icke-sannolikhetsurval vilket tyder på att resultatet av 
studien inte går att generalisera för någon annan population (Bryman, 2011, s. 392). Vi 
ser dock inte att detta är ett problem i denna studie då vi inte syftar till att söka generella 
svar för alla företag och deras återförsäljare, utan snarare ett representativt resultat för 
just Houdini och deras återförsäljare.  
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Utifrån listan på återförsäljare valde vi sedan att ringa direkt till butiker i 
Stockholmsområdet. Vi bad om att få prata med en säljansvarig eller butiksansvarig för 
att få godkännande till intervjuer. Vi presenterade oss och beskrev kortfattat vår studie 
och frågade om någon eller några säljare i deras butik ville ställa upp i vår studie. Till 
butiken i Umeå valde vi att gå in och prata personligen med en av ägarna. Efter 
telefonsamtalet/mötet skickade vi ett mail där vi kortfattat upprepade vad vi kommit 
överens om i telefonsamtalet/mötet till de som accepterat att vara med i intervjun. Vid 
första kontakt med ansvarig i butikerna bestämdes enbart hur många intervjuer vi skulle 
kunna göra i just den butiken. Vem som skulle bli intervjuad berodde sedan till största 
del på vilka butikssäljare som var på plats i butiken just den dagen men vi strävade efter 
att intervjua respondenter som jobbat olika länge inom branschen, med skiftande 
befattningar samt både heltid- och deltidsanställda. Vi ansåg att detta skulle ge en mer 
nyanserad bild och kunna berika studien genom att belysa studieområdet från olika 
synvinklar. Målinriktat urval har för avsikt att välja ut studieobjekt som har en viss 
heterogenitet och ha karaktärsdrag som skiljer sig åt för att inkludera olika perspektiv av 
det som ska undersökas och för att undvika att studien ska bli vinklad (Bryman, 2011, s. 
392; Yin, 2013, s. 93). 
 
Bryman (2011, s. 394-395) talar om vikten av teoretisk mättnad. Vid en empirisk studie 
bör mer data samlas in tills att teoretisk mättnad har uppnåtts, det vill säga att flera 
observationer eller intervjuer har utförts och ännu fler observationer eller studier anses 
inte ha någon ytterligare påverkan på studien samt att studiens syften har kunnat 
besvaras (Bryman, 2011, s. 394). Ahrne & Svensson (2015, s. 42) menar att mättnad 
uppnås när intervjuaren känner igen de återkommande svaren och den enskilde 
respondentens väldigt personliga åsikter inte längre tar relevant plats i resultatet. Med 
detta i åtanke visste vi vid studiens start inte exakt hur många intervjuer som skulle 
behövas för att uppnå teoretisk mättnad, men vi siktade på att utföra 6-10 intervjuer. 
Med tanke på att populationen är begränsad både geografiskt och i antalet visste vi att 
det eventuellt skulle bli problem att få fler respondenter än så. Datainsamlingen 
resulterade i intervjuer med totalt elva personer varav två var representanter på Houdini 
och övriga nio var representanter från olika kedjor eller butiker som är återförsäljare av 
Houdinis produkter. Dessa intervjuer med elva respondenter anser vi utgjorde en stabil 
grund till vår analys och vi upplever att vi uppnått teoretisk mättnad.  

	  
4.3	  Semistrukturerade	  intervjuer 
Det finns som tidigare nämnt olika typer av kvalitativa intervjumetoder. 
Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren använder sig av en uppsättning 
förutbestämda frågor, men att denne lämnar utrymme för följdfrågor eller öppna frågor 
(Bryman, 2011, s. 206; Justesen & Mik-Meyer, 2011, s. 46-47). Detta ansåg vi var 
passande för vår studie eftersom vi ville minska risken för missförstånd genom 
möjligheten att ställa följdfrågor. Intervjuns öppna frågor syftade till att minska risken 
att vi som intervjuare leder respondenten i en viss riktning. Semistrukturerade intervjuer 
är en lämplig metod när forskaren vill skapa en djupare förståelse vilket möjliggörs 
genom att forskaren kan be respondenten att förklara och förtydliga genom att ställa 
följdfrågor på svaren som ges i intervjun (Saunders et al., 2012, s. 378). Vi anser därför 
att semistrukturerade intervjuer lämpade sig väl för denna studie som är förenlig med att 
skapa en förståelse för de områden som undersöks och som är kopplade till att besvara 
studiens frågeställning och uppfylla dess syften. 
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Vi valde att genomföra intervjuerna på plats hos respondenterna i deras butiker. Detta 
gjorde vi för att respondenterna skulle känna sig så bekväma som möjligt. Bryman 
(2011, s. 213) menar att risken för att respondenten avbryter intervjun är mindre om 
denne känner sig bekväm och har tillit till intervjuaren. Därför valde vi att utföra 
intervjuerna på plats, ansikte mot ansikte. Det finns dock vissa negativa aspekter i att 
utföra intervjuerna på respondentens arbetsplats. Exempelvis kan miljön påverka 
respondenten att vilja framstå som en god anställd eller chef och därför svara på ett visst 
sätt (Ahrne & Svensson, 2015, s. 42-43). Vi minimerade risken för detta genom att 
försäkra oss om en lugn miljö där endast respondenten och vi som intervjuare befann 
sig och ingen annan kunde störa eller lyssna på den pågående intervjun, samt att ge 
möjlighet till anonymitet. Ytterligare fördelar med direkt intervju istället för exempelvis 
telefonintervju inkluderar bland annat att intervjuaren kan reagera på ansiktsuttryck och 
kroppsspråk, att det kan bli enklare för respondenten att uttrycka sig, samt att 
telefonintervjuer ofta upplevs som längre och därmed mindre attraktiva än vad direkta 
intervjuer gör (Bryman, 2011, s. 209-210). Telefon- eller Skypeintervjuer upplevs även 
ofta som mer formella än direkta intervjuer och löper större risk att oavsiktligt stanna av 
(Ahrne & Svensson, 2015, s. 44). Vi ville också minska risken för att tekniska problem 
skulle bli ett hinder i studien, och valde därför bort telefon- eller Skypeintervju som 
tillvägagångssätt för intervjuerna.  

 
4.3.1 Konstruktion av intervjuguide 

Intervjuguiderna grundar sig på de teorier som är presenterade i kapitel 3 Teoretisk 
referensram samt problemformulering och syften. För att lyckas genomföra en bra 
intervju krävs att studiens syfte och frågeställning har klarlagts före utförandet av 
datainsamlingen (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s. 49; Olsson & Sörensen, 2007, s. 80). 
Vid konstruktionen av intervjufrågorna var vi noga med att koppla dessa till studiens 
frågeställning och syfte och således även de teorier vi har använt oss av. Två 
intervjuguider utformades; en som låg till grund för intervjun med representanter från 
Houdini samt en som låg till grund för intervjuerna med försäljare och ansvariga hos 
återförsäljare. Anledningen till att två olika intervjuguider utformades var för att 
frågorna i intervjun med Houdinis representanter skiljde sig åt i vissa aspekter från 
intervjuguiden till återförsäljarna. Intervjun med Houdini syftade till att skapa en 
djupare förståelse av företaget, belysa deras perspektiv av studiens ämne och eventuellt 
öppna för ytterligare frågor till intervjuerna med återförsäljarna. Därför utfördes också 
intervjun med Houdinis representanter före intervjuerna med deras återförsäljare. Vi 
lade dock inte till någon extra fråga i intervjuguiden till återförsäljarna efter denna 
intervju.  
 
Innan vi genomförde de intervjuer som skulle ligga till grund för studiens datainsamling 
utfördes två pilotstudier. Pilotstudien syftar till att testa de verktyg som senare ska 
användas för den praktiska datainsamlingen (Olsson & Sörensen, 2007, s. 29). I denna 
studie utgör intervjuguiden till de semistrukturerade intervjuerna det verktyg som vi 
testade i pilotstudierna. Pilotstudier är ett bra verktyg för att kontrollera att 
intervjufrågorna inte är ledande samt att de är lätta att förstå (Justesen & Mik-Meyer, 
2011, s. 50). Vi ville säkerställa oss om att de frågor vi ställde var lättbegripliga och att 
de skulle ge utrymme för respondentens egna reflektioner och tankar utan att vara 
ledande eller begränsande på något sätt. Vidare fungerade pilotstudierna som ett 
förberedande moment inför studiens praktiska datainsamling där vi fick möjlighet träna 
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på att ställa frågor och chansen att finjustera intervjuguiden. För att pilotstudien skulle 
vara så lik de riktiga intervjuerna som möjligt utfördes denna på två personer som själva 
har arbetat som butikssäljare och har erfarenhet av att arbeta i ledet mellan varumärke 
och slutkund.  Efter de genomförda testintervjuerna fick vi feedback på intervjufrågorna 
vilket gav oss chansen att revidera vissa intervjufrågor. Förändringarna som gjordes 
handlade främst om att förtydliga vissa frågor och ändra de ord som testpersonerna 
ansåg vara svåra att förstå. Vi anser att detta var ett viktigt moment inför 
datainsamlingsprocessen och gjorde att vi kände oss mer bekväma med att agera som 
intervjuare. 
 
Båda intervjuguiderna började med fem inledande bakgrundsfrågor om respondenten. 
Bakgrundsfakta såsom exempelvis namn, ålder, utbildning och arbetserfarenhet kan 
vara viktig att notera för att senare i resultat och analys kunna hänvisa till en viss 
intervju eller person och därmed kunna sätta in dennes svar i ett sammanhang (Bryman, 
2011, s. 420; Justesen & Mik-Meyer, 2011, s. 49). Denna typ av bakgrundsinformation 
används ofta vid analys av empiriskt material i studier som har ett perspektiv där 
kontexten är central betydelse (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s. 56). Med tanke på 
studiens kvalitativa karaktär där sociala sammanhang är av stor betydelse ansåg vi att 
denna typ av bakgrundsinformation om respondenterna var väsentligt för studien.    
 
Vid formuleringen av frågor i intervjuguiden är det viktigt att inte vara alltför specifik 
eftersom att detta kan hindra respondentens egna idéer eller åsikter att komma fram 
under datainsamlingen (Bryman, 2011, s. 419). För att förhindra att begränsa och leda 
respondenten försökte vi därför att i största möjliga mån använda oss av öppna frågor 
kopplade till de teoriområden vi undersökt. En intervjuguide innehåller med fördel 
teman som är kopplade till de frågor som ställs (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s. 49). 
De teman som användes i intervjuguiden till denna studie utgörs av teoriområden som 
berörts i studiens teoretiska referensram och är således förenade med de intervjufrågor 
som arbetades fram. I tabellen nedan visas vilka teorier som är kopplade till vilka frågor 
i intervjuguiden för återförsäljare men båda intervjuguiderna finns presenterade i fullo i 
Appendix 1.  
 

Tabell	  3.	  Intervjuguide	  till	  återförsäljare	  

Teoriområde Intervjufråga Teori  

CSR & hållbarhet 6. Kan du kortfattat berätta hur ditt företag arbetar 
med frågor som relaterar till hållbarhet?  

Carroll, 1991; Maon et 
al., 2009; Montiel, 
2008 

CSR & hållbarhet 7. Vilka aspekter tar ni hänsyn till när ni väljer ut 
vilka varumärken och produkter ni ska sälja i er 
butik? (Note: Denna fråga kan vara mer relevant för 
de i en ledarposition) 

Bhattacharya et al., 
2009; Schramm-Klein 
et al., 2015 

Varumärkesimage 8. Vad associerar du med Houdini och deras 
produkter?  

Gardner & Levy, 1955; 
Kapferer, 2004; Louis 
& Lombert, 2010 

Varumärkesimage 9. Hur upplever du att kunderna ser på Houdini och 
deras produkter? 

Gardner & Levy, 1955; 
Keller 1993; Nandan, 
2005 
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CSR, kommunikation, 
varumärkesidentitet 
Transparens 
Intressenter 

10. Hur kommunicerar Houdini hållbarhetsrelaterad 
information ut till er som återförsäljare? (note: 
utbildningar, skriftlig kommunikation osv) 

Arvidsson, 2010; 
Dawkins, 
2005; Dubbink et al., 
2008; Freeman, 1984 

Kommunikation, 
Transparens 

11. (a) Vilken kunskap har du om Houdinis 
hållbarhetsarbete? 
11. (b) Hur har du fått kunskap om detta? 

(a) Dubbink et al., 
2008 
(b) Heide et al., 2012 

Kommunikation, 
Transparens 

12. Känner du att du får uppdaterad information från 
Houdini gällande Houdini och deras produkter? 
(Note: ex.vis information om nya 
produkter/förändringar?) 

Dawkins, 2005; 
Dubbink et al., 2008 

Kommunikation, CSR 
Transparens 

13. Upplever du att du har tillräcklig kunskap om 
Houdini och deras hållbarhetsarbete när kunder 
frågar om detta? (Om inte: vilken kunskap saknas 
och hur går ni tillväga för att få denna saknade 
kunskap?)  

Dawkins, 2005; 
Dubbink et al., 2008 

Kommunikation, 
transparens, relationer 

14. (a) Hur upplever du att kommunikationen mellan 
Houdini och er som återförsäljare fungerar? 
14. (b) Hur upplever du att kommunikationen 
mellan Houdini och er som återförsäljare skulle 
kunna förbättras? 
14. (c) Hur upplever du relationen mellan er och 
Houdini? 

(a) Dawkins, 2005 
(b) Golob & Podnar, 
2014 
(c) Clarkson, 1995; 
Freeman, 1984 

Försäljaren, transparens  15. Vilka av Houdinis produktegenskaper fokuserar 
du framförallt på vid mötet med kunden?  

Arvidsson, 2010;  
Dubbink et al., 2008; 
Schramm-Klein et al., 
2015 

Kundpreferenser, 
varumärkesimage 

16. Vilka egenskaper upplever du att kunden 
efterfrågar i Houdinis sortiment? 

Bhattacharya & Sen, 
2004; Nandan, 2005 

Kundpreferenser, kunders 
gensvar på CSR/hållbarhet, 
försäljare 

17. (a) Upplever du att era kunder generellt sett 
efterfrågar hållbara outdoorkläder? (Note: produkter 
med hållbarhetsrelaterade egenskaper)  
17. (b) Vid vilka tillfällen använder du din kunskap 
om Houdinis hållbarhetsarbete som säljargument? 
(Note: vid mötet med kunden/tid/eget intresse) 

(a) Dubbink et al., 
2008; Schramm-Klein 
et al., 2015 
 
(b) Hughes & Ahearne, 
2010; Lehner, 2015 

Varumärkesimage 
Kunders gensvar på 
CSR/hållbarhet 
 

18. (a) På vilket sätt upplever du att efterfrågan av 
hållbara outdoorkläder har förändrats under de 
senaste åren/den tid du har arbetat inom branschen?  
18. (b) Hur upplever ni slutkundens kunskap om 
hållbarhet inom outdoorbranschen? 

(a) Dubbink et al., 
2008 
(b) Ritch, 2015 

Transparens, Kommunicera 
CSR, Kunders gensvar på 
CSR/hållbarhet 

19. Hur tror du att kunderna påverkas av den 
hållbarhetsrelaterade information som du delger om 
produkterna?  

Dubbink et al., 2008; 
Peloza & Shang, 2011 
 

Intressenter, 
kommunikation, 
Varumärkesidentitet, 
Varumärkesimage 

20. Vilken är Houdinis målgrupp?  Bhattacharya & Sen, 
2004; Hughes & 
Ahearne, 2010 
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4.4	  Datainsamling	  och	  tillvägagångssätt	   
Som tidigare nämnts utfördes intervjuerna på respondenternas arbetsplats. Vi valde att 
genomföra de semistrukturerade intervjuerna med båda studiens författare på plats, men 
bestämde på förhand vem som skulle ställa frågorna medan den andra spelade in och 
gjorde anteckningar. Detta för att göra intervjun mindre rörig och mer strukturerad. För 
att minska risken för att olika intervjuer skulle bli olika utförda med tanke på vem som 
var intervjuare bestämde vi på förhand att båda skulle kunna ställa följdfrågor. Bryman 
(2011, s. 208) menar att det är väldigt sällsynt att fler än en intervjuare är på plats vid 
intervjutillfället, vilket beror på den stora kostnaden som vanligtvis då tillkommer. Vi 
var båda närvarade vid samtliga intervjuer vilket vi ser som en fördel eftersom det 
minskade risken för skillnader mellan intervjuer samt minskade risken för missförstånd 
under intervjuerna.  
 
Vi hade med oss fika eller något ätbart vid de flesta intervjutillfällen till de anställda i 
butikerna och på företagen. Detta gjorde vi dels för att visa vår tacksamhet över deras 
bidrag till vår studie, men också för att lätta lite på stämningen. Vi blev varmt 
välkomnade på alla ställen vi besökte och vid några tillfällen var det fler personer som 
ville bli intervjuade än vad vi först hade bokat in. Deras intresse väcktes när vi 
presenterade oss och vad vår studie handlar om. Självklart var vi tacksamma för detta 
och utförde därför fler intervjuer då tid fanns.  
 
I början av varje intervjutillfälle lästes de etiska principerna upp för respondenten, som 
sedan fick acceptera eller avböja, se Appendix 2. Det var viktigt för oss att informera 
respondenten om dennes rättigheter samt vad medverkandet skulle innebära, för att vi 
skulle kunna göra en så etiskt korrekt studie som möjligt. Efter att respondenten 
godkänt dessa principer kunde intervjuerna starta. Samtliga respondenter godtog att 
intervjun bandades. Intervjuerna var av varierande längd och den kortaste intervjun 
varade i 12 minuter och den längsta i 47 minuter. Intervjun med Houdinis representanter 
utfördes med två respondenter samtidigt och deras namn är ej fingerade till skillnad från 
övriga respondenter. Ytterligare en av intervjuerna genomfördes med två respondenter 
samtidigt, där båda respondenter fick möjlighet att svara på de frågor vi ställde. I slutet 
av varje intervju gav vi möjlighet för respondenten/respondenterna att själva tillägga om 
det var någonting de ville säga. Detta gjorde vi för att ge tillfälle för respondenten att 
förtydliga sig själv eller lägga till ytterligare information som denne kände att den inte 
fått tillfälle att uttrycka ännu. Många tog denna chans och lade till ytterligare 
kommentarer.  
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Tabell	  4.	  Presentation	  av	  respondenter	  och	  intervjuer	  

Fiktivt namn 
respondent 

Befattning Tid intervju Antal sidor 
transkriberat material 

Mia & Magnus (ej 
fingerat) 

PR & kommunikationsansvarig 
(MG), Försäljningsansvarig (MR) 

44 minuter 15 sidor 

Lukas (fingerat) Butikssäljare & 
reklamationsansvarig 

22 minuter 7 sidor 

Klara (fingerat) Butikssäljare, extra 12 minuter 5 sidor 

Adam (fingerat) Inköpsansvarig 18 minuter 7 sidor 

Peter (fingerat) Butikschef 34 minuter 9 sidor 

Oskar (fingerat) Vice butikschef 40 minuter 10 sidor 

Johan (fingerat) Butikssäljare, extra 14 minuter 6 sidor 

Stina (fingerat) Butikssäljare, extra 13 minuter 5 sidor 

Linus & Paul (fingerat)  Butikschef (L), delägare (P) 47 minuter 15 sidor 

Σ  11 respondenter  Σ  4 tim 4 min Σ  79 sidor 

4.5	  Etiskt	  förhållningssätt	  och	  forskningsetik 
Vi vill understryka att vi genom arbetets gång har tagit hänsyn till en rad etiska 
principer för att inte vilseleda, undanhålla information eller på annat sätt påverka 
undersökningspersonerna eller andra inblandade i denna studie. För att minska risken 
för detta har vi utgått från fyra principer som är presenterade i Bryman (2011) samt i 
Vetenskapsrådet (2002).  
 
Informationskravet innebär att forskarna är skyldiga att informera berörda personer om 
studiens syfte, att deltagandet är frivilligt och att det är möjligt att avbryta deltagandet 
när som helst (Bryman, 2011, s. 131; Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Detta har vi i denna 
studie tagit hänsyn till då vi både i inledande telefonsamtal med respondenterna 
informerat om dessa aspekter, samt även i vidare mailkontakt och vid intervjutillfället. 
Samtyckeskravet innebär att deltagare har rätt att själva bestämma om de vill vara med i 
studien eller inte (Bryman, 2011, s. 132; Vetenskapsrådet, 2002, s. 9-10). Detta gjorde 
vi tydligt då vi på inga sätt har tvingat någon att deltaga, utan snarare har ställt öppna 
frågor om deltagande efter att vi informerat om studien. Detta gjorde vi också tydligt 
innan vi inledde varje intervju genom att informera om att respondenten när som helst 
kunde avbryta eller låta bli att svara på frågor i intervjun. Konfidentialitetskravet 
betonar vikten av att personuppgifter ska behandlas med konfidentialitet och inte läcka 
ut till obehöriga (Bryman, 2011, s. 132; Vetenskapsrådet, 2002, s. 12-13). Givetvis har 
vi som författare till denna studie inte inkluderat obehöriga parter i dessa delar som 
innehåller personuppgifter eller dylikt. Vi har också presenterat samtliga respondenter 
hos återförsäljarna på ett anonymt sätt som ej går att spåra tillbaka till respondenten, 
samt har alltid frågat om tillåtelse innan vi publicerat namn eller annan känslig 
information. Det inspelade materialet samt transkriberingarna har ej hamnat i obehöriga 
händer utan har endast behandlats av denna studies författare. Därefter har dessa filer 
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raderats för att garantera att konfidentialitetskravet uppfyllts. Slutligen tar Bryman 
(2011, s. 132) upp nyttjandekravet, som belyser vikten av att de uppgifter som i studien 
samlas in om enskilda personer enbart kan användas i forskningsändamålet. Insamlade 
personuppgifter får heller inte användas som direkt påverkar den enskilde individen om 
inte denne gett medgivande till detta (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Detta är något som 
vi respekterat och har därför makulerat all information som inte har publicerats när den 
inte längre används i studien.  
 
Vidare betonar Ahrne & Svensson (2015, s. 61-62) vikten av respekt och tolerans samt 
ömsesidigt förtroende. Genom att vi som författare till denna studie har försökt agera så 
transparent som möjligt och delgivit så mycket information vi kan till respondenterna 
utan att för den delen leda dem i svar eller på annat sätt påverka dem, hoppas vi att detta 
har bidragit till ett ökat förtroende för oss som författare, och vår förhoppning är därför 
att detta ska ha bidragit positivt till studiens resultat genom att respondenterna har fått 
ett ökat förtroende till oss. Genom att ha tagit dessa etiska riktlinjer i beaktning under 
studiens gång anser vi slutligen att vi har uppnått god forskningsetik genom hela 
arbetets gång. 

