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competitiveness and thereby lose market shares. Many companies 

are therefore engaged in environmental- and societal issues and 

use them in their marketing. Problems arise when this kind of 

requirement on companies makes some actor takes shortcuts to 

appear more environmentally friendly than they really are, by using 

embellished and empty claims, which leads to a diminishing trust 

in green and sustainable products. A company portraying their 

CSR-work as better than it is called Greenwashing, which is what 

is underlying this paper. This study means to examine how 

companies communicate their environmental responsibility, how 

the communication is received by external stakeholders and if 

Greenwashing can be perceived. Guidelines for how to 

communicate green marketing will also be discussed.   
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1. Inledning 
 

I detta inledande kapitel kommer begreppet och särskild problematik med grön 

marknadsföring introduceras, vilket sedan ligger som grund för uppsatsen. I 

problemformuleringen diskuteras även hur denna problematik leder oss till så kallad 

Greenwashing. Vidare presenteras det syfte och frågeställningar som avses undersökas samt 

avgränsningen för uppsatsen.  
 

De senaste seklerna har mänsklighetens relativt obetydliga plats på jorden snabbt förändrats i 

accelererande hastighet och numera passeras människans aktiviteter gränserna för naturens 

kapacitet och resurser i och med tillväxt och levnadssätt (Bonnedahl, 2012). I och med detta 

problem har hållbarhetsfrågan uppmärksammats och blivit en viktigare fråga som i dagsläget 

är central för företag, organisationer, samt konsumenter (Ottoson & Parment, 2016). Bonnedahl 

(2012) konstaterar hur uttrycken hållbar utveckling och hållbar numera används från global 

och nationell nivå till företag, kommuner och ända ner till individers livsval. Denna användning 

av begreppet inrymmer allt från klimatfrågan, barnarbete, korruption, minskning av djurarter 

och biologisk mångfald (Ottoson & Parment, 2016). Tidigare var människor tvungna att kämpa 

för sin överlevnad, men då välståndet byggts upp har fokus flyttats från rena konsumtionsfrågor 

till nya aspekter på våra produkter, vilket i sin tur lett till att konsumenter i större utsträckning 

engagerar sig och intresserar sig för hållbarhetsfrågor.  

 

Den kommersiella efterfrågan är något som organisationer och företag uppmärksammat och 

samhällsaktörer som inte arbetar för hållbarhetsfrågorna just ur miljösynpunkt, kan komma att 

behöva justera sitt arbete för att åtminstone bemöta de förväntningar som konsumenter idag 

har på aktörer om att utöver sin verksamhet utöva något slags socialt-, ekonomiskt eller 

miljömässigt ansvar. Detta har lett till att marknadsföringen, i vårat konsumtionssamhälle, följt 

med den tidens anda och miljöfrågor och vår gemensamma framtid blivit mer framträdande. 

De företag som anammat ett ansvarstagande kan därmed även få erfara konkurrensfördelar. 

Ottoson och Parment (2016) instämmer i detta och menar på att en grön omställning för företag 

kan leda till att de föredras framför konkurrenter. Kotler, Armstrong och Parment (2013) 

argumenterar för att även om marknadsföring inte alltid innehållit sunda förhållningssätt till 

sociala värden och ansvar så är det numera en självklar del för många företag att förhålla sig 

till, samt att marknadsföring inte enbart ses som en kommersiell rättighet, utan även som en 

skyldighet och ansvar.  

 

I detta uppstår en problematik då kommunikationen inte fungerar korrekt. Begreppet 

Greenwashing handlar om vilseledande marknadsföring, då ett företag, en organisation eller 

aktör marknadsförs som mer "gröna" eller miljövänliga än vad de i själva verket är. Detta kan 

ske både medvetet, genom att avsiktligt ge sken av ett mer gediget hållbarhetsarbete, och 

omedvetet, genom bristande kunskap, omdöme eller vetande. Greenwashing uppstår i och med 

anklagelse som förs mot aktören.      

 

Den här uppsatsen kommer fokuseras på den miljömässiga aspekten och behandla hur 

miljöhänsyn och marknadsföring kan ge företag ett försprång gentemot sina konkurrenter men 

också hur felaktig, eller till och med falsk, marknadsföring så kallad Greenwashing kan leda 

grava skador på ett företags renommé. Vidare kommer analyseras hur företag marknadsför sitt 

hållbara arbete och hur Greenwashing kan undvikas. 

 



2 

 

Sustainable Brand Index är en studie som årligen utförs gällande konsumenters syn på 

hållbarhet, kommunikation och skapande av varumärke. Sustainable Brand Index (2017) visar 

hur hållbarhetsfrågor under 2016 diskuterades mindre bland konsumenter, mycket på grund av 

andra stora händelser, som ett omtalat presidentval, Brexit, ISIS och flyktingkris för att nämna 

några. Vidare visar undersökningen hur konsumenters vilja till att handla miljömedvetet ökar 

och att fler människor än någonsin reflekterar över hållbarhet i köpprocessen. Konsumenters 

medvetenhet kring hållbar konsumtion visar sig bland annat i att varumärken som symboliserar 

konsumtion, till exempel Clas Ohlson i Sverige, fallit i rapportens rankning, samt att intresset 

för begagnatmarknader ökar (SBI 2017).  

 

Greenwashing uppmärksammas även i media. Exempelvis skriver The Guardian 2016 en 

artikel med rubriken; “The troubling evolution of Corporate Greenwashing” (övers. “Den 

oroväckande utvecklingen av företags Greenwashing”). Artikelns författare Bruce Watson 

menar att begreppet Greenwashing myntades på 1980-talet för att beskriva extrema påståenden 

om företags hållbarhetsarbete och att det idag är en metod som vuxit sig betydligt mer 

sofistikerad. I artikeln beskrivs hur oljeföretaget Chevron, i mitten av 1980-talet, använde sig 

av reklam som visade hur företagets anställda skyddar djur som björnar, fjärilar och 

sköldpaddor. Reklamkampanjen som gick under namnet “People Do” vann priset “Effie 

Advertising Awards”, men blev också känd bland miljöaktivister som anklagade företaget för 

avledande marknadsföring i försök att dölja det riktiga avtryck som företaget hade på miljön, 

det vill säga Greenwashing (Bruce Watson 2016). Medan Chevron använde videor på räddade 

djur utfördes även stora övergrepp på miljön av företaget. Bruce Watson belyser även hur 

företag skiftar fokus från det egna till att lägga ansvar på