	  
4.6	  Transkribering	  och	  bearbetning	  av	  insamlat	  material 
För att den data som har samlats in ska kunna tolkas och analyseras krävs att materialet 
sammanställs och redovisas i textform (Olsson & Sörensen, 2007, s. 97). Som tidigare 
nämnts spelade vi in samtliga intervjuer efter att ha fått godkännande från 
respondenterna vid de olika intervjutillfällena. Inspelning av datainsamling som sker via 
intervjuer gör det lättare att få med allt som sägs under intervjutillfället och understödjer 
även analysarbetet eftersom materialet kan lyssnas igenom ett flertal gånger (Bryman, 
2011, s. 428). För att spela in intervjuerna använde vi oss av både en mobiltelefon och 
en diktafon. Vi använde oss av två olika enheter för att minimera risken för att 
ljudupptagningen skulle utebli om någon av inspelningsredskapen inte skulle fungera på 
grund av eventuella tekniska problem. Detta visade sig vara en fördelaktig taktik med 
tanke på att diktafonen fick slut på batterier under en intervju. Tack vare att vi hade 
mobiltelefonen som backup fick vi lyckligtvis med all ljudupptagning från intervjun 
trots missödet.  
 
Med hjälp av inspelade intervjuer underlättas transkribering vilket innebär att 
intervjuerna bearbetas till nedskriven text som bör återspegla det som sägs under 
intervjuerna på ett så korrekt sätt som möjligt (Bryman, 2011, s. 431; Olsson & 
Sörensen, 2007, s. 80).  Med fördel bör transkribering ske tätt inpå att intervjun har 
utförts och textning av intervjuer kan även minska risken för eventuella 
missuppfattningar som kan ha uppstått vid själva intervjutillfället (Johansson Lindfors, 
1993, s. 146-147; Olsson & Sörensen, 2007, s. 98). Vi transkriberade varje intervju som 
genomfördes i nära anslutning till själva intervjutillfällena för att försäkra oss om att 
dessa fanns färskt i minnet. Studiens författare delade upp det inspelade materialet från 
intervjuerna och transkriberade hälften var. Sammanlagt resulterade materialet i 79 
sidor transkriberat material. 
 
När vi transkriberade valde vi att skriva ner intervjuerna ordagrant och notera längre 
pauser, uttryck och kroppsspråk som respondenterna visade. Eftersom båda 
uppsatsförfattarna var närvarande vid samtliga intervjuer hade en av oss möjlighet att 
anteckna medan den andra främst ställde frågor. Detta underlättade transkriberingen då 
vi hade chans att anteckna eventuella gester eller annat kroppsspråk som vi 
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uppmärksammade under intervjutillfället men som inte kunde upptas i det inspelade 
materialet. Vi noterade även respondentens tonläge och hur vi uppfattade stämningen 
under intervjun vilket enligt Johansson Lindfors (1993, s. 146) kan vara betydelsefullt 
inför tolkningen av det insamlade datamaterialet.  
 
Kvalitativ bearbetningsmetod härrör hermeneutiken som är kopplat till tolkning och 
förståelse av människans olika uttryck (Olsson & Sörensen, 2007, s. 97). Som tidigare 
nämnts antar vi den hermeneutiska kunskapssynen i denna studie vilket gör att den 
kvalitativa bearbetningsmetoden lämpade sig bäst. Johansson Lindfors (1993, s.140) 
menar att databearbetningen är länken som kopplar samman studiens datainsamling 
med analysen. Bearbetning- och tolkningsmetoder används inom forskningen för att 
kunna dra slutsatser och finna eventuella mönster utifrån det insamlade datamaterialet 
som är kopplat till studien (Olsson & Sörensen, 2007, s. 97).  
 

4.7	  Analysmetod	  och	  strukturering	  av	  insamlad	  data 
Analys av kvalitativ data kan utföras på flera olika sätt som ofta är förenliga med det 
induktiva angreppssättet där forskaren utgår från empirin men kan även innehålla inslag 
av deduktion (Saunders et al., 2012, s. 566-567). Template Analysis är en analysmetod 
för kvalitativ datainsamling som kombinerar det deduktiva perspektivet med det 
induktiva (Saunders et al., 2012, s. 566-567). Vi har inledningsvis i analysprocessen 
använt oss av Template Analysis vilket vi anser är lämpligt för denna studie som 
domineras av det deduktiva angreppssättet vilket tar utgångspunkt i teorin. Template 
Analysis bygger på att kategorisera eller koda olika teman som uppkommer i 
datamaterialet (Saunders et al., 2012, s. 572). Dessa koder kan vara förutbestämda men 
teman kan även läggas till eller ändras under datainsamlingsprocessen och analysen 
(Saunders et al., 2012, s. 572). Som tidigare nämnts är intervjufrågorna som användes 
för studiens datainsamling kopplade till den teoretiska referensram och likaså skapades 
koderna utifrån teman relaterade till studiens teoretiska referensram. Detta för att kunna 
sammankoppla datainsamlingen med teorin och analysera detta med strävan efter att 
slutligen kunna uppfylla studiens syften och besvara frågeställningen.  
 
Vid kvalitativ analys av datamaterial används vanligtvis kodning som med fördel bör 
göras tidigt i analysprocessen (Bryman, 2011, s. 523). Kodningen är en del av 
analysprocessen och är ett verktyg som hjälper till att strukturera datamaterialet och 
underlättar för tolkning av resultatet (Bryman, 2011, s. 525; Yin, 2013, s. 190). De 
teman som utgjorde den förutbestämda kodningen fylldes på med underkategorier allt 
eftersom datamaterialet bearbetades och vissa ändringar och tillägg gjordes under 
arbetets gång. Template Analysis är en flexibel analysmetod som tillåter forskaren att 
anpassa teman efter studiens utformning och de tillägg eller ändringar som görs i 
kodningen är en del av den kvalitativa analysprocessen (Saunders et al., 2012, s. 573). 
Revidering av de förutbestämda koderna och addering av nya koder kan ske på grund av 
att nya upptäckter görs med hänsyn till de teman som berörs i datamaterialet (Saunders 
et al., 2012, s. 573).  
 
Vi använde Template Analysis som riktlinje för att strukturera upp analysarbetet så att 
vi systematiskt kunde sortera i den stora mängd datamaterial som vi hade samlat in från 
intervjuerna. För att underlätta analysarbetet tilldelade vi alla teman olika färgkoder 
vilket gjorde att vi lättare kunde navigera i det transkriberade textmaterialet och 
särskilja de olika teman som vi använde oss av i empirin och analysen. Kodningen var 
en tidskrävande process som innebar omfattande bearbetning och ett flertal 
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genomgångar av det empiriska materialet. Den kritik som riktas mot kodningsmetoden 
handlar om att datamaterialet plockas ut ur sitt sammanhang vilket kan tappa den 
essentiella betydelsen i den specifika kontext som det kodade materialet är hämtat från 
(Bryman, 2011, s. 526). Vi har tagit detta i beaktande i analysprocessen och eftersträvat 
att återspegla den situation som koderna är hämtade ifrån. De övergripande teman som 
slutligen skapades med utgångpunkt från empirin tillsammans med de förutbestämda 
temana från den teoretiska referensramen var CSR & hållbarhet, Varumärkesidentitet, 
Varumärkesimage, Kommunikation, Kundpreferenser och försäljarens roll i mötet med 
kunden. Mycket av det som framkom i det empiriska materialet kunde härledas till flera 
av dessa teman vilket indikerar på att de olika ämnen som berörts i studien är starkt 
sammankopplade till varandra samt till den teoretiska referensramen. I kapitel 5 Empiri 
presenterar vi det empiriska resultatet i studien kategoriserat utefter de övergripande 
teman som framkom i studien.  
 

4.7.1 Tolkning och slutsats 

Utifrån kodningen och de teman som framkom inledningsvis i analysprocessen sökte vi 
efter eventuella mönster och relationer dem emellan. Template Analysis handlar om att 
sammankoppla delar av det insamlade datamaterialet med de olika teman som 
utvecklats och kodats för att vidare kunna analysera det kodade materialet och finna 
eventuella relationer, mönster eller teman (Saunders et al., 2012, s. 572). För att kunna 
analysera och jämföra vad som framkommit i de olika intervjuerna kopplade vi samman 
det empiriska materialet från samtliga respondenter med varandra. Eftersom vi redan 
hade kategoriserat det empiriska materialet med utgångspunkt i olika teman 
underlättades denna process i analysarbetet. I analysprocessen kategoriseras och jämförs 
den insamlade datan för att sedan kunna se samband och likheter i det insamlade 
materialet (Saunders et al., 2012, s. 619).  
 
Vid analys av kvalitativ data är tolkning en del av analysprocessen och handlar om att 
forskaren utreder innebörden av det som har framkommit ur empirin (Yin, 2013, s. 
204). Tolkning av det insamlade materialet motiveras genom studiens hermeneutiska 
kunskapssyn vilket handlar om att tolka och förstå människors sociala kontext (Bryman, 
2011, s. 507; Olsson & Sörensen, 2007, s. 64). Dessutom antas i denna studie den 
konstruktionistiska verklighetssynen som betraktar verkligheten som föränderlig och 
skapat av sociala konstruktioner (Bryman, 2011, s. 37). Detta tyder på vikten av att 
skapa en förståelse för människors sociala verklighet och uppfattningar samspelet 
mellan individer, vilket vi i denna studie har stort fokus på (Bryman, 2011, s. 37). 
Tolkningsprocessen ställer högra krav på forskaren eftersom tolkningen bör återspegla 
det empiriska materialet på ett sätt som något så när överensstämmer med hur någon 
annan skulle ha tolkat samma material (Yin, 2013, s. 204-205). Vidare eftersträvar 
tolkningen att återge en rättvisande bild av vad som framkommit i empirin samt att den 
är genomarbetad och har en början och ett slut (Yin, 2013, s. 204-205). Dessutom bör 
tolkningen vara trovärdig och belysa relevanta aspekter som framkommit i studien (Yin, 
2013, s. 204-205). Vi har i denna studie tagit dessa aspekter i beaktande under 
tolkningsprocessen.  
 
Den tolkning som har gjorts i denna studie framkommer främst i kapitel 6 Analys och 
diskussion, där studiens empiriska resultat förs samman med teorin vilket vävs ihop i en 
analys och diskussion som är kopplat till studiens syften. Tolkningar har gjorts utifrån 
hur vi har uppfattat det som framkommit i empirin för att sedan härledas till den 
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teoretiska referensramen. Vi har strävat efter att ha en genomgående röd tråd i den 
tolkning som har gjorts och att presentera det som uppkom i empirin utifrån studiens 
sammanhang. Tolkningarna har i analysen styrkts med citat från respondenterna. Olsson 
& Sörensen (2007, s. 108) menar att tolkningsprocessen i kvalitativ analys handlar om 
att växla mellan citat, delar, helhet och kontext. Denna dynamik har vi eftersträvat i 
tolknings- och analysprocessen. Vid analys av kvalitativ data bör aspekter i det 
empiriska materialet som har relevans för studiens frågeställning lyftas fram och 
analyseras utifrån studiens kontext (Olsson & Sörensen, 2007, s. 108). Vi valde att 
kategorisera kapitel 6 Analys och diskussion utefter studiens tre syften för att återkoppla 
empirin till vad studien ämnade undersöka vilket sedan bidrog till besvarandet av 
frågeställningen i kapitel 7 Slutsatser.   
 
Slutsatser är den sista fasen av analysprocessen som bör knyta an till den empiriska 
framställningen och tolkningsfasen (Yin, 2013, s. 218). Att dra slutsatser är en väsentlig 
del i forskningsprocessen för att studien ska bli fulländad (Yin, 2013, s. 218). Slutsatsen 
knyter ihop hela arbetet och sammanfattar det i ett tydligt forskningsresultat följt av att 
kritik såsom studiens begränsningar diskuteras (Saunders et al., 2012, s. 607-608). Hur 
slutsatser dras skiljer sig åt beroende på vilket angreppssätt som antagits i studien. 
Slutsatser i induktiva studier karaktäriseras av uppkomsten av nya teorier utifrån 
upptäckter som gjorts i empirin medan deduktiva studier främst handlar om att dra 
slutsatser utifrån teoretiska antaganden som verifieras eller förkastas med hjälp av 
empiriska iakttagelser (Olsson & Sörensen, 2007, s. 32). Som redogjorts i kapitel 2 
Vetenskapliga utgångspunkter har vi i denna studie ett angreppssätt som domineras av 
deduktion men med inslag av induktion med hänsyn till studiens kvalitativa karaktär. 
Detta har bidragit till att slutsatserna som dras i studien är influerade av den tolkning 
och analys som sammanvävt teori och empiri.  
 
Vi vill understryka att båda studiens författare har varit delaktiga under hela 
analysarbetet och noga diskuterat hur det empiriska materialet ska framställas i studien. 
Vidare har vi strävat efter att tolka materialet på ett så rättvisande sätt som möjligt för 
att återspegla det som har framkommit från intervjuerna med Houdini och dess 
återförsäljare. Vi ansåg att detta var viktigt för att upprätthålla studiens kvalitet och för 
att inte snedvrida resultatet.  
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5	  Empiri	  
I följande kapitel redovisas resultatet från det material som har samlats in genom 
intervjuer med två representanter från Houdini samt nio respondenter hos sex av 
Houdinis olika återförsäljare i Stockholm och Umeå. Samtliga av återförsäljarnas nio 
respondenter är kundmötande butikssäljare men vissa har en annan befattning och 
ytterligare arbetsuppgifter. Inledningsvis ges en kort beskrivning av hur empirin är 
framställd. Empirin är uppdelad i två avsnitt där det första innehåller en introduktion 
av företaget Houdini följt av en sammanfattning av intervjun med Houdini. Det andra 
avsnittet innehåller resultatet från intervjuerna med Houdinis återförsäljare. 
 
Intervjuerna presenteras nedan var för sig och introduceras med en kort 
bakgrundsinformation om respondenterna följt av olika teman som är kopplade till 
ämnen som behandlades i intervjuerna. De teman som empirin är kategoriserad efter är: 
CSR & hållbarhet, Varumärkesidentitet/Varumärkesimage, Kommunikation, 
Kundpreferenser och försäljarens roll i mötet med kunden. Dessa teman bygger på 
ämnen som uppkommit ur det empiriska materialet tillsammans med denna studies 
teoretiska referensram, vilket beskrivs mer ingående i kapitel 4 Praktisk metod. Alla 
återförsäljares namn är fingerade, men Houdinis representanter är efter 
överenskommelse ej anonyma. Intervjuerna utfördes i början av april 2016 och 
presentationerna nedan grundar sig på dessa. I de fall där två respondenter intervjuades 
samtidigt har vi valt att inte heller i empirin nedan skilja dem åt som två olika 
intervjuer, däremot framkommer det tydligt vem som menar vad. 
 

5.1	  Houdini 
Det svenska outdoor-företaget Houdini grundades 1993 av Lotta Giornofelice som 
började tillverka kläder i stretch-fleece, vilket vid den tidpunkten var ett relativt okänt 
material (Houdini, 2016b). Till en början producerade Giornofelice kläderna till hennes 
närmsta krets men kläderna blev snabbt populära, främst bland klättrare (Houdini, 
2016b). Företaget väckte uppmärksamhet och växte sig allt större (Houdini, 2016b). 
Houdini har genom alla år haft hållbarhet som ett centralt tankesätt och producerar idag 
alla typer av outdoorkläder samtidigt som de arbetar innovativt med att skapa produkter 
som är bra för människa och miljö (Houdini, 2016b). Deras mest sålda produkt är 
Men’s och Women’s Power Houdi vilken är en funktionell fleecetröja som har ingått i 
Houdinis sortiment under många år (Houdini, 2013, s. 6). Houdini har under åren fått 
många utmärkelser bland annat för sitt hållbarhetsarbete men även för enskilda 
produkter (Houdini, 2016c).  
 

5.1.1 Mia Grankvist & Magnus Ryde 

Grankvist har varit en del av Houdini sedan företaget startade men har sedan 2009 varit 
fast anställd och jobbar idag på marknadsavdelningen främst med PR och 
kommunikation. En stor del av hennes dagliga arbete rör miljöfrågor på ett eller annat 
sätt. Grankvist har innan hon började på Houdini både arbetat i olika butiker men också 
drivit egna butiker och har arbetat inom outdoorbranschen sedan hon var 19 år. 
 
Ryde har arbetat på Houdini i åtta år och är främst ansvarig för försäljningen i 
Skandinavien men arbetar även med försäljning i Nordamerika. Ryde har tidigare rest 
mycket samt jobbat i Norge innan han började studera på Sälj- och Marknadshögskolan 
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i Stockholm. Under sin utbildning gjorde han sin praktik på Houdini och har arbetat där 
sedan dess.  
 
CSR & hållbarhet 
Både Grankvist och Ryde uttrycker stor kunskap och ett stort intresse för hållbarhet och 
miljö och tycker att det är oerhört viktiga frågor. Grankvist menar att hennes personliga 
intresse för hållbarhet började växa redan i uppväxten då hennes far var kemist och 
väldigt miljöintresserad och kunnig inom dessa frågor. Ryde har alltid varit mycket ute i 
naturen och hans intresse för miljöfrågor växte fram när han surfade i Indonesien och 
kom i kontakt med de enorma sopberg som spolas upp från haven. Det fick Ryde att 
börja tänka mer på människors påverkan på miljön och han insåg vikten av att ta ansvar, 
inte bara för sig själv utan även för andra.  
 
Grankvist berättar om Houdinis hållbarhetsarbete och den GRI-rapport som företaget 
2013 publicerade. Hon berättar att Houdini nu har inlett ett samarbete med Stockholm 
Resilience Centre som leds av Johan Rockström för att ta fram en ny rapport, Planetary 
Boundaries. Denna omfattande rapport ska ännu tydligare mäta olika 
hållbarhetsaspekter i Houdinis verksamhet genom att ta hänsyn till hela spektrat och 
mäta flera olika parametrar som exempelvis vattenåtgång, kemikalier och biologisk 
mångfald. Grankvist berättar att Houdinis hållbarhetsarbete har utvecklats sedan GRI-
rapporten publicerades 2013 bland annat genom att andelen Bluesign-certifierade 
produkter har ökat. Förutom att ta avstånd från skadliga ämnen så innebär också 
hållbarhet för Houdini att skapa slitstarka och långlivade produkter, Grankvist säger att 
“Utan att man tänker på det så är komfort en minst lika stor miljöfråga också, på 
samma sätt som kvalitet och slitstyrka. Att köpa ett plagg som är miljövänligt och 
obekvämt eller går sönder efter ett år är ju inte alls bra. [...] Och får man ett plagg som 
man älskar och vill ha kvar, och går den sönder lite så vill man laga den för man älskar 
den tröjan. Då är ju det en miljövinst även om man inte tänker på det.” Vidare berättar 
Ryde om det stora miljöfokus som Houdini har, och deras mål om att kunder ska ha 
möjligheten att köpa kläder som är bra för miljön.  
 
Varumärkesidentitet 
Grankvist beskriver Houdini som ett innovativt och passionsdrivet företag med ett stort 
engagemang och hållbarhetsfokus. Hon menar att de flesta anställda har sökt sig till 
Houdini för att de på något sätt delar Houdinis värderingar och intresserar sig för 
friluftsliv. Grankvist menar att Houdini försöker väva in innovation i allt från 
produkternas design till tekniska lösningar och material. Ryde berättar att Houdinis 
produkter är allsidiga och inte begränsade till något specifikt tillfälle eller speciell 
aktivitet, vilket också det är en hållbarhetsfråga eftersom det minskar antalet plagg 
kunden behöver köpa. Han associerar även Houdinis produkter med hög komfort och 
bra passform.  
 
Grankvist tror att en viss kundgrupp uppskattar Houdinis miljövärderingar och därför 
köper deras produkter, medan andra kunder eftertraktar produkternas tekniska lösningar 
och köper Houdinis produkter mer för att det är bra kvalitetsprodukter. Vidare tror Ryde 
och Grankvist att kunderna uppskattar produkternas komfort och passform. Grankvist 
menar att Houdinis målgrupp är ganska medvetna människor med en aktiv livsstil och 
att målgruppen inte är åldersstyrd. Grankvist menar att produkterna kan uppfattas som 
dyra då de köps men att de i längden inte har ett högt pris med tanke på produkternas 
långa livslängd. Hon tror också att Houdini kan nå ut till en bredare målgrupp tack vare 
sin second-hand och uthyrningsservice.  
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Kommunikation 
Ryde berättar att Houdini främst kommunicerar med sina återförsäljare via clinics som 
sker två gånger per år, när han pratar om dessa säger han “[...] de har ju alltid ett 
ganska starkt miljöfokus, just för att det är någonting som vi brinner för och verkligen 
vill förmedla. Om sen slutkonsumenten inte väljer tröjan för att det är ett bättre miljöval 
så vill vi i alla fall att den som säljer produkten ska veta om att det är det. Den ska 
känna sig trygg i att sälja våra produkter.” Han berättar att Houdinis clinics oftast hålls 
på plats hos återförsäljarna med vissa undantag på grund av geografiska eller andra skäl. 
Han menar att Houdini är medvetna om att det är svårt att möta alla återförsäljare lika 
ofta men att de försöker anpassa kommunikationen genom andra kanaler då det inte 
finns tillfälle att besöka återförsäljarna på plats. Ryde menar att Houdinis mål är att nå 
alla butikssäljare men ser svårigheter att nå ut till exempelvis extraarbetare i samma 
mån som heltidsanställda. Grankvist berättar vidare att de även skickar ut nyhetsbrev 
månadsvis samt att de är aktiva med att uppdatera sin hemsida och sociala medier men 
tar upp problematiken med att dessa kanaler kanske inte når fram till alla. De diskuterar 
problematiken med att nå ut med informationen eftersom det finns variationer i 
säljarnas intresse och förkunskap i ämnet.  
 
Både Ryde och Grankvist är övertygade om att det till hundra procent är Houdinis 
ansvar att se till så att deras återförsäljare nås av den kunskap de behöver ha om 
Houdini och deras hållbarhetsarbete i sitt jobb. Vad gäller ansvarskedjan och 
hållbarhetsfrågor säger Grankvist att “Det är jättehärligt när man får frågor från 
slutkunder och det är fantastiskt när de ställer krav men man kan aldrig lägga ansvaret 
på att det ska vara slutkonsumenten som ska driva de frågorna. Politikerna har ett stort 
ansvar men företag som producerar produkter har huvudansvaret. För mig är det mer 
så att vi ska ha gjort så mycket rätt så att slutkunderna inte ens ska behöva välja.” Både 
Grankvist och Ryde anser att kommunikationen med deras återförsäljare fungerar bra 
men är överens om att kommunikation är någonting som alltid kan förbättras, vilket 
också är något de ständigt arbetar med på Houdini.  
 
Ryde berättar att Houdini har bra relationer med sina återförsäljare och att de har jobbat 
med flera av dem under många år vilket har stärkt relationerna. Ryde anser att det är 
viktigt att bygga relationer och se till så att det finns ett genuint intresse för att sälja 
Houdini vilket han även tror påverkar försäljningen positivt. Detta är något som 
Houdini tar hänsyn till när de väljer vilka återförsäljare de ska samarbeta med. Vidare 
menar Grankvist och Ryde att Houdini arbetar med återförsäljare på samma sätt som de 
arbetar med leverantörer och producenter, bra relationer och ömsesidigt förtroende 
skapas genom långsiktigt samarbete och strävan mot gemensamma mål. 
 
Kundpreferenser och försäljarens roll i mötet med kunden 
Grankvist menar att miljöfrågan är någonting som går i cykler och att hur många som 
bryr sig om miljön beror till stor del på trender. Hennes önskan är dock att miljöfrågan 
ska bli så naturlig så att alla är medvetna om det och att Houdini därför kan 
kommunicera sina övriga styrkor. Ryde menar att kunskapen om hållbarhet och kläder 
för tio år sedan var mycket låg, och att kunder inom outdoorbranschen idag har 
betydligt mer kunskap inom dessa områden. Han menar att det fortfarande finns en stor 
variation i kunskapsnivån inom dessa frågor, men att många av Houdinis kunder är mer 
medvetna än genomsnittet. Kunskapsnivån är dock generellt sett relativt låg. Grankvist 
pratar även om komplexiteten med hållbarhetsfrågor och olika miljömärkningar, hon 
säger “Jag tror vi har ungefär 250 olika miljömärkningar bara i Sverige som allihopa 
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betyder olika saker, vilket är ett stort bekymmer för slutkunder.” Grankvist tror att 
butikssäljare spelar en viktig roll i mötet med kunden och kan påverka kundens 
köpbeslut. Hon tror att kunderna påverkas positivt av den kunskap som säljarna delger 
om Houdini och deras hållbarhetsarbete. Hon menar också att säljarna har som roll att 
presentera olika alternativ men att det slutligen är upp till kunden att ta ett köpbeslut.  
 

5.2	  Houdinis	  återförsäljare 
 

5.2.1 Klara 

Klara är 19 år och har jobbat som extraarbetande butikssäljare i ett halvår. Hennes 
tidigare arbetserfarenheter är bland annat inom service- och säljbranschen. Hon är också 
aktiv inom en idrott som hon både utövar och tränar andra grupper i.  
 
CSR & hållbarhet 
Klara tycker att hållbarhet är viktigt och hennes personliga tankar kring ämnet handlar 
främst om att köpa produkter som håller länge för att inte slita på miljön. Klara anser att 
hållbarhet är viktigt för det företag hon jobbar på. Företaget säljer produkter av hög 
kvalitet för att minska på slit och släng och vissa av de produkter som säljs i butiken är 
även närproducerade. Klara tror att företaget hon arbetar på tar hänsyn till produkterna 
som säljs och dess miljöpåverkan när de väljer leverantörer men hon är inte säker då 
hon anser att hon som extraanställd inte har någon större insikt i hur företaget arbetar 
med inköp och dessa frågor.  
 
Kommunikation 
Klara upplever inte att hon har någon större kunskap om Houdini och deras 
hållbarhetsarbete. Kommunikationen mellan Houdini och företaget hon jobbat på skulle 
kunna förbättras och Klara har inte deltagit i utbildningar eller på annat sätt varit i 
kontakt med Houdini. Hon känner att det är hennes ansvar att inhämta kunskap och tror 
att de heltidsanställda får mer utbildning än hon som jobbar som extraanställd. Trots 
detta så pratar hon med kunder om det hon vet om Houdinis hållbarhetsarbete, och hon 
upplever att kunden har en positiv respons på det hon berättar. 
 
Varumärkesimage 
Det Klara associerar med varumärket Houdini är framförallt deras mest populära 
produkt Power Houdi och även att Houdini är ett svenskt varumärke som tillverkar bra 
produkter. Hon nämner även att Houdini använder sig av återvunnet material och att de 
arbetar med uthyrning av plagg. Klara upplever att kunderna framförallt efterfrågar 
Power Houdin för att det är en mångsidig produkt som är stretchig och skön. Klara 
upplever också att kunderna uppskattar att Houdini är ett svenskt företag och har 
produkter som håller länge samt att de använder återvunnen polyester i vissa av deras 
produkter. Klara upplever att Houdini riktar sig till alla åldrar. 
 
Kundpreferenser och försäljarens roll i mötet med kunden 
Generellt sett upplever Klara att kunderna i butiken hon jobbar på efterfrågar produkter 
som ska hålla länge och har hög kvalitet. Hon menar att vissa kunder vill att produkten 
ska vara bra för miljön, medan det inte verkar vara ett viktigt kriterium för andra 
kunder. Klara menar att hon använder Houdinis hållbarhetsarbete som ett säljargument 
främst när kunden frågar efter det. Generellt sett upplever inte Klara att kunderna som 
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hon möter har en djupgående kunskap om hållbarhet inom outdoorbranschen. På frågan 
om hur Klara tror att kunderna påverkas av den hållbarhetsrelaterade information hon 
delger kunderna svarar hon “De kanske blir lite mer medvetna och fortsätter tänka på 
det vidare när de väljer andra grejer och tänker in sådana viktiga aspekter. Inte bara 
att det ska vara en bra grej för dem själva, utan kanske i det stora hela också.”  
 

5.2.2 Stina 

Stina är 27 år gammal och har jobbat extra som butikssäljare på företaget hon arbetar på 
i fyra månader. Hon har ingen fast tjänst på företaget men jobbar nästan heltid. Stina har 
tidigare studerat miljövetenskap och biologi och har bland annat arbetat som turguide i 
fjällen samt i olika serviceyrken.  
 
CSR & hållbarhet 
Stina berättar att hela hennes liv kretsar kring miljö- och hållbarhetsfrågor och ser sig 
själv som en “supernörd” på området. Hon har tidigare läst många högskolepoäng som 
relaterar till ämnet och har ett stort intresse för natur och miljö. Stina tror inte att det 
finns någon officiell hållbarhetspolicy inom företaget hon jobbar på, men att det finns 
en stor vilja att “göra bra”. Stina menar att företaget hon jobbar på tar hänsyn till vilka 
leverantörer de samarbetar med och vilka produkter de säljer i butiken.  
 
Kommunikation 
Stina anser att hon har stor kunskap om Houdini och deras hållbarhetsarbete, samt om 
hållbarhet och CSR i allmänhet. Den mesta av denna kunskap kommer dock framförallt 
från personligt intresse då hon inte deltagit på någon av Houdinis clinics ännu, men hon 
tror att information och kunskap finns inom företaget men inte riktigt når fram till alla 
säljare. Stina pratar ofta om dessa ämnen med kunderna och upplever att det finns en 
viss kundgrupp som är mer intresserad av dessa ämnen. Hon upplever att kunderna 
påverkas positivt när hon pratar om hållbarhet och Houdinis produkter vilket ofta leder 
till ett positivt köpbeslut och att de hellre väljer en produkt som är bättre miljömässigt.  
 
Varumärkesimage 
Det Stina främst associerar med Houdini är deras Power Houdi. Hon tänker även på 
hållbarhet, passform och nya material. Stina upplever att kunderna uppskattar passform, 
design och bekvämlighet i Houdinis produkter. Hon upplever också att Houdini har en 
bred målgrupp som riktar sig till allt från miljömedvetna till de som är ute efter snygga 
och bekväma kläder.  
 
Kundpreferenser och försäljarens roll i mötet med kunden 
Stina upplever att det finns två typer av kunder som hon möter i butiken. En mer 
ignorant kundgrupp som mest bryr sig om färg och passform, och ytterligare en 
kundgrupp som är medveten om produkter på en annan nivå och frågar säljarna om 
hållbarhet och vill göra ett medvetet val på fler plan än den tidigare kundgruppen. 
Många kunder bryr sig också om kvaliteten på produkterna och vill att de ska hålla 
länge. Stina menar att kundernas nivå på kunskapen om hållbarhet varierar otroligt 
mycket, men att efterfrågan på hållbara produkter har ökat de senaste åren. Även om 
kunderna inte alltid har en djup kunskap så är många medvetna om hållbarhetsfrågan 
och är ofta påverkade av medias inslag. Stina säger “Jag har också märkt att 
Greenpeacekampanjen som gick rätt hårt åt Haglöfs har gjort att många kunder kommit 
in och påpekat att ’Haglöfs kan man ju inte ha’, fast kunden har egentligen ingen koll 
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överhuvudtaget på vad det handlar om och så köper de något som är tusen gånger 
sämre än det som var problemet med Haglöfs ena sko. Men det är ändå lite trendigt att 
ha koll.”  
 

5.2.3 Johan 

Johan jobbar extra som timanställd butikssäljare hos en av Houdinis återförsäljare och 
har gjort detta från och till i två år. Tidigare har han bland annat studerat musik, jobbat 
inom sälj samt på en reklambyrå. Johan är 21 år gammal.   
 
CSR & hållbarhet 
Johan tycker att hållbarhet är en viktig fråga, delvis på grund av att han jobbar med att 
sälja outdoorprodukter som används ute i naturen. Som butikssäljare anser han sig inte 
ha så stor insyn i hur företaget i sig arbetar med hållbarhetsrelaterade frågor, men 
eftersom att han själv är intresserad i frågor som rör hållbarhet tycker han i sin säljroll 
om att sälja de produkter som är bättre för miljön.  
 
Kommunikation 
Johan upplever att han har mycket bra kunskap om Houdini och deras hållbarhetsarbete. 
Denna kunskap har han bland annat fått genom Houdinis clinics som sker två gånger 
årligen, genom eget intresse samt sociala medier. Han nämner också att Houdini 
regelbundet besöker butiken och att det då finns bra möjligheter att kommunicera med 
dem. Han menar att det finns ett nära samarbete mellan Houdini och det företag som 
Johan jobbar på och att kommunikationen mellan dem fungerar bra.  
 
Johan upplever att det finns andra egenskaper än hållbarhet som prioriteras av kunder, 
men att det skiljer sig från kund till kund. Det finns kunder som bryr sig om miljön men 
han önskar att det vore fler. Han påpekar att kunder ofta är medvetna om 
hållbarhetsfrågor som har väckt uppmärksamhet i media och att de under några veckor 
är mer angelägna om att fråga säljarna om dessa specifika frågor som har lyfts fram i 
media, men att det sedan blåser över ganska fort igen. Johan hoppas på att kunderna 
påverkas positivt av den hållbarhetsrelaterade information han delger dem och säger 
“Det man hoppas är att de ska föra kunskapen vidare i sin tur när de sitter och käkar 
middag med sina kompisar eller att de ska börja prata om de märken som tar lite mer 
hänsyn till miljön. Så det är väl det man hoppas på, att de sprider det vidare.” 
 
Varumärkesimage 
Johan anser att Houdini är ett företag som gör ett bra jobb inom hållbarhetsfrågor. Han 
associerar Houdini med bekväma kläder och företagets hållbarhetsfokus. När det 
kommer till kunderna anser han att det finns stora skillnader i vad olika kundgrupper 
efterfrågar i Houdinis sortiment. Johan nämner att vissa kunder är skeptiska till att 
Houdini inte använder sig av Gore-Tex, men att de brukar ändra uppfattning då de 
provar Houdinis produkter. Andra kunder anser att Houdini har mysiga och bekväma 
kläder, att de uppskattar historien bakom företaget och dess hållbarhetsarbete samt att 
design, komfort och passform är något som uppskattas av kunderna. Johan anser att 
Houdinis målgrupp är bred och att deras produkter passar alla familjemedlemmar.  
 
Kundpreferenser och försäljarens roll i mötet med kunden 
Generellt sett upplever Johan att det finns en stor variation i efterfrågan av hållbara 
produkter, men att det ofta inte är mer än ett plus i kanten för de flesta kunder. Han 
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upplever inte att det är ett säljargument som spelar en avgörande roll i kundens 
köpbeslut. När det kommer till Houdinis kunder menar Johan att det finns två olika 
kundgrupper. Ena gruppen består av befintliga kunder som redan äger många av 
Houdinis produkter och verkligen uppskattar dem och vill ha fler, medan den andra 
kundgruppen består av mer skeptiska personer som ofta är konservativa till att prova 
nya material och varumärken. Johan upplever att många kunder han ganska bra koll på 
hållbarhetsfrågor i branschen och han tror att det är en betydligt högre kunskapsnivå hos 
kunderna inom outdoorbranschen än inom övriga klädbranschen. Johan försöker vara 
lyhörd till vad kunden efterfrågar men försöker samtidigt att presentera olika alternativ 
och han anser det viktigt att introducera de varumärken som tar stor hänsyn till miljön.  
 

5.2.4 Adam 

Adam jobbar som inköpsansvarig för konfektion hos en av Houdinis återförsäljare där 
han har jobbat i sex år. Tidigare har han arbetat som säljare och som fritidsledare. Adam 
är 33 år gammal. 
 
CSR & hållbarhet 
Adam anser att hållbarhet är bra, både privat och ur företagssynpunkt. Han menar att 
hållbarhet är viktigt både för vår generation och kommande generation, samtidigt som 
han ser att det får en allt större betydelse för företag. Företaget som Adam jobbar på har 
ingen officiell hållbarhetspolicy utan de förlitar sig på att leverantörerna tar sitt ansvar. 
Det viktigaste för företaget är de finansiella aspekterna vilket betyder att vinstintresset 
prioriteras framför miljöfrågor och annat. 
 
Kommunikation 
Adam är medveten om att Houdini arbetar med återvunnet material och att de har ett 
stort hållbarhetsengagemang, men kunskapen han har om Houdinis hållbarhetsarbete är 
inte mer djupgående än så. Adam menar dock att han har tillräcklig kunskap om detta 
när kunderna frågar om hållbarhet, men han lyfter aldrig själv fram Houdinis 
hållbarhetsarbete som säljargument om inte kunden själv frågar om det. Han säger att 
“Drar man upp sådana ämnen så kan man ibland skjuta sig i foten rejält. Vissa kunder 
är ju väldigt pålästa så ibland kanske man medvetet undviker att lyfta fram sådana 
egenskaper om man inte har 100 % kött på benen för en sådan diskussion med de som 
har bättre koll på det än vad man själv har.” Den information som Adam har om 
Houdini och deras produkter har han fått från bland annat clinics, mailutskick och 
branschsnack. Vilken information och vilka produktegenskaper i Houdinis sortiment 
som Adam kommunicerar till kunden beror på vad kunderna efterfrågar.  
 
Varumärkesimage 
Adam tycker det är positivt att Houdini producerar sina produkter inom Europa vilket 
minskar utsläpp och transportkostnader. Han tar även upp det positiva med att de 
använder återvunnet material och anser att Houdini ligger i framkant med sitt 
hållbarhetsarbete. Han menar dock att kunderna oftast inte väljer Houdini enbart för att 
de har ett bra miljötänk, utan främst för att de har snygga produkter. Adam upplever att 
kunderna efterfrågar Houdinis design och form mer än produkternas funktion. Han 
upplever att den största kundgruppen är kvinnor, men att Houdini riktar sig till både 
kvinnor och män. Adam upplever att de flesta kunder är mellan 25-40 år.  
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Kundpreferenser och försäljarens roll i mötet med kunden 
Adam menar att många kunder efterfrågar hållbara produkter men att det i slutändan 
handlar om design och komfort som har störst betydelse för kunden. Han menar dock 
att efterfrågan på hållbara outdoorkläder har ökat de senaste åren och menar att detta till 
viss del kan bero på ökad medial uppmärksamhet gällande miljöfrågor inom denna 
bransch. Vid mötet med kunden fokuserar Adam på att vara lyhörd för kundens 
önskemål. Han påpekar också vikten av att ha rätt produkt vid rätt tillfälle, det vill säga 
att anpassa försäljningen utefter säsong och trend. Han menar också att priset är en 
avgörande faktor för kunden. Vid de tillfällen då hållbarhet kommer på tal vid mötet 
med kunden upplever Adam att kunden reagerar positivt på dessa ämnen vilket kan 
påverka deras köpbeslut. Adam tror även att vissa kunder har så stor kunskap att de inte 
tar kontakt med säljpersonalen eftersom de redan vet vad de ska köpa. Det betyder att 
vissa kunder kan passera utan att säljarna har möjlighet att utbyta kunskap och ta del av 
deras uppfattningar. 
 

5.2.5 Lukas 

Lukas är 23 år och har jobbat tio månader på det företag han arbetar på där han är 
butikssäljare och reklamationsansvarig. Lukas har tidigare arbetat med olika sälj- och 
serviceyrken samt varit idrottsledare. 
 
CSR & hållbarhet 
Lukas anser att hållbarhet är ett viktigt ämne. Han tycker att närproducerat är bra och att 
man bör undvika miljöfarliga ämnen i produkter i den mån som går. Företaget som 
Lukas jobbar på arbetar mycket med hållbarhet och engagemanget har ökat den senaste 
tiden. Företaget lägger stor press på leverantörerna och deras produkter. Många 
produkter som säljs i butiken är närproducerade och mer miljövänliga. Lukas är inte 
ansvarig för inköp och val av leverantörer men tror att företaget prioriterar kvalitet 
framför billigt pris och att produkterna ska vara funktionella och hålla länge.  
 
Kommunikation 
Lukas upplever att han har en grundläggande kunskap om Houdinis hållbarhetsarbete 
som inte går in på detaljnivå. Denna kunskap har han främst fått genom kollegor och 
skriftligt material. Han anser att Houdini skulle kunna kommunicera mer ut till företaget 
gällande Houdinis produkter och produktionskedja, men även mer direkt ut till 
kunderna eftersom han anser att kunderna saknar viss kunskap. Lukas lyfter fram 
Houdinis hållbarhetsarbete så snart han pratar om Houdinis produkter med kunder 
eftersom han anser det vara viktigt och ett starkt säljargument. Han upplever att många 
kunder blir positivt överraskade eftersom de inte vet om det sedan tidigare. Lukas säger 
“Jag uppfattar inte att det är många kunder som vet om deras omfattande miljöarbete. 
Det är många som blir förvånade när man berättar om det. Det är inte något folk 
allmänt vet, uppfattar jag det som. Så det är en sak Houdini skulle kunna jobba bättre 
med, att förmedla ut till kund också. Det känns som att det stannar upp lite vid oss 
försäljare. Och sen att vi får föra vidare till kunden, men då blir det till den specifika 
kunden som vi står med.” 
 
Varumärkesimage 
Det Lukas associerar med Houdini är framförallt deras omfattande hållbarhetsarbete. 
Han upplever att Houdini har kvalitet på deras produkter som håller länge. Lukas 
uppfattning är att kunderna har en positiv uppfattning om Houdinis produkter. Lukas 
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menar att många kunder upplever att deras produkter är dyra men att kvaliteten väger 
upp det. Kunderna är positiva till Houdinis miljötänk och uppskattar även produkternas 
design och bekvämlighet. Lukas uppfattar att Houdini har en bred målgrupp och riktar 
sig till alla åldrar men upplever att de flesta kunderna är kring 40 år och nedåt.  
 
Kundpreferenser och försäljarens roll i mötet med kunden 
Lukas tror att många av de kunder som handlar i butiken associerar företaget med 
produkter som håller länge och tar hänsyn till miljö. Han upplever att många kunder 
efterfrågar hållbara produkter och att de flesta blir positivt överraskade när de får 
vetskap om det miljötänk som många av de varumärken som säljs i butiken har. Lukas 
upplever även att många av kunderna gärna går upp i pris när de köper produkter från 
företag som har ett bra miljötänk. Lukas är lyhörd till vad kunderna efterfrågar och 
lyfter ofta fram miljöfrågan vid mötet med kunden. Han tror att kundens köpbeslut 
påverkas positivt av den hållbarhetsrelaterade information som han delger om 
produkterna i butiken. Generellt sett upplever Lukas att kunderna efterfrågar design och 
bekvämlighet samt att de uppskattar om plaggen är närproducerade.  
 

5.2.6 Peter 

Peter jobbar som butikschef och har arbetat på sitt företag i fem år, men har alltid varit 
intresserad av outdoorbranschen och friluftsliv. I rollen som butikschef har han bland 
annat ansvar för personal och budgetering men jobbar även som säljare i butiken. Innan 
det har han jobbat på kontor och med IT. Han har tidigare utbildning inom försäljning 
samt möbelsnickeri. Peter är 45 år gammal. 
 
CSR & hållbarhet 
Peter menar att CSR och hållbarhet är komplext och frågor som han tänker mycket på 
både privat och i sin arbetsroll. Personligen anser han att miljöfrågan är ett stort 
politiskt kommunikationsproblem då den politiska debatten ofta endast kan fokusera på 
en fråga i taget. Vidare anser Peter personligen att föroreningar av plast i haven är den 
största miljöboven medan den politiska samhällsdebatten främst fokuserar på 
koldioxidutsläpp. Företaget som Peter arbetar på har ett stort miljöfokus. De vill 
underlätta för kunden att göra bra miljöval när det handlar om produkter i butiken. Peter 
säger: “Vi är en organisation som finns för att sälja saker, och så länge vi är det så tror 
vi att det absolut bästa sättet för oss att minska miljöpåverkan är att bara sälja saker 
som håller aslänge, så det är vår första prioritering hela tiden när vi väljer produkter”. 
Vidare menar Peter att företaget han arbetar på ställer stora krav på sina leverantörer att 
de ska ha en seriös reklamationspolicy. De ställer exempelvis krav på att leverantörerna 
ska laga produkterna då det är möjligt istället för att direkt skicka en ny.  
 
Kommunikation 
Peter upplever att han har god kunskap om Houdini och deras hållbarhetsarbete dels för 
att han har arbetat så länge inom branschen men också på grund av sitt eget intresse i 
dessa frågor. Han kommunicerar detta till kunden först då frågan har lyfts fram av 
kunden och anser att han har den kunskapen som behövs för att göra detta på ett lyckat 
sätt för honom och kunden. Houdini kommunicerar med företaget Peter jobbar på via 
bland annat clinics och nyhetsbrev. Peter menar att Houdini ibland lägger större fokus 
på sitt hållbarhetsarbete och mindre på produktinformation än vad andra varumärken 
vanligtvis gör under sina clinics. Han upplever att kommunikationen mellan Houdini 
och företaget han jobbar på sker på ett informellt sätt som ibland inte upplevs som 
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affärsmässigt vilket han inte tycker är positivt. Peter menar att Houdini ibland utgår från 
att baskunskap redan finns vilket kan vara problematiskt för exempelvis nyanställda 
som inte har denna kunskap sedan tidigare och därför inte kan följa med i 
kommunikationen.  
 
Varumärkesimage 
När Peter tänker på Houdini associerar han dem först med plast och syftar då på de 
material Houdini använder i vissa produkter. Vidare menar Peter att Houdini som 
företag är väldigt bra och har ett ambitiöst hållbarhets- och reklamationsarbete. Han 
associerar också Houdini med hög kvalitet och produkter som ska hålla länge. Peter 
upplever att kunderna främst associerar Houdini med deras populära produkt Power 
Houdin och menar att det är den produkt som kunderna främst efterfrågar. Han menar 
att många kunder inte känner till Houdini i övrigt. Kunderna tycker dock att det är en fin 
och bekväm produkt som kan användas vid många olika tillfällen. De kunder som 
känner till Houdini efterfrågar nya färger och komfort i produkterna. Peter upplever att 
Houdini riktar sig till både män och kvinnor och att den typiska målgruppen är “sportiga 
Södermalmsbor utan skägg”.  
 
Kundpreferenser och försäljarens roll i mötet med kunden 
Peter upplever att mer än hälften av kunderna i butiken efterfrågar hållbara 
outdoorkläder. Han anser att kundernas kunskap om hållbarhet inom branschen varierar 
kraftigt samt att det finns en stor variation i hur mycket de tar hänsyn till miljön både i 
köpbeslutet men också i deras livsstil. Peter menar att miljöfrågan har varit aktuell de 
senaste åren men att debatten har blivit allt mer intensiv och konkret. Han upplever 
sällan att kunderna lägger vikt i var produkterna är producerade utan fokuserar mer på 
vad produkterna innehåller. I övrigt menar han att kunderna efterfrågar komfort och 
kvalitet. Peter pratar med kunderna om hållbarhetsaspekter som är relaterade till 
produkterna när det kommer på tal. Han anser att de flesta reagerar positivt och att 
majoriteten av kunderna prioriterar de produkter som är ett bättre miljöval även om det 
från början inte var just den produkt de tänkt köpa. I sin arbetsroll anser Peter att det är 
viktigt att lyfta fram och kommunicera de alternativ som är bra ur ett miljöperspektiv 
för att underlätta för kunden att göra ett medvetet val.  
 

5.2.7 Oskar 

Oskar är 29 år, vice butikschef och har jobbat på detta företag till och från i åtta år. Som 
vice butikschef har han ansvar när butikschefen inte är på plats samt att bistå vid andra 
tillfällen och se till att den dagliga driften fungerar som den ska. Tjänsten innebär även 
till stor del att möta kunder i butiken och agera butikssäljare. Oskar har tidigare bland 
annat säsongsarbetat utomlands och tävlat inom elitidrott.   
 
CSR & hållbarhet 
Oskar menar att hållbarhet och CSR är komplexa frågor. För honom betyder hållbarhet 
att minska konsumtionen och att köpa produkter som håller under en lång tid. Han anser 
att det är bra när företag tar fram alternativa material som är nedbrytningsbara men tror 
inte att dessa håller lika länge som andra material och föredrar då att köpa produkter 
som han vet håller en längre tid. Företaget som Oskar jobbar på ställer väldigt höga krav 
på sina leverantörer när det gäller hållbarhetsfrågor. Företaget har länge haft ett 
omfattande miljötänk som har växt sig ännu starkare under de senaste åren. De strävar 
efter att arbeta med varumärken som är hållbara och som tar ansvar för djur och natur. 
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Att produkter är närproducerade och bidrar till att minska koldioxidutsläpp är något som 
företaget uppskattar och eftersöker. Företaget som Oskar jobbar på tar inte enbart 
hänsyn till slutprodukten utan även till hela leverantör- och produktionskedjan. Om det 
visar sig att en leverantör agerar på ett sätt som inte överensstämmer med företagets 
värderingar så tar de avstånd från den leverantören.  
 
Kommunikation 
Oskar är väldigt insatt i Houdini och deras hållbarhetsarbete. Den kunskap som han har 
kommer bland annat från clinics, sociala medier, branschsnack och andra externa 
kommunikationskanaler. Oskar nämner även att kommunikationen från Houdini sker till 
stor del visuellt och inte lika mycket genom text som den tidigare gjorde. Han upplever 
att kommunikationen mellan Houdini och företaget han arbetar på fungerar bra, att 
Houdini är behjälpliga och har en rak kommunikation. Oskar anser att han har tillräcklig 
kunskap om Houdini och deras hållbarhetsarbete och känner sig bekväm med att prata 
om det när kunden frågar om detta.  
 
Varumärkesimage 
Oskar associerar Houdini med produkter som håller länge och är mångsidiga. Vidare 
karaktäriserar han företaget med deras omfattande miljöarbete där han bland annat 
nämner uthyrning av produkter, deras secondhandbutik och återvinning av kläder och 
material. Oskar associerar även Houdini med bra funktionskläder som är stretchiga och 
passar många olika kroppsformer. Oskar upplever att kunderna tycker att Houdinis 
produkter är positivt beroendeframkallande främst på grund av bekvämlighet. Kunderna 
uppskattar att Houdini är ett svenskt företag som arbetar mycket med hållbarhet och 
miljöfrågor. Oskar upplever att Houdinis kunder är både killar och tjejer och att 
målgruppen är bred och sträcker sig från nyfödda till personer i pensionsåldern.  
 
Kundpreferenser och försäljarens roll i mötet med kunden 
Oskar upplever generellt sett att kunderna blir allt mer medvetna om miljöfrågor inom 
outdoorbranschen och säger “Idag så pratar man ju mer miljö/hållbarhet än vad man 
gjorde för 5-6 år sedan. Man gjorde det ju då också självklart men det är helt galet hur 
det har accelererat”. Trots den ökade efterfrågan på hållbara produkter upplever Oskar 
att kunderna generellt sett inte har en djupgående kunskap i ämnet. Han berättar att 
kunderna ofta ställer hållbarhetsrelaterade frågor kring produkterna och menar att 
säljarna i butiken förväntas ha stor kunskap, vilket Oskar även anser att butikssäljarna 
har i dagsläget. Oskar anser att det är viktigt att förmedla information om produkterna 
på ett så enkelt sätt som möjligt till kunderna. I övrigt upplever Oskar att kunderna 
efterlyser sköna produkter och bra passform när de köper kläder i butiken och då 
framförallt när det gäller damkläder.    
 

5.2.8 Linus & Paul 

Linus är 32 år och arbetar idag som butikschef och har jobbat på företaget i snart tio år. 
I sin tjänst som butikschef har han personalansvar men tjänsten innebär också bland 
annat mycket sälj och möte med kunder och leverantörer. Linus har alltid varit 
intresserad av en aktiv livsstil och detta intresse har ökat tack vare jobbet inom 
outdoorbranschen. Tidigare har han arbetat med flera olika serviceyrken och rest en hel 
del.  
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Paul är 48 år gammal och är delägare på samma företag. Han har jobbat inom branschen 
under större delen av sitt arbetsliv. Han har ett stort intresse för friluftsliv vilket också 
märks i det dagliga arbetet när han möter kunder.  
 
CSR & hållbarhet 
Linus menar att hans intresse för hållbarhetsfrågor har växt under sin tid inom 
outdoorbranschen. Linus anser att hållbarhet är en komplex fråga och förknippar 
hållbarhet inom outdoorbranschen med slitstarka kläder som håller länge, minskad 
energiåtgång i produktionen samt med material som innehåller mindre skadliga ämnen 
för miljön och människan.  
 
Paul menar att hållbarhet är en viktig fråga inom outdoorbranschen och är något som 
ständigt diskuteras. Han menar att en av anledningarna till att dessa frågor ligger högt 
på agendan är att det ställs extra höga förväntningar på de friluftsprodukter som säljs 
eftersom dessa ska användas ute i naturen. Därför menar Paul att de på företaget 
ständigt arbetar för att bli bättre i hållbarhetsfrågor och värna om att göra medvetna val i 
det dagliga arbetet exempelvis vid valet av vilka varumärken som ska säljas i butiken.  
 
Kommunikation 
Linus och Paul har stor kunskap om Houdini och deras hållbarhetsarbete. De är väl 
insatta i vilka material Houdini använder sig av och anser sig få uppdaterad information 
från Houdini gällande deras produkter. Kunskapen om Houdini har Linus och Paul 
bland annat fått genom clinics, besök av Houdinis säljare i butiken och branschsnack. 
Linus och Paul anser att kommunikationen mellan dem och Houdini fungerar bra och att 
de är lätta att ha att göra med. Trots att Paul och Linus idag känner att de har god 
kunskap om Houdini och deras hållbarhetsarbete så menar Paul att man aldrig kan få för 
mycket information och att vissa kunder är väldigt pålästa. Linus menar att som 
butikssäljare är det viktigt att läsa av kundens intresse i frågor som berör hållbarhet 
eftersom intresset varierar kraftigt och att vissa vill lära sig mycket av säljarna medan 
andra knappast bryr sig om den informationen.  
 
Varumärkesimage 
Linus anser att Houdini är ett stabilt och bra varumärke med ett tydligt hållbarhetsfokus. 
Han menar att Houdinis produkter har en bra design som många kunder uppskattar. 
Linus menar att Houdinis kunder är trogna och återkommande. Vidare menar Paul att 
många av Houdinis kunder är miljömedvetna och uppskattar Houdinis omfattande 
hållbarhetstänk. Paul menar att Houdini har knäckt koden för en både snygg och bra 
produkt vilket attraherar många kunder. Linus tror att Houdinis kunder främst är i 30-
40-års åldern men att de tilltalar en bred målgrupp tack vare sina mångsidiga plagg.   
 
Kundpreferenser och försäljarens roll i mötet med kunden 
Linus och Paul anser att många av deras kunder är medvetna om hållbarhet men att 
kunskapen och intresset varierar. De upplever att intresset har ökat på senare tid. 
Beträffande hållbarhetsdebatten säger Paul “Det här är ju en väldigt komplex fråga som 
sagt [...] och ju mer medvetna vi, konsumenterna och framförallt producenterna blir om 
det, så blir det ett naturligt snack idag som inte fanns förut. Jag menar, går man 
tillbaka bara 5-10 år så är det inte alls samma snack om miljötänket.” Vidare tror Paul 
att deras kunder är mer intresserade och frågvisa gällande hållbarhetsrelaterade frågor 
än på andra butiker eller större kedjor, vilket också sätter större press på deras säljares 
kunskap. Paul antar att detta beror på att kunderna i deras butik är mer miljömedvetna 
och har högre förväntningar på grund av butikens stora friluftsutbud. Paul och Linus 
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pratar ofta med kunderna om hållbarhetsrelaterad information när kunderna frågar om 
det. Deras kunder efterfrågar produkter som ska fungera och hålla länge samt ha en bra 
design. Att företag tar hänsyn till miljön brukar ses positivt av de flesta kunder och är i 
vissa fall avgörande i kundens köpbeslut. 
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6	  Analys	  och	  diskussion	  
I följande kapitel analyseras och tolkas det empiriska resultatet tillsammans med 
studiens teoretiska referensram. Empirin som presenterats i föregående kapitel kopplas 
nu samman och förenas med studiens syften och teori. Detta kapitel är kategoriserat 
utefter studiens tre syften där den analys, diskussion och tolkning som följer ämnar 
klargöra huruvida dessa syften har uppfyllts. Detta för att närma oss studiens slutsats 
där studiens frågeställning besvaras.  
 
 
Syfte 1: Denna studie syftar till att förstå vilka faktorer som kan påverka om ett 
varumärkes hållbarhetsfilosofi når ut till kunden genom butikssäljaren som medlare 
 
För att förstå vilka faktorer som kan påverka om ett varumärkes hållbarhetsfilosofi når 
ut till kunden genom butikssäljaren som medlare har vi bland annat undersökt 
respondenternas förhållningssätt till hållbarhet. Vi har även utforskat respondenternas 
uppfattning om kundernas preferenser och tankar kring hållbarhet. För att kunna svara 
på studiens frågeställning har vi vidare identifierat ytterligare faktorer som kan påverka 
butikssäljarens roll som medlare av ett varumärkes hållbarhetsfilosofi till kunden.  
 
Ur empirin framgår att samtliga respondenter anser att hållbarhet är en viktig fråga. Hur 
respondenterna ser på hållbarhet skiljer sig åt och när de talar om hållbarhet lyfter vissa 
fram vikten av att minska konsumtion genom att köpa produkter som håller länge. 
Andra menar att hållbarhet innebär att minska på ämnen som är skadliga för djur och 
natur. Andra aspekter som lyfts fram i empirin är närproduktion, minskad energiåtgång 
och vattenförbrukning. Denna komplexitet tas även upp i tidigare forskning. Montiel 
(2008, s. 257) belyser problematiken med likheter och skillnader i begreppen CSR och 
hållbarhet och menar att dessa begrepp ibland likställs. I Brundtlandsrapporten 
definieras dock hållbarhet som att dagens behov tillfredsställs utan att påverka 
framtidens resurser, vilket har en tydlig mening men samtligt är en bred definition som 
ger utrymme till egen tolkning (World Commission on Environment and Development, 
1988, s. 57). Forskningen pekar alltså på att det finns olika sätt att tolka hållbarhet, 
vilket också tydligt har framkommit i empirin. Genom att ta del av respondenternas 
bakgrund och tidigare erfarenheter har vi fått en förståelse för deras intresse i 
hållbarhetsfrågor och vad hållbarhet innebär för dem personligen. I empirin framgick att 
vissa respondenter länge haft ett stort engagemang för hållbarhetsfrågor medan andras 
intresse växt fram exempelvis i arbetet.  
 
Vi har kunnat utläsa att respondenternas benägenhet att lyfta fram frågor som rör 
hållbarhet vid mötet med kunden varierar. Empirin tyder på att de respondenter som har 
ett starkt personligt engagemang i hållbarhetsfrågor är mer benägna att initiera den 
typen av diskussion med kunder än de som har ett mindre framtonat engagemang. 
Vidare framgår att de flesta respondenter pratar med kunden om hållbarhetsrelaterade 
frågor först när kunden tar upp frågan. Flera respondenter nämner risker med att påbörja 
en diskussion om hållbarhet om kunden i fråga har mer kunskap än försäljaren i ämnet 
eller om kunden inte är mottaglig för den typen av information. När ett företag väljer att 
inte kommunicera sitt CSR- eller hållbarhetsengagemang kallas det greenmuting, och 
vissa företag väljer att inte kommunicera detta till sina intressenter på grund av att det 
på olika sätt kan slå tillbaka på dem om de inte agerar på ett perfekt eller förväntat sätt 
(Glavas & Godwin, 2013, s. 19, 24). Detta fenomen kan liknas med vad vi i denna 
studie sett hos vissa av respondenterna. Några av respondenterna uttryckte ovilja att 
prata med kunder om hållbarhetsfrågor delvis på grund av att kunderna ibland har en 
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större kunskap i ämnet än dem själva vilket kan begränsa säljarens vilja att diskutera 
sådana frågor. Jones et al. (2005, s. 106) menar att kunder förväntar sig att försäljare ska 
ha en djupgående produktkunskap och att de ska tillhandahålla kunden information om 
detta, vilket sätter försäljaren i en pressad och krävande position. Detta har vi sett i 
empirin då flera av respondenterna nämner att kunderna blir mer och mer kunniga inom 
hållbarhetsfrågor samt att många kunder frågar säljaren om dessa ämnen och förväntar 
sig att säljaren ska besitta denna kunskap. 
 
Det har framkommit att inte alla kunder är intresserade eller villiga att prata om 
hållbarhet med butikssäljarna. Linus säger “Sen så tror jag någonstans att man måste 
göra det till en vetenskap för sig själv om man ska kunna undervisa andra i det. Jag 
skulle jättegärna ha den konversationen med alla men vissa är inte mottagliga för den 
informationen när man står där och ska prata om det, och då blir det litegrann att man 
skjuter sig själv i foten.” Adam menar att det kan vara riskabelt att inleda en sådan 
diskussion för att kunden ibland är mer påläst än han själv. Detta stämmer överens med 
det resonemang Jones et al. (2005, s. 106) för gällande att kunder kräver allt mer 
kunskap och information av säljaren. Stina å andra sidan lägger alltid fram hållbarhet 
som ett säljargument och menar att kunden reagerar positivt till det oavsett om den var 
intresserad av hållbarhet från början eller inte. Servaes & Tamayo (2013, s. 1045) 
menar att det både finns studier som pekar på att det finns ett positivt samband CSR-
arbete och lönsamhet, men att det även finns forskning som visar på det motsatta. 
Vidare menar Bhattacharya et al. (2009, s. 259) att företag är beroende av sina relationer 
till intressenter och att CSR därför måste ligga i den enskilda intressentens intresse för 
att företagets CSR-arbete ska medföra utdelning för företaget. Detta ser vi också 
tendenser till i empirin då viljan att lyfta fram företags CSR- och hållbarhetsarbete 
varierar och att flera av respondenterna nämner att de väljer att först känna av kundens 
attityd och intresse i frågan innan de tar upp ämnet med dem. Linus menar att det är 
viktigt att vara lyhörd för kundens intresse för dessa frågor eftersom det annars kan ha 
motsatt effekt än önskat på kunden. Bhattacharya et al. (2009, s. 261) menar dock att 
intressentens uppfattning om ett företags CSR-arbete till viss del beror på vilket motiv 
CSR-arbetet har och hur intressenten och samhället gynnas av CSR-arbetet. Detta 
indikerar dock att om försäljaren på rätt sätt lägger fram hållbarhetsfrågan och 
information om dessa aspekter så bör det påverka kunden på ett positivt sätt, givet att 
försäljaren känner till kundens intresse och behov. Detta kan vi se i bland annat det 
Stina uttrycker i empirin då hon menar att hon ständigt använder hållbarhet som ett 
säljargument och att kunden reagerar bra på det. Detta tyder på att Stina lyckas med att 
läsa av kundens preferenser och intresse och kan anpassa mötet med kunden efter det.  
 
Ur empirin kan vi utläsa att de allra flesta kunder reagerar positivt till 
hållbarhetsinformation som säljaren delger dem, men att det också är viktigt att vara 
lyhörd till kundens preferenser och kunskap vilket alltså stämmer överens med tidigare 
forskning. Carrington et al. (2010, s. 139) menar att det blir allt vanligare att 
konsumenter har en positiv inställning till etisk konsumtion. Vidare hävdar Kotler 
(2011, s. 133) att antalet kunder som bryr sig om företags ansvarstagande kommer öka i 
framtiden då fler kunder hellre vänder sig till företag som tar miljömässigt ansvar. Som 
vi sett i empirin kan hållbarhetsrelaterad information påverka kundernas köpbeslut 
positivt. Flera respondenter uppger att de anpassar samtalet i kundmötet utefter vilken 
typ av kund denne möter. Detta kan vi se i det Stina säger “Vissa tycker att det är en 
nödvändighet att det ska vara någonting hållbart och då måste man ju ta det först. Den 
andra halvan av kunderna bryr sig mindre och då kan man lägga det som en extra 
aspekt så de ’aja men då tar vi det då’, lite sådär sista knuffen.” Vi tolkar det som att 
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återförsäljarens roll är att presentera alternativ och att anpassa samtalet utefter kundens 
behov och preferenser. Vi kopplar detta till Bhattacharya & Sen (2004, s. 12) som 
belyser kundernas varierade preferenser och därmed deras olika reaktioner på företags 
CSR- och hållbarhetsarbete. Dessutom menar Hooghiemstra (2000, s. 64) att 
kommunikation av hållbarhetsrelaterad information kan fungera som ett verktyg för att 
förbättra kundernas syn på företaget, vilket kan leda till att kunderna är villiga att betala 
mer för företagets produkter. Vidare kan vi i empirin se att det finns vissa begränsningar 
i om hållbarhet diskuteras med kunden eller inte, och att brist på kunskap kan hindra 
försäljaren att vilja prata om ämnet med kunder. Med tanke på att återförsäljare har 
många olika varumärken att ta hänsyn till menar vi att dessa typer av butiker attraherar 
flera olika kundgrupper vilket sätter stor press på försäljarens bredd av kunskap och hur 
anpassningsbar försäljaren är i mötet med olika kunder. Dessutom kan det vara svårt för 
butikssäljarna att ha lika stor kunskap om varje produkt och varumärke vilket också 
framgår i empirin som en utmaning för försäljarna. Oskar säger ”Sen är det ju jättesvårt 
att hålla koll på varenda liten pinal. [...] Alla vi är ju väldigt genuint intresserade av att 
kunna saker och ting här. Men det krävs ju mycket av oss också, för alla förväntar ju 
sig att vi kan lite mer.” Detta framkommer också i teorin där Schramm-Klein et al. 
(2015, s. 405) samt Hughes och Ahearne (2010, s. 81) belyser komplexiteten med att 
återförsäljare inte bara har ett varumärke att ta hänsyn till, utan att flera varumärken och 
produkter sätter försäljaren i en krävande roll. Detta går hand i hand med vad vi i denna 
studies empiri sett. Vi ser att återförsäljare som säljer många olika varumärken också 
attraherar olika kundgrupper och att olika kundgrupper har varierade förväntningar på 
försäljaren. Utöver det så finns det även andra faktorer som påverkar försäljarens 
agerande med kunden.  
  
I empirin framgår att butikerna som respondenterna arbetar på har olika stort 
hållbarhetsfokus. Vissa av butikerna har en mer uttalad hållbarhetspolicy som säljarna 
känner till medan andra inte har en lika tydlig hållbarhetspolicy. Hollos et al. (2012, s. 
2982) menar att företag som har ett TBL förhållningssätt och väver in miljömässiga 
aspekter i inköp kan minska sina kostnader och därmed förbättra sina resultat. Vi har i 
empirin sett att företag väger in miljö, ekonomi och sociala aspekter på olika sätt och i 
olika utsträckning. När vi frågade respondenterna om vilka leverantörer de använder sig 
av och hur de väljer leverantörer svarar Adam “Framförallt är det ju vilka vi tjänar 
pengar på. Krasst sett är det ju så i branschen idag. Jag menar, vi är ute efter att få så 
bra slutrad som möjligt, det är ju nästan det viktigaste för oss. Sen självklart om vi 
väljer mellan två leverantörer och en har ett bättre miljötänk så väger vi ju in det när vi 
ska välja. Men krasst sett så är vi ju här för att tjäna pengar.” I detta fall utläser vi att 
finansiella aspekter väger tyngre än hållbarhet i Adams butik. Belz och Peattie (2012, s. 
129) menar att om företag fokuserar på ekonomiska mål kan detta omedvetet leda till att 
sociala och miljömässiga aspekter hamnar i skymundan. Detta resonemang 
överensstämmer med det Adam berätta om sin butik som främst fokuserar på de 
ekonomiska aspekterna.  
 
Vi ser att det Adam säger skiljer sig från de flesta andra respondenter då många berättar 
att de ställer höga hållbarhetskrav på leverantörer och produkter. Peter menar att de på 
hans företag i största möjliga mån försöker ta in produkter som ska hålla så länge att 
kunden aldrig behöver köpa en ny likadan produkt, det är så Peters företag arbetar för 
att minska miljöpåverkan. De har även en ständigt pågående kommunikation med deras 
leverantörer för att påverka dem att agera och producera mer miljövänligt. De väljer 
produkter med så liten miljöpåverkan som möjligt och ställer hårda krav på att 
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leverantörerna ska ha en seriös reklamationspolicy. Peter säger “Sen är det dessutom så 
att vi försöker kommunicera det till slutkonsument, vi försöker stödja slutkonsumenter 
som vill välja det som vi tror och uppfattar som bättre för miljön. Bättre 
hållbarhetsmässigt. Även om den frågan inte alltid är så lätt.” Carter och Rogers (2008, 
s. 364-365) menar att företag som införlivar samtliga tre dimensioner av TBL i sin 
verksamhet kan bidra till långsiktiga ekonomiska fördelar samtidigt som det gynnar 
samhället och miljön. I det som framkom i empirin ser vi att det finns stora skillnader i 
vilka krav som ställs på leverantörerna av olika återförsäljare och skillnader i hur 
hållbarhetsaspekter prioriteras av olika företag. Det Peter säger överensstämmer med 
Houdinis vision om att det ska vara lätt för kunden att göra bra val. Grankvist säger “Vi 
ska ha gjort så mycket rätt så att slutkunderna inte ens ska behöva välja. Så att du kan 
fokusera på vilken färg du tycker om, för vi har ju redan gjort valet att det är bra. Man 
vill inte att de ska stå där och behöva välja, ta bort det som är dåligt istället. Det är där 
vi försöker vara.” Rettie et al. (2014, s. 9) belyser vilken av att normalisera ett 
miljömedvetet köpbeteende för att främja en mer hållbar konsumtion. Vi tolkar det 
utifrån empirin som att det finns en stor variation i hur återförsäljare arbetar för att 
underlätta för konsumenterna att göra medvetna val och att det till viss del beror på hur 
stort fokus företaget lägger på hållbarhetsfrågor. Detta kan liknas med Lee et al. (2012, 
s. 68) som menar att återförsäljare kan främja en mer hållbar konsumtion genom att 
sälja produkter som är mindre skadliga för miljön och på annat sätt arbeta med 
hållbarhetsfrågor. Vissa respondenter nämner också hur de tror att kunderna påverkas 
av hållbarhetsrelaterad information i ett längre perspektiv. Som framgår i empirin pratar 
bland annat Klara, Johan och Oskar om deras förhoppning om att kunderna blir mer 
medvetna om hållbarhet även i andra situationer och beslut, vilket även är något som 
Grankvist och Ryde diskuterar. 
 
Det framkom dock i empirin att kundernas intresse för hållbara outdoorprodukter är 
varierande. De respondenter som har jobbat i branschen under en längre tid är alla 
överens om att efterfrågan på hållbara outdoorprodukter har ökat under de senaste åren. 
Att intresset för hållbarhetsfrågor har ökat framgår även av teorin.  Lee et al. (2012, s. 
68) och Ritch (2015, s. 1176-1177) poängterar att efterfrågan på mer miljövänliga 
produkter ökar i takt med kunders medvetenhet om hållbarhet och miljöfrågor, vilket 
också har visat sig i klädbranschen. Det framgick även i empirin att kunder blir mer 
angelägna om frågor som är relaterade till hållbarhet i branschen efter att det har varit 
stor medial uppståndelse som har uppmärksammat och ifrågasatt branschens 
ansvarstagande i hållbarhetsfrågor. Detta kan liknas med det Luo & Bhattacharya (2009, 
s. 1) säger om att media allt oftare uppmärksammar CSR-relaterade ämnen. I 
Arvidssons (2010, s. 348-349) studie framkommer det att denna ökade mediala 
uppmärksamhet och uppseendeväckande händelser i ämnet har ökat företags behov av 
att kommunicera sitt CSR-engagemang ut till sina intressenter. Detta innebär att 
informationen blir mer tillgänglig för olika intressenter, däribland kunder. Flera av 
respondenterna uppger att kunderna ställer fler frågor och kräver mer information om 
olika produkter och varumärken vid de tillfällen då media uppmärksammat frågor kring 
hållbarhet och outdoorbranschen. Johan säger “Många har väl sett Greenpeace 
uppmärksammade kampanj mot Patagonia och då har det ju kommit in folk som har 
blivit tveksamma mot Patagonia till exempel. Och sen Haglöfs-grejen.. Folk kommer in 
och frågar lite de veckorna men sen så blåser det över rätt fort. Det är just vid de här 
enstaka händelserna som folk bryr sig lite extra om det.” Vi tolkar detta som att media 
har en betydande påverkan på kunden. Däremot framkom det att respondenterna 
upplever att mediauppståndelse ibland kan göra mer skada än nytta. Detta då 
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informationen från media ofta är selektiv vilket kan leda till att kunderna får en 
missvisande bild av ämnet och därför inte ser helheten. Detta tyder på vikten av 
transparens. Dubbink et al. (2008, s. 391-392) menar att företag som arbetar med CSR 
och hållbarhet måste vara transparenta och ge deras intressenter möjlighet att sätta sig in 
i företagets åtaganden och ståndpunkter för att undvika missuppfattningar vilken kan 
skapa en felaktig bild av företaget. Det som framkommit i empirin är att kunder ofta 
hämtar in information från många olika källor, där media ibland kan ha stor påverkan på 
kunden. Samtidigt ser vi att det ur empirin har framkommit att de flesta kunder inte har 
en djupgående kunskap om hållbarhet inom outdoorbranschen, men att det finns en 
mindre kundgrupp som är extremt pålästa. Peter säger att “Generellt sett skulle jag säga 
att ganska stor andel av kunderna vet att frågan finns och om informationen 
presenteras som ett beslutsalternativ på ja eller nej, bra eller dåligt, så kommer de att 
ta det som är bra. Och den del av kundgruppen som aktivt söker de bästa, hållbaraste 
lösningarna i varje beslut, den är inte jättestor. Sen är det ju inte alltid så lätt att säga 
att det ena är bättre än det andra.”  
 
Av vad som framkom i empirin tolkar vi det som att kunderna bryr sig om frågor som 
rör hållbarhet och att de flesta är mottagliga för den typen av information. Forskningen 
tyder på att fler och fler konsumenter intresserar sig för etiska aspekter i sina köp, men 
att det inte har visat sig lika tydligt i köpbeteendet som i deras intentioner (Carrington et 
al., 2010, s. 139). Detta tyder på att det kan finnas en vilja och ett intresse hos kunden, 
men att det mer sällan är något som visar sig i köpbeslutet. Likt det forskningen säger 
har också det empiriska materialet som presenterats ovan indikerat att kunderna blir mer 
och mer medvetna om denna typ av frågor. Det som skiljer sig från teorin är dock att det 
i denna studies empiri har framkommit att försäljarna upplever att de flesta kunder som 
får hållbarhetsinformation presenterad för sig faktiskt reagerar positivt på detta och låter 
det påverka köpbeslutet och väljer därmed ett mer etiskt eller hållbart val. I empirin 
framkom dock att det finns andra produktegenskaper som för vissa kunder väger tyngre 
än hållbarhet. Många kunder prioriterar kvalitet, design, passform och komfort. Detta 
visar på kundernas heterogenitet och dess olika preferenser, vilket också Bhattacharya 
& Sen (2004, s. 12) menar påverkar hur konsumenten reagerar på CSR och påverkar hur 
konsumentens köpbeslut ser ut. 
 
Ur empirin framkom att butiksäljarna inte alltid får chansen att interagera med kunderna 
och utbyta kunskap. Det framkommer att vissa respondenter antar att en del kunder vet 
precis vad de är ute efter och har därför inget behov av att prata med butikssäljarna. 
Adam säger att “Jag tror ju ändå att många har koll på läget, som kanske inte ens 
pratar med våra säljare utan de plockar grejer iallafall från Houdinis monter. De har 
säkert koll på Houdini sedan tidigare och att de ligger långt fram i hållbarhetsfrågan. 
Så de har säkert koll på det sedan tidigare och kanske inte alltid kommer in på de 
diskussionerna”. Vi har dock inte närmare studerat vad som gör att vissa kunder inte 
interagerar med butikssäljaren i dennes köpprocess och kan därför inte spekulera vidare 
i betydelsen av detta. Vi tolkar dock detta som en begränsning eftersom butikssäljaren 
missar möjligheten att agera som medlare och att säljaren inte får tillfälle att utbyta 
kunskap och ta del av kundens preferenser.  
 
Det som har diskuterats ovan indikerar att försäljaren har en betydande roll i mötet med 
kunden. Vi har identifierat ett antal faktorer som påverkar försäljarens roll i att 
kommunicera ett företags hållbarhetsfilosofi ut till butikens kunder. De faktorer som har 
identifierats empirin är butikssäljarens eget intresse i hållbarhet, hur de ser på hållbarhet 
och vilken kunskap butikssäljarna själva har om produkter och varumärkens 
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hållbarhetsarbete. Vidare är även butikens rutiner och förhållningssätt till hållbarhet, 
kundernas kunskap och preferenser i hållbarhetsfrågor faktorer som påverkar 
kommunikationen av hållbarhet till kund. Slutligen påverkas även kommunikationen av 
om butikssäljaren själv väljer att ta upp hållbarhetsämnet med kunden, om kunden är 
mottaglig för detta samt om kunden själv initierar en sådan diskussion. Vi tolkar att 
samtliga av dessa faktorer är väsentliga och påverkar om ett varumärkes 
hållbarhetsfilosofi når ut till kunden genom butikssäljaren som medlare. 
 
 
Syfte 2: Ett delsyfte är att förstå hur ett varumärke kommunicerar sin 
hållbarhetsfilosofi till återförsäljare 
 
För att förstå hur ett varumärke kommunicerar sin hållbarhetsfilosofi till sina 
återförsäljare har vi undersökt både Houdinis och deras återförsäljares syn på 
kommunikationen, hur den fungerar idag och vad som fungerar mindre bra. Detta var 
viktigt för att förstå hur kommunikationen påverkar butikssäljaren och dess roll som 
förmedlare av hållbarhetsrelaterade frågor till kunden.  
 
Ur empirin framgår att kommunikationen mellan Houdini och deras återförsäljare 
upplevs fungera bra i de flesta fall. Utifrån empirin framkom att Houdini främst 
kommunicerar med sina återförsäljare via clinics där butikspersonal utbildas i företagets 
verksamhet, produkter och värderingar vilket vanligtvis sker två gånger årligen. De 
kommunicerar även genom andra kanaler såsom nyhetsbrev, besök i butikerna, via 
hemsidan samt i sociala medier. Heide et al. (2012, s. 24-25) och Kupritz & Cowell 
(2011, s. 55) antyder att den teknologiska utvecklingen har lett till att företag använder 
sig av allt fler kanaler för att nå ut med information vilket vi även ser att Houdini har 
tagit fasta på. Houdini använder sig av många olika kanaler för att kommunicera och nå 
ut med information till sina återförsäljare, såväl genom fysiska som digitala kanaler. I 
empirin framkom att respondenterna har varierade uppfattningar om hur väl 
kommunikationen fungerar och vilka kommunikationskanaler de upplever fungerar 
bäst. Vi tolkar att denna variation beror på många olika faktorer och hänvisar till Heide 
et al. (2012, s. 16-17) som menar att mottagarens tolkning av den information som 
delges har en stor betydelse för hur väl kommunikationen fungerar. Vår uppfattning är 
att en fungerande kommunikation mellan Houdini och deras återförsäljare bland annat 
beror på om informationen som Houdini delger uppfattas som tillräcklig för 
återförsäljarnas informationsbehov men även att återförsäljarna agerar och tolkar denna 
information på ett sätt som överensstämmer med vad Houdini vill förmedla. Detta stöds 
även av Heide et al. (2012, s. 31) som menar att både sändaren och mottagaren 
medverkar till att skapa en innebörd av informationen som kommuniceras. Duncan & 
Moriarty (1998, s. 4) poängterar betydelsen av att feedback är en viktig del i 
tvåvägskommunikation och belyser nyttan av detta för båda parter. Vi kan se i empirin 
att detta är något som respondenterna också har påpekat, både när det gäller 
återförsäljarnas kommunikation med Houdini samt återförsäljarnas kommunikation med 
kunder. Möjligheten att ge respons och återkoppling leder till ökad förståelse mellan 
olika parter och är viktig i all kommunikation, vilket även är det som skiljer 
tvåvägskommunikation från envägskommunikation (Duncan & Moriarty, 1998, s. 4-5).  
 
Utifrån intervjuerna med butikssäljarna hos Houdinis återförsäljare framkom att clinics 
är den kommunikationskanal som majoriteten av respondenterna nämner först. Det är 
också den kommunikationskanal som har nämnts flest gånger av respondenterna och 
verkar därför spela en viktig roll i kommunikationen mellan Houdini och deras 



	   65	  

återförsäljare. Det framkom dock i vår studie att denna kommunikationskanal inte alltid 
fungerar fullt ut utan att den även har sina brister, något som Houdini också är 
medvetna om. Empirin tyder på att detta framförallt beror på att inte alla butikssäljare 
har möjlighet att medverka på Houdinis clinics och vi ser främst att det är extrapersonal 
som går miste om de tillfällen då Houdini håller clinics och utbildar säljpersonalen, men 
butikschef Peter berättar att detta kan skilja sig mellan olika butiker. Detta framkommer 
i citaten nedan. 
 

Stina (butikssäljare, extra) - “Jag har inte varit med på någon clinics med Houdini, 
jag tror inte de har haft någon på länge så jag har inte hört särskilt mycket om det. 
Det når inte ut till butiksgolvet i alla fall.” 

Klara (butikssäljare, extra) - “Jag tror de som har fastanställning får gå på flera 
utbildningar om olika märken och så. Jag har ju inte varit på så många sådana, som 
jobbar bara extra. Det kanske är lite mitt ansvar att läsa på mer. Jag skulle vilja lära 
mig mer om många grejer. Många företag kommer hit och har små föreläsningar. 
Jag vet inte om Houdini har haft det för andra personer men jag skulle vilja få mer 
information om deras produkter och hur de tänker när de gör sina plagg.” 

Peter (butikschef) - “För mig så är det viktigt att så många som möjligt kommer när 
vi har utbildningar. Även de som kanske bara jobbar sex timmar i månaden. Så jag 
försöker få så många som möjligt att komma. Det finns nog butikschefer som skulle 
prioritera bort någon som bara jobbar sex timmar i månaden eftersom det blir två 
timmar till i lön som ska ut. Så det är lite olika, men generellt sett så skulle jag säga 
att all personal som jobbar någorlunda mycket i alla fall [får deltaga vid clinics].” 

 

Utifrån empirin kan vi utläsa att de flesta återförsäljare uppskattar att Houdini 
kommunicerar via clinics. Det framkommer att det finns ett intresse att medverka på 
Houdinis utbildningstillfällen även bland de respondenter som inte haft möjlighet till 
detta. Detta indikerar att clinics är ett framgångsrikt sätt att kommunicera information 
mellan ett företag och deras återförsäljare men att det finns brister i bland annat 
möjligheten att samla alla berörda på samma plats vid ett tillfälle samt kostnaden för 
detta. Som Kupritz & Cowell (2011, s. 54-55) poängterar är kommunikation som sker 
via fysiska möten, face-to-face, ofta förenade med kostnader och kräver mer resurser än 
andra typer av kommunikationskanaler. Eftersom clinics innebär fysiska möten mellan 
Houdini och deras återförsäljare krävs mer resurser än kommunikation som sker via e-
mail eller andra digitala kanaler. När inte Houdini har möjlighet att kommunicera med 
sina återförsäljare via fysiska möten, bland annat på grund av den geografiska 
spridningen, använder de sig av andra lämpliga kommunikationskanaler. Ryde säger 
“Vi har ungefär 80 återförsäljare i Sverige nu och några är väldigt små och ligger 
ganska bökigt till. Då gäller det ju bara att välja att göra rätt saker med de små också, 
men då kanske det blir ett extra telefonsamtal och ett extra mail istället för ett extra 
besök.” Detta indikerar att andra kanaler även har en stor betydelse för att nå ut med 
information. Detta styrks av D'Ambra et al. (1998, s. 164) som menar att digitala 
kommunikationskanaler möjliggör för kommunikation även när det finns begränsningar 
såsom geografiskt avstånd och tillgänglighet. Vår tolkning utifrån empirin är att 
Houdini arbetar för att nå ut till så många butikssäljare som möjlig men att den 
geografiska spridningen på återförsäljarna och de resurser som dessa 
utbildningstillfällen kräver är en begränsning när det handlar om kommunikation face-
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to-face. Detta tyder på vikten för Houdini att med omsorg prioritera vilken information 
som ska kommuniceras face-to-face till återförsäljarna, exempelvis genom clinics och 
vilken information som kan kommuniceras via andra kanaler. Information som behöver 
nå ut snabbt eller sådant som innehåller en mindre mängd information kan vara effektivt 
att kommunicera genom digitala kanaler medan face-to-face kommunikation är lämplig 
när informationsinnehållet är känsligt eller kan uppfattas som tvetydligt (Dennis et al., 
2008, s. 575; Kupritz & Cowell, 2011, s. 71-72). 
 
Av vad som framgår i empirin finns det en variation i butikssäljarnas preferenser 
gällande vilka Houdinis informations- och kommunikationskanaler som föredras. 
Exempelvis menar Linus att information via text fungerar bra medan Paul å andra sidan 
menar att text inte når fram på samma sätt som personliga möten såsom clinics, där det 
också ges möjlighet för diskussion och uppföljning av frågor vilket också kan minska 
risken för misstolkningar. Detta överensstämmer med Dennis et al. (2008, s. 575) som 
menar att kommunikation som sker face-to-face kan eliminera missförstånd och är att 
föredra när informationen kan uppfattas som tvetydlig. Som framgår i empirin är clinics 
en uppskattad kommunikationskanal som ger utrymme för dialog. Enligt Heide et al. 
(2012, s. 16-17) är dialog en förutsättning för en fungerande kommunikation. Vi tolkar 
Houdinis utbildningstillfällen som sker via clinics som ett väl fungerande 
kommunikationsmedel som ger utrymme för diskussion och feedback där Houdini och 
deras återförsäljare kan utbyta kunskap och erfarenheter. Vi anser därför att denna kanal 
har stor potential att gynna kommunikationen mellan Houdini och deras återförsäljare 
och även ett passande medie för att bygga relationer mellan Houdini och deras 
återförsäljare. Detta resonemang styrks även av Duncan & Moriarty (1998, s. 1-2) som 
menar att kommunikation är ett fundamentalt verktyg för relationsbyggande.  
 
Vi har i vår studie sett att skriftlig kommunikation kan fungera bristfälligt. Nyhetsbrevet 
som Houdini månadsvis skickar ut till sina återförsäljare via e-post har visat sig vara 
något som sällan når fram till säljarna. Få av respondenterna har nämnt att de läser 
nyhetsbrevet, och de respondenter som säger sig läsa det menar att det inte når ut till 
alla säljare utan snarare når de som är mest intresserade. Detta tyder på att nyhetsbrevet 
har begränsad framkomlighet till alla butikssäljare. Med anledning av detta tolkar vi 
denna kanal som mindre framgångsrik och att informationen som delges via 
nyhetsbrevet får begränsad betydelse om det inte når ut till alla butikssäljare. Detta 
resonemang styrks av Heide et al. (2012, s. 16-17, 25) som menar att information måste 
tolkas av mottagaren för att den ska få någon innebörd och att informationsspridning i 
sig inte automatiskt leder till en fungerande kommunikation. Vår tolkning utifrån 
empirin är att skriftlig information från Houdini i vissa fall sållas bort och kan ibland 
vara svårare att ta till sig än muntliga informationskanaler. Vi hänvisar till Dennis et al. 
(2008, s. 575) som menar att information som kan uppfattas som komplex med fördel 
bör kommuniceras via fysiska möten parterna emellan för att undvika missförstånd. Vi 
ser därför vikten av att anpassa vilken information som ska kommuniceras via text 
kontra face-to-face. Vi fann att Houdini använder sig av olika kanaler beroende på 
vilken typ av information som ska förmedlas. Enligt Dennis et al. (2008, s. 576), 
Kupritz & Cowell (2011, s.73) och Carlson & Zmud (1999, s. 153) är effektiv 
kommunikation beroende av hur väl kanalerna som används anpassas efter 
informationsinnehållet. Att skräddarsy informationen så att den anpassas efter 
mottagarens förväntningar och använda lämpliga kommunikationsstilar och medier är 
enligt Dawkins (2005, s. 119) av stor vikt för att effektivisera kommunikation av ett 
företags hållbarhetsarbete. Detta tyder på att en viktig del i hur Houdini lyckas 
kommunicera sin hållbarhetsfilosofi till sina återförsäljare beror på hur väl kanalerna 
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som används anpassas efter informationsinnehållet men även beroende på vilken 
information som återförsäljarna efterfrågar och hur denna information mottas. Ryde 
säger “Hållbarhet är en självklarhet för oss och genomsyrar allt vi gör, och det är ju 
därför vi vill hålla clinics för att förmedla detta. Och sen kan man ju aldrig tvinga dem 
till att ta till sig detta men vi måste i alla fall få chansen att få komma ut och prata om 
det.” 
 
Trots att nyhetsbrevet som ovan nämnts inte verkar nå ut till alla butikssäljare upplever 
vi att Houdini ändå lyckas nå ut till butikssäljarna eftersom de använder sig av flera 
olika informations- och kommunikationskanaler. Vi tolkar detta som en fördel då det 
ökar möjligheterna för Houdini att nå ut till fler butikssäljare med hänsyn till de 
varierade preferenser och skillnader i hur informationen mottas, vilket framkom i 
empirin. Detta resonemang stöds av Dennis et al. (2008, s. 595-596) som belyser 
fördelen med att använda sig av ett flertal olika kanaler för att effektivisera 
kommunikationen och uppnå ömsesidig förståelse av information. Eftersom individer 
har olika preferenser och sätt att bearbeta informationen kan fler mottagare nås genom 
att utnyttja en mängd olika kanaler (Dennis et al., 2008, s. 592). Av empirin framgår att 
vissa skriftliga informations- och kommunikationskanaler såsom Houdinis hemsida och 
Facebooksida är uppskattade och att det finns mycket information att tillgå, vilket 
används som en källa för butikssäljarna att komplettera sin kunskap om Houdini. Adam 
menar att “Det är ju en billig kanal, alltså skicka ett mail är ju helt gratis. Så att det är 
ju den kanalen som många använder sig av idag. Jag tycker de har en väldigt bra 
hemsida också så vill man söka information så finns det ju väldigt mycket att få och lära 
sig om just det märket.” Vår tolkning är att det finns stora möjligheter för butikssäljarna 
att inhämta information som berör Houdini och deras produkter, bland annat genom 
Houdinis hemsida men även genom andra kanaler såsom direktkontakt med Houdini via 
mail eller telefon. Detta bevisar vikten av att använda sig av olika informations- och 
kommunikationskanaler eftersom olika individer har olika preferenser. Detta 
resonemang stöds av Dennis et al. (2008, s. 576) och Kupritz & Cowell (2011, s.73) 
som poängterar vikten av att anpassa informations- och kommunikationskanal utefter 
informationens innehåll och vilket informationsbehov som mottagaren har.  
 
Vidare har det i empirin framkommit att information och kunskap ofta sprids internt 
genom att kollegor delar sin kunskap samt via branschsnack. Detta kallas i teorin intern 
kommunikation och WOM. Dawkins (2005, s. 116) menar att intern kommunikation är 
grundläggande för att sprida kunskap inom organisationen vilket bidrar till att anställda 
kan vidareförmedla detta till företagets intressenter. Beträffande företagets 
kommunikation av sitt CSR-arbete har anställda en viktig roll då de ofta når ut till 
många intressenter och kan stärka företagets legitimitet genom att anställda ofta upplevs 
som trovärdiga källor (Dawkins, 2005, s. 118). Utifrån detta resonemang tolkar vi att 
butikssäljarnas kunskap om Houdinis hållbarhetsarbete är viktigt för att förstärka 
Houdinis legitimitet. Butikssäljarna möter kunder dagligen och har således möjlighet att 
påverka hur Houdinis hållbarhetsfilosofi förs vidare genom informella 
kommunikationskanaler så som WOM. Detta tyder på vikten av att butikssäljarna hos 
Houdinis återförsäljare har den kunskap som krävs för av vidareförmedla detta till 
kunden. Detta styrks av Dawkins (2005, s. 118) som menar att informella kanaler är det 
mest effektiva sättet att sprida information och öka medvetenheten om ett företags CSR-
arbete, vilket indikerar att anställda har en central roll i detta sammanhang. WOM har 
visat sig påverka både köpbeslut och benägenhet att vidareförmedla information (Baker 
et al., 2016, s. 235). Dessa typer av kommunikationskanaler har Houdini mindre 
kontroll över vilket belyser vikten av att återförsäljarna har information om Houdini och 



	   68	  

dess produkter som överensstämmer med vad Houdini vill kommunicera. Detta minskar 
risken för negativ WOM som kan skada varumärket. Vi tolkar dessa informella 
kommunikationskanaler som en kritisk del i kommunikationen eftersom Houdini inte 
har någon direkt påverkan på dessa och hur informationen sprids internt mellan 
återförsäljarna och vidare mellan kunder. Positiv WOM är dock en möjlighet för 
Houdini, vilket främjas genom att säkerställa att intressenter har riktig information om 
varumärket.    
 
Majoriteten av respondenterna anser att de har tillräcklig kunskap om Houdini och deras 
hållbarhetsarbete. Nivån på kunskapen varierar mellan respondenterna. Vi tolkar att 
detta bland annat beror på personligt intresse i frågan som har lett till att de själva 
inhämtar den kunskapen via olika informations- och kommunikationskanaler. Detta 
resonemang överensstämmer med Heide et al. (2012, s. 25) som poängterar att 
information uppfattas på olika sätt bland annat beroende på mottagarens intresse, 
erfarenheter och tidigare kunskap. Utifrån empirin är vår uppfattning att 
respondenternas intresse och kunskap för Houdini och deras hållbarhetsarbete har 
betydelse för hur informationen mottas. Vi har inte kunnat identifiera något samband 
mellan respondenternas ålder och dess kunskap och intresse för hållbarhetsfrågor. 
Däremot har vi funnit ytterligare en faktor som påverkar kunskapsnivån, vilket är hur 
lång tid respondenterna har arbetat inom branschen. Resultatet från intervjuerna visar att 
kunskapen om Houdini och deras hållbarhetsarbete i vissa fall växer sig starkare ju 
längre tid personen i fråga har arbetat i branschen. Peter som är butikschef hos en av 
Houdinis återförsäljare och har jobbat i företaget i fem år säger “Jag skulle vilja säga att 
om jag klev in nu eller för någon månad sen på [företagets namn] och jobbade fram till 
midsommar så skulle jag tro att då har man nog inte så mycket att svara på om 
Houdinis hållbarhetsarbete, det är väl ganska ofta i kommunikationsperspektiv 
nyhetens behag. Det är väldigt svårt att försöka kommunicera något som inte är 
aktuellt, det blir lite samma sak som att samhällsdebatten inte riktigt orkar hålla i mer 
än en fråga i taget.” Vi tolkar respondenternas överlag goda kunskap som att Houdinis 
kommunikation generellt sett fungerar väl. Trots detta är både Houdini och deras 
återförsäljare överens om att kommunikation är en pågående process som, även om den 
fungerar väl, alltid kan förbättras vilket vi ser i citaten nedan. 
 

Grankvist (Houdini) - “Det är väl ungefär som med miljöarbete, man kommer ju 
aldrig komma till den där dagen och säga såhär ‘Ja! Då var vi klara! Nu är vi 
perfekta.’, utan utvecklingen går framåt, och så är det ju med kommunikation också. 
[...] Det jobbar vi ju med hela tiden. Så ingen kommer säga att det är klart.” 

Paul - “Man kan aldrig ha tillräckligt mycket [kunskap]. Och en kund är alltid mer 
påläst än vad vi är.” 

Oskar - “Jag tycker att det [kommunikationen] fungerar ganska bra. Det finns säkert 
något jag inte kommer på här just nu men [...] det tror jag de jobbar på självklart 
också, men man kanske skulle kunna ge oss ännu mer information eller kunskap om 
hur vi ska kunna förmedla på ett enkelt sätt till kunderna hur fantastiska dom är kring 
miljöfrågor.” 

 

Utifrån empirin tolkar vi kommunikationen som en viktig del i samarbetet mellan 
Houdini och deras återförsäljare men att det även är en process som går att förbättra. 
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Enligt Heide et al. (2012, s. 25) är kommunikation en fortgående process, vilket tyder 
på relevansen av att hela tiden sträva efter förbättringar. Golob & Podnar (2014, s. 250) 
och Maon et al. (2009, s. 83) menar att företagets kommunikation av CSR kan 
förbättras genom att upprätthålla en kontinuerlig dialog med sina intressenter eftersom 
det kan ge en ökad förståelse för intressenternas preferenser och hur de värdesätter 
företagets CSR-arbete. Detta visar på att dialogen mellan Houdini och deras 
återförsäljare kan gynna kommunikationen av Houdinis hållbarhetsfilosofi, genom att ta 
del av återförsäljarnas uppfattningar och preferenser.  
 
Det respondenterna främst efterfrågar är mer tid och fler utbildningar med Houdini. Vi 
ser dock att detta skulle vara kostsamt och tidskrävande vilket därför lägger större press 
på de övriga, mer kostnadseffektiva kanalerna. Enligt Kupritz & Cowell (2011, s. 54-
55) är kommunikation som sker face-to-face är förknippat med högre kostnader och 
kräver mer resurser vilket ofta innebär att företag måste prioritera vilken information 
och vid vilka tillfällen denna kanal ska utnyttjas. På frågan huruvida kommunikationen 
mellan Houdini och deras återförsäljare kan förbättras säger Linus “Hållbarhetstänket 
är ju som vi tidigare sa ganska nytt i folkmun så att det är där man saknar någonting att 
stå på. [...] Jag skulle kunna ta mer information om hållbarhet från Houdinis sida.” 
Detta tyder på att det finns ett behov av mer hållbarhetsrelaterad information från 
Houdinis sida.  Dawkins (2005, s. 109, 119) belyser vikten av att anpassa 
kommunikation av CSR utefter intressenternas förväntningar vilket kan leda till en 
effektivare kommunikation av hållbarhetsrelaterad information. Vidare indikerar Linus 
att hållbarhetsfrågor är någonting komplext och som Linus antyder behövs det 
någonting “att stå på”, det vill säga kunskap att luta sig mot, vilket vi relaterar till mer 
information och kunskap i ämnet. Detta är även någonting som Oskar understryker i 
empirin då han efterlyser mer information från Houdini om hur han som butikssäljare 
på ett enkelt sätt ska kunna förmedla deras hållbarhetsarbete på ett enkelt sätt till 
kunderna. Lukas menar att Houdini skulle kunna arbeta mer med att sprida kunskap till 
allmänheten för att öka kunskapsnivån i dessa frågor. I intervjun med Linus 
framkommer ett liknande förslag på hur Houdini skulle kunna nå ut i en större 
utsträckning, han säger “Någonting som kanske skulle vara bra, inte bara för oss, är om 
Houdini hade haft clinics för allmänheten om hållbarhet.”. På frågan om hur deras 
företag jobbar med frågor relaterat till hållbarhet säger Peter “Vi lägger ner mycket tid, 
mycket pengar på att vår personal ska få möjlighet att reflektera och utbilda sig i de här 
frågorna. Så att vi känner oss trygga när vi kommunicerar med kund.” Som tidigare 
diskuterats är CSR och hållbarhet komplexa begrepp som inte har någon entydig 
definition. Golob & Podnar (2014, s. 255) menar att komplexiteten i sin tur kan påverka 
hur kommunikation som rör dessa frågor uppfattas av olika intressenter. Detta visar på 
vikten av att vara tydlig med den information som delges. Rettie et al. (2014, s. 13) 
poängterar fördelarna med att marknadsföra miljövänliga produkter som normativa 
eftersom det då tilltalar en bredare målgrupp istället för enbart de som är intresserade i 
miljöfrågor. Genom att på detta sätt minska komplexiteten i frågan ser vi att kunder 
lättare skulle kunna förstå och ta till sig information från Houdini. Detta skulle kunna 
leda till en ökad hållbar konsumtion. Detta då kunder har lättare att ta till sig det som 
anses som det vanliga eller normala (Rettie et al., 2014, s. 9).  
 
Vidare diskuteras skillnaden mellan kommunikation och relation mellan Houdini och 
dess återförsäljare. Ryde säger “Jag skulle säga att vi ligger ännu bättre till i 
relationsbiten ändå. För att nu har ju vi varit ganska lyckligt lottade. Vi har inte behövt 
jaga så mycket återförsäljare i Sverige utan vi är ganska jagade istället. [...] Det 
viktigaste för mig är att det finns någon där som brinner för att sälja Houdini och 
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brinner för vårt varumärke. Och finns det en sådan då kommer alltid försäljningen gå 
bra också, eller så har det varit än så länge i alla fall. Så att hitta den personen och se 
till att den fortsätter att gilla Houdini och att sälja Houdini, det skulle jag säga är mitt 
viktigaste jobb egentligen, att bygga de relationerna.” Vi tolkar det som att upprätthålla 
goda relationer är en viktig del i samarbetet mellan Houdini och deras återförsäljare. 
Empirin indikerar även att återförsäljarna upplever att deras relation med Houdini är 
bra. När vi frågar Lukas om relationen säger han “Den upplever jag bra. Helt klart. Vi 
har ett bra samarbete med Houdini.”. Som Freeman (1984, s. 53) och Clarkson (1995, 
s. 112) poängterar påverkas företagets framgång och prestationer av relationerna mellan 
företaget och dess intressenter. Samtliga respondenter uppgav att de uppskattar Houdini 
och anser att det är ett bra varumärke. Vår tolkning av detta är att Houdini har lyckats 
med att skapa goda relationer med sina återförsäljare vilket därmed har bidragit till 
respondenternas positiva syn på företaget. Vi har sett att de goda relationerna stärks av 
en välfungerande och öppen kommunikation mellan Houdini och deras återförsäljare, 
vilket har framkommit i empirin. Detta är något som även framkommer i teorin där 
Hollos et al. (2012, s. 2982) pekar på vikten av att upprätthålla långvariga relationer 
vilket gagnar samarbetet. Detta är också något som Houdini har påpekat som viktigt för 
dem, både när det gäller leverantörer och återförsäljare.  
 
Sammanfattningsvis ser vi att Houdini kommunicerar till sina återförsäljare via olika 
kanaler. Utifrån empirin framgår att den främsta och mest uppskattade kanalen är 
clinics. Houdini har lyckats med att använda ett brett spektrum av kanaler vilket är 
viktigt för att nå ut till olika intressenter med olika typer av information. Detta är 
positivt då det framkommit att olika individer har visat sig ta upp information på olika 
sätt och därför föredrar olika kommunikationskanaler. Vi har även tolkat att 
kommunikationen har ett samband med relationer och att återförsäljarna upplever att 
både kommunikationen och relationen med Houdini i dagsläget fungerar bra, men som 
har diskuterats ovan finns alltid möjlighet för förbättring.  
 
 
Syfte 3: Slutligen kommer vi även undersöka hur väl kundernas och återförsäljarnas 
varumärkesimage av företaget stämmer överens med dess varumärkesidentitet 
 
För att ta reda på hur väl Houdinis varumärkesidentitet stämmer överens med deras 
varumärkesimage har vi undersökt vilka framträdande karaktärsdrag associerat med 
Houdini som Grankvist och Ryde lyfter fram samt vilken målgrupp Houdini attraherar. 
Detta har vi jämfört med vad respondenterna från Houdinis återförsäljare karaktäriserar 
med Houdini och deras produkter samt deras uppfattning om vad kunderna i butiken 
främst associerar med Houdini. Dessa uppfattningar ligger till grund för 
varumärkesimagen i denna studie. Vi har studerat sambandet mellan 
varumärkesidentitet och varumärkesimage för att få en djupare förståelse för hur 
Houdini uppfattas av deras intressenter och för att se om det påverkar försäljarens roll i 
kommunikationen av Houdinis hållbarhetsfilosofi.  
 
Varumärkesidentiteten byggs upp av ett företags egenskaper och självbild som sedan 
kommuniceras ut till dess intressenter i förhoppningen att denna självbild ska 
överensstämma med intressenternas bild av företaget (Nandan, 2005, s. 265). 
Intressenternas bild av företaget bildar en varumärkesimage och byggs upp av 
intressenternas bild och associationer med företaget eller varumärket (Keller, 1993, s. 3-
5). Bilden av företaget byggs upp av såväl kommunikation från företaget men även från 
andra källor som påverkar intressenternas egna preferenser och erfarenheter (Keller, 
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1993, s. 3-5). Varumärkesidentitet och varumärkesimage är två skilda begrepp som är 
relaterade till varandra och kongruens mellan begreppen är något som bidrar till ett 
stärkt varumärke och kundlojalitet (Nandan, 2005, s. 264, 268). I empirikapitlet framgår 
att Houdinis varumärkesidentitet till stor del sammanfaller med återförsäljarnas och 
deras kunders varumärkesimage av Houdini. Vi relaterar även detta till 
varumärkesidentifikation som handlar om hur väl individens självbild överensstämmer 
med individens varumärkesimage (Hughes & Ahearne, 2010, s. 84). Om säljpersonal 
har stark varumärkesidentitet kan detta enligt Hughes och Ahearne (2010, s. 92) öka 
försäljarens benägenhet att sälja det specifika varumärket. Utifrån empirin har vi kunnat 
urskilja vissa av respondenternas benägenhet att fokusera på just Houdinis produkter vi 
mötet med kunden, vilket till viss del har visat sig vara motiverat av deras egna 
preferenser kring Houdinis produkter. Vi tolkar detta som varumärkesidentifikation med 
hänsyn till att det handlar om huruvida respondenternas eget intresse för Houdini och 
synen på deras produktegenskaper påverkar försäljarens beteende. Vi vill dock 
poängtera att vi i denna studie inte har gått djupare in på respondenternas egen självbild 
och hur väl det stämmer överens med dess varumärkesimage av Houdini, vilket är 
associerat med varumärkesidentifikation (Hughes & Ahearne, 2010, s. 84). De mest 
framträdande egenskaper och karaktärsdrag som både uppmärksammas i Houdinis 
varumärkesidentitet och dess varumärkesimage är hållbarhet, design, passform, 
bekvämlighet och mångsidighet. Design var ett av de karaktärsdrag som nämndes flest 
gånger associerat till Houdinis varumärkesimage vilket även Grankvist och Ryde 
nämner gällande Houdinis produkter. Citaten nedan visar vad Lukas och Johan sa. 
 

Lukas - “Schysst design har de. Det är en stor del i just skidsporten, att folk gillar att 
det ska se bra ut. Det ska vara bra i backen och utanför backen så både hållbarhet 
och design är en stor del i deras produkter.”  

Johan - “Mycket design är det faktiskt. Design och komfort. Och sen det folk ofta 
tycker om också, speciellt de i Sverige och Norge, är passformen.” 

 

De flesta karaktärsdrag som Grankvist och Ryde beskriver Houdini med nämns även av 
övriga respondenter, med undantag för innovation och friluftsliv. Vi ser dock att dessa 
karaktärsdrag har nämnts av återförsäljarna med andra ord i empirin. Exempelvis pratar 
flera av respondenterna om hur Houdini arbetar med att utveckla sin verksamhet och 
sina produkter. I citaten nedan presenteras Oskar, Stina och Linus tankar kring detta 
som vi relaterar till begreppet innovation.  
 

Oskar - “Jag tycker de är väldigt roliga för de jobbar med uthyrning av kläder. Alla 
har ju kanske inte råd att köpa nytt. Eller har lust för den delen [...]. Och de har en 
second hand också, de vill variera, alltså de har ett väldigt skönt helhetstänk.” 

Stina - “Jag vet att de har tagit fram ett nytt material för skaljackor som verkar 
grymt.” 

Linus - “Houdini har ju börjat väldigt mycket med restproduktsanvänding, typ 
miljöhållbara material som Tencel.” 
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Keller (1993, s. 3-4) menar att varumärkesidentiteten byggs upp av attribut, fördelar och 
attityder. Vidare menar Kapferer (2004, s. 107; 1997, s. 100) att varumärkesidentiteten 
byggs upp av både externa facetter såsom exempelvis relation och fysik, samt interna 
facetter såsom självbild och kultur. För att få fram en rättvis bild och se vad 
respondenterna identifierade Houdini med i samtliga kategorier utan att begränsa eller 
leda respondenterna frågade vi återförsäljarna i en öppen fråga vad de associerar med 
Houdini och deras produkter. I figuren nedan presenteras resultatet från den frågan, där 
de ord som nämndes flest gånger är presenterade i större storlek och de ord som nämnts 
färre gånger är presenterade i mindre storlek. Ordmolnet är skapat med en tjänst som 
tillhandahålls av Wordle (www.wordle.net). Vi kan se att orden hållbarhet och design 
sticker ut och är något som de flesta respondenter associerar med Houdini och deras 
produkter. Vi kan också utläsa att majoriteten av de ord som associeras med Houdini är 
positivt laddade, vilket tyder på att respondenterna har en positiv syn på varumärket och 
dess produkter. Detta ordmoln presenterar återförsäljarnas och kundernas 
varumärkesimage av Houdini. När vi frågade Grankvist och Ryde vad som 
kännetecknar Houdini och deras produkter så nämnde de bland annat hållbarhetsfokus, 
värderingar, allsidiga produkter, design och komfort. Denna beskrivning av varumärket 
och deras varumärkesidentitet stämmer till stor del överens med varumärkesimagen.  
 

	  
Figur	  7.	  Återförsäljarnas	  associationer	  till	  Houdini	  och	  deras	  produkter 

Detta tolkar vi som att Houdinis varumärkesidentitet i stor utsträckning stämmer 
överens med återförsäljarnas och kundernas varumärkesimage av Houdini. I empirin 
framgår bland annat att Houdini har ett omfattande hållbarhetsarbete vilket de även 
jobbar för att kommunicera ut genom olika kanaler, bland annat till sina återförsäljare 
via clinics. Vi relaterar detta till kommunikation av varumärkesidentitet och tolkar det 
som att Houdini har lyckats med att förmedla detta till sina återförsäljare. I empirin 
framgår att flera respondenter associerar Houdini med deras hållbarhetsengagemang och 
Peter säger att “Varje ny säsong träffar vi ju de stora leverantörerna och de går igenom 
vad vi har köpt för något, vad är det, och där brukar ju Houdini vara ganska tydliga 
med sitt hållbarhetsarbete. Till skillnad från de flesta andra som inte riktigt tycker att 
det hinns med. I Houdinis fall så skulle jag säga att ibland kan det vara så att man 
skippar en del produktkunskap för det är viktigare att kommunicera vad varumärket 
står för än vad det är för en hel del andra leverantörer.” Som framgår i teorin menar 
Nandan (2005, s. 270-271) att kongruens mellan varumärkesidentitet och 
varumärkesimage skapar kundlojalitet, ett starkt varumärke och förbättrade relationer. 
Detta överensstämmer med empirin i denna studie då det visat sig att det finns stora 
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likheter med Houdinis varumärkesidentitet och återförsäljarnas och kundernas 
varumärkesimage, samt att det framkommit ur empirin att Houdini har lojala och 
återkommande kunder och att både deras återförsäljare och kunder har en väldigt positiv 
syn på Houdini och deras produkter. Vi tolkar det som att det starka sambandet mellan 
varumärkesidentitet och varumärkesimage är en viktig del i detta.  
 
Som framkommer i teorin är stark varumärkesidentifikation ett incitament för säljare att 
lyfta fram varumärken som har en nära koppling till säljarens egen självbild (Hughes & 
Ahearne, 2010, s. 84). Detta tyder på att Houdini kan dra fördel av att butikspersonalen 
hos deras återförsäljare kan identifiera sig med företagets värderingar och attribut vilket 
kan leda till ökade försäljningssiffror. Som tidigare nämnts ser också Houdini 
fördelarna med att deras säljare känner till deras värderingar och identifierar sig med 
dem. Ryde säger “Det viktigaste för mig är att det finns någon där som brinner för att 
sälja Houdini och brinner för vårt varumärke. Och finns det en sådan då kommer alltid 
försäljningen gå bra också, eller så har det varit än så länge i alla fall.” Utifrån 
empirin kan vi utläsa att Houdinis målgrupp är bred och sträcker sig över både olika kön 
och åldrar men att de flesta är i medelåldern. Många kunder är miljömedvetna och 
identifierar sig med Houdinis värderingar samtidigt som de uppskattar komfort och 
kvalitet. Houdinis bild av deras målgrupp stämmer väl överens med de faktiska 
kunderna som återförsäljarna beskriver. Även detta tyder på kongruens mellan identitet 
och image. 
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7	  Slutsatser	  
I följande kapitel presenterar vi de slutsatser som vi har kommit fram till genom den 
analys och diskussion som presenterades i föregående kapitel som vävde samman den 
teoretiska referensramen tillsammans med det empiriska resultatet. Kapitlet inleds med 
en slutdiskussion som mynnar ut i frågeställningens svar följt av rekommendationer till 
Houdini och deras återförsäljare. Därefter diskuteras det praktiska, teoretiska och 
samhälleliga bidrag som studien har tillfört. Slutligen diskuteras studiens 
begränsningar och förslag till vidare forskning.  
 

7.1	  Slutdiskussion 
Vi har analyserat teorin och empirin utifrån våra syften och nedan presenteras en 
slutsats av analysen där studiens syften kopplas ihop och mynnar ut i ett svar på vår 
frågeställning “Vilken roll har butikssäljaren som medlare av ett varumärkes 
hållbarhetsfilosofi?”. 
 
I denna studie har det framkommit att försäljaren har en viktig roll i mötet med kunden 
eftersom försäljaren agerar både informatör och kommunikatör. Vi har identifierat 
flertalet faktorer som påverkar om ett varumärkes hållbarhetsfilosofi når ut till kunden 
genom butikssäljaren som medlare eller ej. Vi har sett att nivån på försäljarens kunskap 
samt dennes intresse för hållbarhet och CSR påverkar försäljarens benägenhet att prata 
om dessa ämnen med kunden. Vidare har vi sett att butikens rutiner och förhållningssätt 
till frågor som rör CSR och hållbarhet skiljer sig åt och i sin tur påverkar hur försäljaren 
agerar i kundmötet. Försäljarens varumärkesimage har betydelse för vad försäljaren 
pratar med kunden om beträffande Houdini och deras produkter.  
 
Vidare har vi identifierat att kundens kunskap och preferenser är ytterligare faktorer 
som påverkar mötet mellan försäljare och kund. Vi har även sett att det finns stora 
skillnader i kundernas agerande i butiken. Vissa kunder är mer benägna om att 
interagera med butikssäljarna än andra. I mötet mellan säljare och kund skapas en 
möjlighet att utbyta kunskap och ta del av kundens preferenser. Det framkommer att 
kundernas intresse för hållbarhetsfrågor varierar kraftigt. Respondenterna uppger att 
vissa kunder inte är lika angelägna att diskutera och motta hållbarhetsrelaterad 
information i deras köpsituation. Andra kunder anser att detta är viktiga frågor och 
efterfrågar mer kunskap om dessa från butikssäljaren. Det framkommer att 
mediauppmärksamhet kring hållbarhetsfrågor inom outdoorbranschen påverkar många 
kunder, vilket gör att intresset för att diskutera dessa frågor ökar under en kortare 
period. Under denna period upplever flera av respondenterna att kunderna blir mer 
skeptiska till vissa företag och deras produkter, vilket kräver mer av försäljaren. 
Försäljarens kunskap sätts på prov då fler kunder blir mer benägna om att prata om de 
aktuella ämnena som tas upp i media och andra kanaler. Huruvida försäljaren själv 
väljer att ta upp hållbarhetsrelaterade frågor som säljargument eller inte är även en 
faktor vi har identifierat som påverkar försäljarens roll i mötet med kunden. I denna 
studie framkommer att de flesta respondenter väntar med att ta upp frågan tills kunden 
frågar om det, vilket bland annat har att göra med försäljarens lyhördhet för kundens 
preferenser men också försäljarens ovilja att diskutera ämnen som denne känner sig ha 
mindre kunskap om.  
 
I denna studie framkommer att Houdini kommunicerar sin hållbarhetsfilosofi till sina 
återförsäljare genom ett flertal kanaler. Det framkommer att kommunikationen i 
dagsläget upplevs fungera väldigt bra både av Houdini och deras återförsäljare. Båda 
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parter är dock överens om att kommunikation är en pågående process som ständigt kan 
förbättras. Detta är någonting som Houdini kontinuerligt jobbar med och de anser sig ha 
stort ansvar i att förse sina intressenter med relevant information som berör Houdini och 
deras produkter. Vi ser det som en styrka att Houdini använder sig av många olika 
kommunikationskanaler eftersom det framkommit i denna studie att olika personer 
föredrar olika kommunikationskanaler samt att Houdini anpassar informationen utefter 
vilken kanal som används samt vem mottagaren är. I studien framkommer att 
återförsäljarna efterfrågar mer kunskap på grund av ämnets komplexitet. Vissa 
respondenter diskuterar även vikten av att Houdini kommunicerar detta mer direkt ut till 
allmänheten, vilket skulle gynna samtliga parter. Vidare framkommer det även i studien 
att tvåvägskommunikation och feedback är essentiella faktorer för en välfungerande 
kommunikation. Vidare framkommer det även att Houdini generellt sett har en bra 
relation med sina återförsäljare, vilket indikerar på ett positivt samband med god 
kommunikation. Vi har utifrån analys av empiri och teori fått en djupare förståelse för 
hur Houdini kommunicerar med sina intressenter och då framförallt med sina 
återförsäljare. Vi anser att vi har uppfyllt syftet att förstå hur ett varumärke 
kommunicerar sin hållbarhetsfilosofi till sina återförsäljare och att denna förståelse har 
bidragit till att svara på studiens frågeställning. 
 
Slutligen har det i denna studie framkommit att återförsäljarens och kundens bild av 
Houdini och deras produkter till stor del överensstämmer med den bild Houdini ämnar 
sända ut. I empirin har respondenterna karaktäriserat Houdini och deras produkter med 
främst positivt laddade ord såsom hållbarhet, mångsidighet, omfattande miljöarbete, 
design och bekvämlighet. Denna positiva bild av Houdini och deras produkter tyder på 
att majoriteten av respondenterna verkar uppskatta Houdini och deras produkter. Att 
Houdini och deras återförsäljare i stor utsträckning använt sig av liknande ord och 
karaktärsdrag tyder på kongruens mellan varumärkesidentitet och varumärkesimage. 
Houdini säger sig ha en bred målgrupp och att de attraherar många typer av människor 
vilket även stämmer överens med den målgrupp som respondenterna associerar med 
Houdini. Detta har hjälp oss att besvara delsyftet att undersöka hur väl kundernas och 
återförsäljarnas varumärkesimage av företaget stämmer överens med dess 
varumärkesidentitet.  
 
Sammanfattningsvis ser vi att studiens tre syften är korrelerade med varandra. 
Huvudsyftet var att identifiera konkreta faktorer som påverkar försäljarens roll i 
kommunikation och studiens två delsyften ämnade att skapa en djupare förståelse och 
hjälpa till att svara på studiens huvudsyfte och frågeställning. Vi ansåg att det var 
viktigt för oss att förstå hur kommunikationen fungerar mellan Houdini och deras 
återförsäljare, för att sedan kunna studera återförsäljarens roll i kommunikation av 
Houdinis hållbarhetsfilosofi med kunden. Detta antog vi var viktigt att förstå eftersom 
kommunikation är ett centralt ämne i vår frågeställning, och det visade sig också ha en 
betydande roll i studien. För att få en rättvis helhetsbild ville vi studera 
kommunikationen från både Houdinis och deras återförsäljares perspektiv. Detta gav 
studien en mer nyanserad och trovärdig bild av hur kommunikationen fungerar. Vidare 
ansåg vi även att det var viktigt att studera varumärkesidentitet och varumärkesimage 
eftersom detta kan påverka vad och hur försäljaren kommunicerar till kunden. I studien 
framkom att detta hade en betydelse för vad butikssäljaren kommunicerar till kund 
gällande Houdini och deras produkter. Även här studerade vi frågan ur både Houdinis 
och återförsäljarnas perspektiv för att se hur väl dessa två begrepp stämde överens med 
varandra. Även i detta syfte spelar kommunikationen en central roll, något som också 
har visat sig genom hela studiens gång. Vi har även sett att kommunikationen mellan 
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Houdini och deras återförsäljare samt samstämmighet mellan varumärkesidentitet och 
varumärkesimage är faktorer som kan påverka om ett varumärkes hållbarhetsfilosofi når 
ut till kunden genom försäljaren, vilket kopplar samman studiens delsyften med 
huvudsyftet. Vi har sett att samtliga ovan nämnda faktorer påverkar försäljarens roll 
som medlare av ett varumärkes hållbarhetsfilosofi. Vi anser att dessa faktorer inte på 
något sätt kan rangordnas med tanke på att flera olika faktorer kan samspela och att vi i 
denna studie inte jämfört dessa faktorers nivå av påverkan och relevans. Vi utesluter 
inte heller att ytterligare faktorer som ej har framkommit i denna studie kan påverka 
försäljarens roll som medlare av ett varumärkes hållbarhetsfilosofi.  
 

7.2	  Frågeställningens	  svar 
Slutdiskussionen har lett oss fram till besvarandet av studiens frågeställning: 
“Vilken roll har butikssäljaren som medlare av ett varumärkes hållbarhetsfilosofi?” 
 
Som framkommer i studiens tidigare kapitel har butikssäljaren en betydande roll i 
kommunikationen av ett varumärkes hållbarhetsfilosofi. Vi har dragit slutsatsen att 
butikssäljaren har en viktig roll som medlare och att det finns många faktorer som 
påverkar hur butikssäljaren agerar vid mötet med kunden. Detta då vi har identifierat att 
butikssäljaren i många fall kan påverka kundernas köpbeslut samt att butikssäljaren 
agerar både informatör och kommunikatör i kundmötet. Hållbarhetsrelaterad 
information har visat sig ha en positiv inverkan på kunderna i de flesta fall och allt fler 
kunder efterfrågar denna typ av information. Detta innebär att butikssäljaren förväntas 
ha den information och kunskap som kunderna efterfrågar vilket även tyder på vikten av 
att kommunikationen mellan företaget och dess återförsäljare fungerar. Eftersom 
återförsäljare representerar flera olika varumärken ser vi att det finns en stor utmaning 
för det enskilda varumärket att nå ut med sin hållbarhetsfilosofi till samtliga säljare hos 
deras återförsäljare. På samma sätt är det en utmaning för den enskilda butikssäljaren att 
besitta den kunskap och information om varje enskilt varumärke som kunden 
efterfrågar. Detta eftersom det måste finnas ett intresse och en vilja från försäljarens 
sida att inhämta eller ta till sig den information och kunskap som presenteras för dem. 
Vi ser att det är företagets ansvar att se till att informationen beträffande deras 
varumärke finns tillgänglig för butikssäljaren för att denne sedan ska kunna medla detta 
till kunden. Även om informationen finns tillgänglig för säljaren är det sedan 
butikssäljarens uppgift att i mötet med kunden kommunicera varumärkets 
hållbarhetsfilosofi på ett sätt som lämpar sig till varje enskild kund.  
 

7.3	  Rekommendationer	  till	  Houdini	  och	  deras	  återförsäljare 
Utifrån de slutsatser som presenterats ovan har vi tagit fram ett antal rekommendationer 
till Houdini. De rekommendationer som lyfts fram syftar till att skapa förutsättningar 
för en förbättrad kommunikation av CSR- och hållbarhetsrelaterad information mellan 
Houdini och deras återförsäljare, vilket även kan underlätta för butikssäljaren att 
kommunicera detta vidare till kunden. Vi rekommenderar Houdini att: 
 

v Utbilda butikssäljare i att på ett enkelt och lättförståeligt sätt kommunicera 
hållbarhetsrelaterad information beträffande Houdini och deras produkter till 
kunderna. I studien har det framkommit att både kunder och butikssäljare 
uppfattar att detta ämne är komplext och ofta svårt att få ett grepp om. Vi 
rekommenderar därför att Houdini bör förse butikssäljarna med kunskap i hur de 
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kan framföra denna information på en nivå som alla inblandade förstår och kan 
ta till sig.  

v Nå ut till samtliga butikssäljare. Som framgår i studien finns det inte möjlighet 
för alla butikssäljare att medverka vid exempelvis clinics då det framkommit att 
exempelvis extraarbetare missar dessa utbildningstillfällen. Vi rekommenderar 
därför att Houdini ska motivera sina återförsäljare att vidarekommunicera 
information internt. Detta skulle kunna göras genom att visa på de gemensamma 
fördelarna med att besitta kunskapen eftersom kunder allt oftare efterfrågar 
butikssäljarens kunskap om ämnen som rör hållbarhet.  

v Fortsätta att använda sig av flera olika typer av informations- och 
kommunikationskanaler. Studien visar att detta har varit ett framgångsrikt sätt 
att nå ut till de olika återförsäljarna. Detta med tanke på individers skilda 
preferenser och sätt att bearbeta information på. Houdini rekommenderas därför 
att även i framtiden använda sig av olika kanaler för att nå ut till fler individer på 
ett lyckat sätt. 

v Anpassa kommunikationskanal efter typen av information samt mottagare. 
Denna studie visar att viss information som är mer komplex kan vara svår att ta 
till sig genom exempelvis text. Den mer komplexa informationen är viktig att 
framföra så det finns möjlighet att ge feedback och ställa följdfrågor. Därför 
rekommenderar vi Houdini att anpassa valet av kommunikationskanal utefter 
komplexiteten på informationen.  

v Fortsätta vara transparent i sitt arbete. I studien framgår att företag inom 
outdoorbranschen ofta granskas vilket belyser vikten av att ge intressenter insyn 
i alla delar av företaget. Vi rekommenderar därför att Houdini ska fortsätta vara 
öppna med hur de arbetar idag kring hållbarhetsfrågor men även med hur de 
arbetar med att utveckla sitt arbete för att bibehålla sitt goda anseende.  

v Kommunicera mer om Houdinis hållbarhetsfilosofi till allmänheten. Som det 
framgår i denna studie är det många som uppskattar Houdinis omfattande 
hållbarhetsarbete. Det har även visat sig finnas ett stort intresse för dessa ämnen 
men att kunskapen varierar kraftigt. Vi rekommenderar därför Houdini att 
använda denna möjlighet till att erbjuda tillfällen där de utbildar och föreläser 
till allmänheten. Vi tror att det finns ett intresse för detta och att det även skulle 
gynna Houdini och deras återförsäljare genom att göra allmänheten mer 
medveten om dessa frågor.  

 
Slutligen vill vi påpeka att dessa förslag inte bara kan gynna Houdini, utan även deras 
återförsäljare. Vi ser även att dessa rekommendationer skulle kunna vara till fördel för 
liknande företag inom outdoorbranschen som arbetar med hållbarhetsfrågor och strävar 
efter att förbättra sin kommunikation. Vi avslutar med ett citat ur empirin som 
sammanfattar utmaningen med hållbarhet och belyser vikten av att sprida kunskap och 
att arbetet mot en mer hållbar värld är ett gemensamt ansvar. Grankvist säger: 
 
 
“Man är ödmjuk inför det komplexa men ändå hjälps åt. Målet måste ju 
ändå vara ganska gemensamt, det tänker jag även i vår bransch. Vi 
behöver inte tävla i miljöarbete utan vi kan tävla om att göra snyggast 
röd tröja istället, men miljöarbete och att rädda jorden måste vara ett 
gemensamt jobb.” 
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7.3.1 Sammanfattande modell 

 

	  
Figur	  8.	  Sammanfattande	  modell	  över	  studieprocessen	  samt	  resultat	  och	  rekommendationer 

Problembakgrund I Syfte I Frågeställning I Teori

Delsyfte

Förstå hur ett varumärke 
kommunicerar sin hållbarhets-
¿ORVR¿�WLOO�nWHUI|UVlOMDUH

Huvudsyfte

Denna studie syftar till att förstå 
vilka faktorer som kan påverka 
om ett varumärkes hållbarhets-
¿ORVR¿�QnU�XW�WLOO�NXQGHQ�JHQRP�
EXWLNVlOMDUHQ�VRP�PHGODUH�

Delsyfte

Undersöka hur väl kundernas 
RFK�nWHUI|UVlOMDUQDV�
varumärkesimage av företaget 
stämmer överens med dess 
YDUXPlUNHVLGHQWLWHW�

Upptäckter

• Välfungerande kommunikation
��)LQQV�I|UElWWULQJVP|MOLJKHWHU
• Bra relationer
• Olika kanaler
• Anpassad kommunikation
• Tvåvägskommunikation och  
  feedback
• Houdini ansvarar för att 
��LQIRUPDWLRQ�¿QQV�DWW�WLOOJn

Upptäckter

��)|UVlOMDUHQV�NXQVNDS�
��)|UVlOMDUHQV�LQWUHVVH
• Bild av varumärket
��cWHUI|UVlOMDUQDV�UXWLQHU
��cWHUI|UVlOMDUQDV�
  förhållningssätt till hållbarhet 
  och CSR
• Kunders kunskap och 
  preferenser
• Kundbeteende
• Mediauppmärksamhet
��6lOMDUHQV�DJHUDQGH

Upptäckter

• Kongruens
• Positiv bild av Houdini
��+nOOEDUKHW�RFK�PLOM|WlQN�
  framhävs
• Bred målgrupp och 
  mångsidighet

,QWHUYMXHU�PHG�+RXGLQL���� ,QWHUYMXHU�PHG�nWHUI|UVlOMDUH����
Houdinis 

hemsida & 
GRI-rapport

Frågeställningens svar

Rekommendationer till Houdini och deras återförsäljare

��8WELOGD�VlOMDUQD�L�KXU�GH�NRPPXQLFHUDU�GHVVD�lPQHQ�Sn�HWW�HQNHOW�VlWW
��1n�XW�WLOO�VDPWOLJD�VlOMDUH�RFK�IUlPMD�LQWHUQ�NRPPXQLNDWLRQ
• Använda sig av många olika kommunikationskanaler och anpassa innehållet
• Anpassa kommunikationskanal efter typen av information samt mottagare
• Fortsätta arbeta transparent 
• Kommunicera mer om hållbarhet till allmänheten
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7.4	  Teoretiskt	  och	  praktiskt	  bidrag 
Enligt MSI (Marketing Science Institute, 2016c) eftersöks mer forskning inom vilken 
roll olika kontakttillfällen spelar i kundens beslutsprocess. Vi har identifierat att mötet 
mellan butikssäljare och kund kan leda till ett kunskapsutbyte gällande hållbarhetsfrågor 
vilket har visat sig påverka kundens beslutsprocess. Genom att undersöka 
butikssäljarens roll och agerande i mötet med kunden anser vi att denna studie har 
bidragit till att fylla en del i denna kunskapslucka.  
 
Homburg et al., (2013, s. 54) efterlyser mer forskning inom B2B gällande CSR 
eftersom det i dagsläget finns betydligt fler studier som rör B2C. Genom att studera hur 
hållbarhetskommunikationen fungerar mellan ett varumärke och dess återförsäljare, i 
detta fall Houdini och ett antal av deras återförsäljare, anser vi att denna studie har 
berikat detta forskningsgap. Vidare belyser Schramm-Klein et al. (2015, s. 405) 
komplexiteten av CSR i relation till återförsäljare på grund av antalet varumärken dessa 
har att ta hänsyn till, och efterlyser mer forskning inom detta område. Vidare efterlyser 
Golob och Podnar (2014, s. 255) mer forskning inom kommunikationen av CSR mellan 
ett företag och dess intressenter för att bidra till en mer effektiv kommunikation. Vi har 
i denna studie studerat både återförsäljare samt kunder genom återförsäljare och belyst 
områden såsom kommunikation av CSR mellan dessa intressenter. På detta sätt menar 
vi att denna studie har bidragit till att fylla dessa forskningsgap. Genom att identifiera 
olika faktorer som kan påverka hur hållbarhetsrelaterad information når ut till kunden 
genom butikssäljaren som medlare kopplar vi vår studie till ovan nämnda 
forskningsgap. Detta teoretiska bidrag kan även ge ett praktiskt bidrag för företag som 
arbetar med att kommunicera sitt CSR- och hållbarhetsarbete ut till sina intressenter. 
Dessutom har studien bidragit till förståelsen för butikssäljarens viktiga roll vilket har 
mynnat ut i praktiska rekommendationer för att bättre kunna sprida kunskapen om CSR 
och hållbarhet genom butikssäljaren, se kapitel 7.3 Rekommendationer till Houdini och 
deras återförsäljare.  
 

7.5	  Samhälleligt	  bidrag 
Vi kan se att förutom det teoretiska och praktiska bidraget som ovan presenterats tillför 
även denna studie bidrag till samhället. Vi kan se att konsumtion har en stor påverkan 
på miljön men att fler och fler företag väljer att ta ansvar för samhälle och 
hållbarhetsfrågor. Textilbranschen är en extra utsatt bransch där konsumenternas 
köpbeteende är svårt att förändra då fast-fashion ses som normativt idag och därmed har 
en stor negativ inverkan på miljön. Vår förhoppning är att fler företag inom 
textilbranschen anammar ett tankesätt där fokus ligger på kvalitet, slow-fashion och 
produkter som tar hänsyn till miljö och samhälle. Vi har sett att det finns en brist i 
kunskapen hos många kunder men även återförsäljare. Denna brist på kunskap har visat 
sig till stor del bero på komplexiteten i hållbarhetsfrågor. Denna studie bidrar därför 
med kunskap som kan leda till förbättrad kommunikation mellan Houdini och deras 
intressenter, med fokus på återförsäljare. Ökad kunskap och spridning av 
hållbarhetsrelaterade frågor kan därför leda till fler hållbara val vilket gagnar samhället i 
stort. Vidare har vi även sett att kommunikationen kan innebära både utmaningar och 
möjligheter och genom att ta fasta på de kritiska punkterna har vi kommit upp med 
rekommendationer som kan vara till inspiration och ett verktyg för företag inom olika 
branscher som vill förbättra sin kommunikation av CSR och hållbarhet. Detta med 
tanke på att extern och intern kommunikation spelar en central roll för alla företag. En 



	   80	  

förbättrad kommunikation leder även till en ökad insyn i hur företag arbetar vilket 
gynnar samhället. Om företagen har en transparent kommunikation minskar det 
klyftorna mellan individ och företag genom insyn vilket ger allmänheten möjlighet att 
se hur företagens verksamhet kan gynna allmänheten men även vad som kan förbättras 
vilket kan bidra till ökat trovärdighet för företag. Vidare ser vi i denna studie att kunder 
påverkas av butikssäljaren i dennes köpbeslut samt att många ser hållbarhetsinformation 
som något positivt vilket kan gynna företags finansiella aspekter. Detta kan ge 
incitament för företag att engagera sig i hållbarhetsfrågor vilket gynnar både företaget 
och samhället.  
 
Slutligen vill vi understryka att denna studie har bidragit till hållbarhetsdebatten i 
samhället och att det krävs att arbeta gemensamt från olika håll för att få ett lyckat 
resultat och för att skapa en mer hållbar framtid. Ju mer hållbarhetsfrågor 
uppmärksammas, desto högre press sätts det på politiker och beslutsfattare. Vår 
förhoppning är att denna studie bidrar till att fler företag ser fördelarna med att 
inkludera hållbarhet i verksamheten och ser möjligheterna med att balansera samtliga 
dimensioner i Triple Bottom Line; de ekonomiska, miljömässiga och sociala. Vi önskar 
att denna studie har väckt en tanke hos läsaren och bidragit till en ökad medvetenhet och 
kunskap om hållbarhetsfrågor. Detta för att främja ett gemensamt arbete mot en mer 
hållbar värld.  
 

7.6	  Begränsningar	  och	  förslag	  till	  framtida	  forskning 
En begränsning i denna studie är svårigheten att på ett unisont sätt definiera CSR och 
hållbarhet. Vi har valt att utgå från varje responsens enskilda uppfattning om betydelsen 
av begreppen, vilket kan ha lett till variationer i studiens resultat. Som framgår i teorin 
så är hållbarhet, CSR och TBL kopplat till miljömässiga, sociala och ekonomiska 
aspekter, men denna studie har främst uppmärksammat de miljömässiga aspekterna. Vi 
har dock inte uteslutit de andra men har låtit den miljömässiga aspekten ta störst plats. 
Anledningen till detta är att outdoorbranschen är starkt kopplad till miljö eftersom 
denna typ av produkter är till för att användas ute i naturen vilket gör miljöaspekten 
extra intressant att studera. Ytterligare en begränsning i studien är att stora delar av 
litteratur och teori är skriven på engelska. Med tanke på att denna studie är skriven på 
svenska kan det finnas risk för språkbarriärer. Då båda studiens författare har en god 
kunskap i det engelska språket samt har studerat delar av civilekonomutbildningen på 
engelska så anser vi att risken för misstolkning har minskats. I de fall få vi inte funnit en 
likvärdig svensk översättning på engelska begrepp så har vi valt att använda oss av det 
engelska, exempelvis Corporate Social Responsibility och face-to-face. Vidare ser vi att 
vår förförståelse och vårt personliga intresse i hållbarhetsfrågor kan ha påverkat 
studiens utformning. Trots detta har vi försökt agera så objektivt som möjligt för att 
undvika att vinkla studien utifrån våra egna tankar och åsikter. Vi har i studiens analys 
och slutsatser enbart utgått från empirin och teorin samt varit aktsamma i tolkningar och 
presentation av materialet vilket vidare diskuteras i kapitel 8 Sanningskriterier.  
 
Vidare ser vi en begränsning i att denna studie hade kunnat få ett annat resultat om den 
hade applicerats på ett annat företag inom branschen samt andra eller ytterligare 
respondenter. Eftersom Houdini har återförsäljare runtom i landet är en begränsning att 
vi endast har intervjuat butikssäljare från två olika städer. Detta beror till stor del på 
begränsningen i tid och kostnader. Vi anser dock att antalet respondenter som 
medverkat i studien har varit tillräckligt för att nå teoretisk mättnad samt för att uppnå 
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studiens syfte och besvara frågeställningen. Detta med tanke på studiens kvalitativa 
karaktär och omfattande intervjuer som resulterat i ett stort empiriskt underlag.  
 
Vidare ser vi även en begränsning i att vi endast studerat kundmötande butikssäljare och 
därmed uteslutit andra typer av säljare inom exempelvis e-handeln eller säljare i 
varumärkets egna butiker. Vi ser dock utrymme för framtida forskning inom detta 
område där det vore intressant att jämföra försäljarens roll i kommunikationen av 
hållbarhetsfrågor mellan olika typer av säljare eller olika branscher. Vi ser även 
möjlighet att jämföra olika återförsäljare eller butikskedjor, både hur de uppfattar 
kommunikationen från ett företag som arbetar med hållbarhet, men även hur deras 
uppfattning om kundpreferenser skiljer sig åt. Vi ser även att det vore intressant att 
undersöka vikten av de faktorer som i denna studie framkommit. Detta för att på så vis 
kunna rangordna dessa och se hur stor påverkan de har på försäljarens roll i 
kommunikationen av ett varumärkes hållbarhetsfilosofi samt att identifiera ytterligare 
faktorer, förslagsvis genom en kvantitativ studie. Det skulle även som en del i detta vara 
intressant att få en större insyn i hur återförsäljarnas egna företag arbetar med CSR och 
hållbarhetsfrågor då vi i denna studie har valt att inte gå djupt in på återförsäljarnas egna 
CSR- och hållbarhetsarbete men ser att det finns utrymme att studera detta i framtida 
forskning.  
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8	  Sanningskriterier 
I följande kapitel presenterar vi de sanningskriterier som är kopplade till denna studie. 
Hänsyn har tagits till de sanningskriterier som förknippas med kvalitativa studier, 
nämligen tillförlitlighet och äkthet. Nedan redogörs för studiens förhållningssätt till 
dessa kriterier under arbetets gång.  
 
Reliabilitet och validitet är två viktiga begrepp som ofta används i 
forskningssammanhang (Bryman, 2011, s. 49). Reliabilitet handlar om hur begrepp ska 
mätas och dess pålitlighet medan validitet grundar sig i huruvida måttet verkligen mäter 
vad som avses att mätas (Bryman, 2011, s. 161-162). Reliabilitet och validitet är två 
sanningskriterier som ofta förknippas med kvantitativa studier (Bryman, 2011, s. 
351).  Med tanke på denna studies kvalitativa karaktär kommer vi inte gå djupare in på 
begreppen reliabilitet och validitet utan i stället fokusera på sanningskriterierna 
tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitlighet och äkthet är kopplade till reliabilitet och 
validitet men anpassade efter kvalitativa studier (Bryman, 2011, s. 353).   
 

8.1	  Tillförlitlighet 
Nedan redogörs för denna studies förhållningssätt till sanningskriteriet tillförlitlighet 
som utgörs av de fyra delkriterier trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt 
möjligheten att styrka och konfirmera (Bryman, 2011, s. 354). 
 
Trovärdigheten i en studie visar hur trovärdigt resultatet speglar verkligheten (Bryman, 
2011, s. 354). Triangulering är ett verktyg som används för att styrka trovärdigheten i en 
studie vilket innebär att flera metoder eller datakällor används för att studera ett 
fenomen (Bryman, 2011, s. 354). Denna studies trovärdighet har berikats genom 
triangulering där vi har valt att genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer 
undersöka både återförsäljare som alltså var huvudfokuset i studien, men även genom 
att intervjua två respondenter från Houdini för att studera samma fråga ur ett annat 
perspektiv. Vidare har vi även tagit del av årsrapporter samt en hållbarhetsrapport. Detta 
innebär att vi antagit en triangulerad strategi som har ökat studiens trovärdighet.  
 
Eftersom kvalitativa studier går på djupet och undersöker en mindre grupp människor 
istället för bredden såsom i kvantitativ forskning gör kan överförbarhet vara begränsad i 
en kvalitativ studie (Bryman, 2011, s. 355). Överförbarhet mäter huruvida studiens 
resultat kan användas i en annan kontext, eller i samma kontext vid ett annat tillfälle 
(Bryman, 2011, s. 355). Överförbarheten ökar vid tydliga och fylliga redogörelser som 
underlättar för andra att bedöma hur pass överförbar studien är i en annan kontext 
(Bryman, 2011, s. 355). Vi har i denna studie noggrant beskrivit forskningsprocessen 
samt att vi delgivit läsaren så detaljerade beskrivningar som möjligt av respondenterna 
utan att riskera att röja deras anonymitet. Vi har valt att ta med den information om 
respondenten som vi ansåg vara relevant i studiens kontext. Detta har bidragit till att öka 
studiens överförbarhet. Vi ser dock att anonymiteten bidragit till en något minskad 
överförbarhet då vi valt att inte ta med sådan information som direkt kan spåras till den 
enskilde respondenten. Samtidigt argumenterar vi för att anonymiteten var essentiell för 
att få ett tillförlitligt resultat i studien genom att respondenterna var medvetna om att 
deras svar inte kunde spåras till dem. Vi ser att överförbarheten i studien är begränsad 
på grund av studiens kvalitativa karaktär men att den har gynnats av detaljerade 
beskrivningar av studiens forskningsprocess samt dess respondenter.  
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Bryman (2011, s. 355) redogör för begreppet pålitlighet som innebär att forskaren 
beskriver sin forskningsprocess fullständigt i samtliga faser för att andra forskare ska 
kunna granska arbetet och bedöma dess kvalitet. Vi har i denna studie ökat pålitligheten 
genom att noggrant beskriva forskningsprocessen i kapitel 4 Praktisk metod. Vi har 
utgått från välansedda forskningsprocesser som är dokumenterade i bland annat Bryman 
(2011), Saunders et al. (2012) samt Yin (2013) vilket vi anser har styrkt studiens 
pålitlighet. Vidare har även vår studie granskats av andra studenter vid två 
seminarietillfällen samt kontinuerligt av vår handledare där deras feedback bidragit till 
ökad pålitlighet.  
 
Möjligheten att styrka och konfirmera betyder att forskaren i största möjliga mån 
försöker att undvika subjektivitet, något som är omöjligt att helt undgå i en kvalitativ 
studie (Bryman, 2011, s. 355). Forskaren ska så gott den kan säkerställa att den agerar i 
god tro och inte låter personliga värderingar eller åsikter påverka studien (Bryman, 
2011, s. 355). Vi har under studiens gång antagit en kritisk och objektiv ståndpunkt i 
forskningsprocessen för att inte låta våra egna tankar och värderingar styra arbetets 
gång. Vi ser dock att ämnesvalet är inspirerat av våra egna intressen, men har därefter 
utgått från teorin för att inte påverka studien med subjektivitet. I teorisökningen har vi 
eftersträvat att söka forskning som haft skilda åsikter för att vidare minska 
subjektiviteten i studien. I tolknings- och analysprocessen har båda studiens författare 
varit delaktiga och noggrant diskuterat materialet för att på så vis minska risken för 
misstolkning och att personliga tankar skulle influera tolkningen och resultatet. 
 

8.2	  Äkthet 
Nedan redogörs för denna studies förhållningssätt till sanningskriteriet äkthet som 
utgörs av de fem delkriterierna rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk 
autencitet, katalytisk autenticitet samt taktiskt autenticitet (Bryman, 2011, s. 357). 
 
Bryman (2011, s. 357) belyser vikten av att studien ger en rättvis bild av den studerade 
gruppens olika åsikter och uppfattningar. För att uppfylla detta kriterium har vi 
intervjuat personer som kan tänka sig ha varierade åsikter på grund av exempelvis 
anställningsform, befattning och erfarenhet. Vi anser att vi fått en bra spridning på 
respondenterna och har strävat efter att låta samtliga respondenter ta lika stor plats i 
studien vilket har bidragit till att studien ger en rättvis bild av den miljö vi studerat. I 
studiens empiri- och analyskapitel har vi även använt oss av citat för att på ett så rättvist 
sätt som möjligt återspegla respondenternas åsikter och reflektioner.  
 
Äkthetskriteriet ontologisk autencitet klarlägger huruvida studien leder till att 
respondenterna får en ökad förståelse för den sociala miljö de befinner sig i (Bryman, 
2011, s. 357). Pedagogisk autencitet mäter huruvida studien bidragit till att 
respondenterna får en klarare bild över andra personers uppfattning i samma miljö 
(Bryman, 2011, s. 357). Vidare syftar katalytisk autencitet till att undersöka om studien 
bidragit till att de medverkande kan påverka sin situation. Slutligen mäter taktisk 
autencitet om studien gett deltagarna större möjlighet att förändra sin situation (Bryman, 
2011, s. 357). Vi anser att vi uppfyllt dessa kriterier genom att respondenterna har fått 
reflektera över de frågor vi ställt och de ämnen som berörts i intervjuerna. Vi har märkt 
att samtliga respondenter mer eller mindre hade ett intresse i hållbarhet och CSR redan 
innan intervjuerna, men att de fick möjlighet att reflektera över dessa frågor under 
intervjutillfället hoppas vi har bidragit till att de bättre förstår CSR och hållbarhet i sitt 
jobbsammanhang. Vår förhoppning är även att Houdini och deras återförsäljare får en 
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djupare kunskap och förståelse om hur kommunikationen mellan dem fungerar samt hur 
den kan förbättras. Att vi sammanställt resultaten i denna studie ger möjlighet för 
respondenterna att ta del av olika personers syn på ämnet. Vi hoppas att både Houdini 
och respondenter hos deras återförsäljare får en större insyn i ämnet och kan nyttja 
denna studie och de presenterade rekommendationerna till att förändra och förbättra sin 
nuvarande situation.   
 
Genom att vi har tagit hänsyn till ovan nämnda kriterier gällande tillförlitlighet och 
äkthet menar vi att denna studie har uppfyllt sanningskriterier som är nödvändiga för att 
studien ska bedömas som tillförlitlig och äkta.  
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Appendix	  1	  
 
Intervjuguide till Houdini 
 
Bakgrundsinformation om respondenten (syfte: förstå vem personen är och dennes roll i 
företaget) 
1. Vad heter du? Hur gammal är du? 
2. Hur länge har du jobbat på Houdini? 
3. Vilken roll har du inom företaget och vad innebär denna tjänst (arbetsuppgifter)? 
4. Kan du kortfattat berätta om dina tidigare yrkeserfarenheter och utbildningar? 
5. Vad är dina personliga tankar kring hållbarhet?  
 

Teoriområde Intervjufråga Teori 

CSR & hållbarhet 
Kommunikation av CSR 
& hållbarhet 

6. Vi har tagit del av den information ni delat på er 
hemsida samt i er GRI-rapport från 2012-2013, vill 
du berätta lite om vad som har utvecklats sedan dess? 

Hooghiemstra, 2000; 
Servaes & Tamayo, 2013  

CSR & hållbarhet 7. Kan du kortfattat berätta om Houdinis förhållande 
till CSR och hållbarhet? 

Carroll, 1991; Maon et 
al., 2009; Montiel, 2008 

Varumärkesidentitet 8. Vad kännetecknar Houdini och era produkter? Kapferer, 2004; Nandan, 
2005 

Varumärkesimage 9. (a) Hur upplever ni att slutkunden uppfattar 
Houdini och era produkter? 
(b) Hur når denna information Houdini? 

Gardner & Levy, 1955; 
Keller 1993; Nandan, 
2005 

CSR & hållbarhet, 
återförsäljare 

10. Hur väljer ni ut vilka återförsäljare ni ska 
samarbeta med? (note: speciella krav etc) 

Bhattacharya et al., 2009; 
Schramm-Klein et al., 
2015 

Kommunikation, CSR, 
transparens, intressenter 

11. (a) Hur kommunicerar ni hållbarhetsrelaterad 
information ut till era återförsäljare? 
(b) Vilka kanaler använder ni vid kommunikation 
med era återförsäljare? (note: vilka blir utbildade och 
hur/hur ofta?) 

(a) Arvidsson, 2010; 
Dawkins, 2005; Dubbink 
et al., 2008; Freeman, 
1984 
(b) D'Ambra et al., 1998 

Kommunikation, 
intressenter 

12. Hur säkerställer ni att informationen når ut till 
alla säljare? 

Dawkins, 2005; Dubbink 
et al., 2008 

Kommunikation, 
intressenter 

13. Hur och när uppdaterar ni era återförsäljare om 
relevanta nyheter som rör Houdini och era produkter?  

Dawkins, 2005; Dubbink 
et al., 2008 

Kommunikation, 
intressenter, CSR & 
hållbarhet 

14. Vilket ansvar anser ni att Houdini har gällande 
vilken kunskap och information era återförsäljare har 
om ert hållbarhetsarbete? 

Arvidsson, 2010; 
Dubbink et al., 2008; 
Golob & Bartlett, 2007 

Kommunikation, 
intressenter 

15. (a) Hur upplever du att kommunikationen mellan 
Houdini och era återförsäljare fungerar?  
(b) Hur upplever du att kommunikationen mellan 
Houdini och era återförsäljare kan förbättras? 

(a) Dawkins, 2005 
(b) Golob & Podnar, 
2014 

Kommunikation, 
relationer 

16. (a) Hur upplever du relationerna med Houdinis 
återförsäljare? (note: förståelse för relationerna) 
(b) Hur arbetar ni för att relationerna med era 
återförsäljare ska förbättras? 

(a) Clarkson, 1995; 
Freeman, 1984 
 
(b) Freeman, 1984 
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Försäljare, transparens 17. (a) Vilka av Houdinis produktegenskaper tror du 
att återförsäljarna främst lyfter fram till sina kunder?  
(b) Vilka egenskaper tror du att kunden efterfrågar i 
Houdinis sortiment? 

(a) Arvidsson, 2010;  
Dubbink et al., 2008; 
Schramm-Klein et al., 
2015 
 
(b) Bhattacharya & Sen, 
2004; Nandan, 2005 

CSR & hållbarhet, 
kundpreferenser 

18. (a) På vilket sätt upplever ni på Houdini att 
efterfrågan av hållbara outdoorkläder har förändrats 
under de senaste åren?  
(b) Hur upplever ni slutkundens kunskap om 
hållbarhet inom outdoorbranschen? (note: skadliga 
ämnen osv) 

(a) Dubbink et al., 2008; 
Schramm-Klein et al., 
2015 
 
(b) Ritch, 2015  

Kundpreferenser 19. Hur tror du att slutkunden påverkas av den 
hållbarhetsrelaterade information som de får av era 
återförsäljare? 

Dubbink et al., 2008; 
Peloza & Shang, 2011 
 

Intressenter, 
kommunikation, 
Varumärkesidentitet, 
Varumärkesimage 

20. Vilken är Houdinis målgrupp? Bhattacharya & Sen, 
2004; Hughes & 
Ahearne, 2010 

 
 
 
 
Intervjuguide till återförsäljaren 
 
Bakgrundsinformation om respondenten (syfte: förstå vem försäljaren är och dennes 
roll i företaget) 
1. Vad heter du? Hur gammal är du? 
2. Hur länge har du jobbat inom ___? 
3. Vilken roll har du inom företaget och vad innebär denna tjänst (ex. arbetsuppgifter)? 
4. Kan du kortfattat berätta om dina tidigare yrkeserfarenheter och utbildningar? 
5. Vad är dina personliga tankar kring hållbarhet?  
 

Teoriområde Intervjufråga Teori  

CSR & hållbarhet 6. Kan du kortfattat berätta hur ditt företag arbetar 
med frågor som relaterar till hållbarhet?  

Carroll, 1991; Maon et 
al., 2009; Montiel, 2008 

CSR & hållbarhet 7. Vilka aspekter tar ni hänsyn till när ni väljer ut 
vilka varumärken och produkter ni ska sälja i er 
butik? (Note: Denna fråga kan vara mer relevant för 
de i en ledarposition) 

Bhattacharya et al., 2009; 
Schramm-Klein et al., 
2015 

Varumärkesimage 8. Vad associerar du med Houdini och deras 
produkter?  

Gardner & Levy, 1955; 
Kapferer, 2004; Louis & 
Lombert, 2010 

Varumärkesimage 9. Hur upplever du att kunderna ser på Houdini och 
deras produkter? 

Gardner & Levy, 1955; 
Keller 1993; Nandan, 
2005 



	   94	  

CSR, kommunikation, 
varumärkesidentitet 
Transparens 
Intressenter 

10. Hur kommunicerar Houdini hållbarhetsrelaterad 
information ut till er som återförsäljare? (note: 
utbildningar, skriftlig kommunikation osv) 

Arvidsson, 2010; 
Dawkins, 2005; Dubbink 
et al., 2008; Freeman, 
1984 

Kommunikation, 
Transparens 

11. (a) Vilken kunskap har du om Houdinis 
hållbarhetsarbete? 
11. (b) Hur har du fått kunskap om detta? 

(a) Dubbink et al., 2008 
(b) Heide et al., 2012 

Kommunikation, 
Transparens 

12. Känner du att du får uppdaterad information från 
Houdini gällande Houdini och deras produkter? 
(Note: ex.vis information om nya 
produkter/förändringar?) 

Dawkins, 2005; Dubbink 
et al., 2008 

Kommunikation, CSR 
Transparens 

13. Upplever du att du har tillräcklig kunskap om 
Houdini och deras hållbarhetsarbete när kunder frågar 
om detta? (Om inte: vilken kunskap saknas och hur 
går ni tillväga för att få denna saknade kunskap?)  

Dawkins, 2005; Dubbink 
et al., 2008 

Kommunikation, 
transparens, relationer 

14. (a) Hur upplever du att kommunikationen mellan 
Houdini och er som återförsäljare fungerar? 
14. (b) Hur upplever du att kommunikationen mellan 
Houdini och er som återförsäljare skulle kunna 
förbättras? 
14. (c) Hur upplever du relationen mellan er och 
Houdini? 

(a) Dawkins, 2005 
(b) Golob & Podnar, 
2014 
(c) Clarkson, 1995; 
Freeman, 1984 

Försäljaren, transparens  15. Vilka av Houdinis produktegenskaper fokuserar 
du framförallt på vid mötet med kunden?  

Arvidsson, 2010;  
Dubbink et al., 2008; 
Schramm-Klein et al., 
2015 

Kundpreferenser, 
varumärkesimage 

16. Vilka egenskaper upplever du att kunden 
efterfrågar i Houdinis sortiment? 

Bhattacharya & Sen, 
2004; Nandan, 2005  

Kundpreferenser, 
kunders gensvar på 
CSR/hållbarhet, 
försäljare 

17. (a) Upplever du att era kunder generellt sett 
efterfrågar hållbara outdoorkläder? (Note: produkter 
med hållbarhetsrelaterade egenskaper)  
17. (b) Vid vilka tillfällen använder du din kunskap 
om Houdinis hållbarhetsarbete som säljargument? 
(Note: vid mötet med kunden/tid/eget intresse) 

(a) Dubbink et al., 2008; 
Schramm-Klein et al., 
2015 
 
(b) Hughes & Ahearne, 
2010; Lehner, 2015 

Varumärkesimage 
Kunders gensvar på 
CSR/hållbarhet 
 

18. (a) På vilket sätt upplever du att efterfrågan av 
hållbara outdoorkläder har förändrats under de 
senaste åren/den tid du har arbetat inom branschen?  
18. (b) Hur upplever ni slutkundens kunskap om 
hållbarhet inom outdoorbranschen? 

(a) Dubbink et al., 2008 
 
(b) Ritch, 2015 

Transparens, 
Kommunicera CSR, 
Kunders gensvar på 
CSR/hållbarhet 

19. Hur tror du att kunderna påverkas av den 
hållbarhetsrelaterade information som du delger om 
produkterna?  

Dubbink et al., 2008; 
Peloza & Shang, 2011 
 

Intressenter, 
kommunikation, 
Varumärkesidentitet, 
Varumärkesimage 

20. Vilken är Houdinis målgrupp?  Bhattacharya & Sen, 
2004; Hughes & 
Ahearne, 2010 
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Appendix	  2	  
 
 
 
Etiska riktlinjer enligt vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 
2002) som lästes uppför respondenten innan intervjun: 
 
 

- Medverkandet är frivilligt och du har när som helst rätt att avbryta ditt 

deltagande. 

- Allt som framkommer i denna intervju kommer att behandlas konfidentiellt och 

endast bearbetas av studiens författare samt inom ramen för denna uppsats. 

- Du har rätt att vara anonym. 

- Intervjun kommer att (efter ditt godkännande) spelas in som ljudfil. Det 

inspelade materialet kommer enbart vara tillgängligt för studiens författare. Det 

inspelade materialet kommer sedan användas vid transkribering och därefter 

raderas.  

- Den färdiga uppsatsen kommer laddas upp i Digitala Vetenskapliga Arkivet, 

DiVA.   

 

Godkänner du detta? 

 
 

 
 
 
 



 

Handelshögskolan 
Umeå universitet 
901 87 Umeå 
www.usbe.umu.se 

	  

	  

	  


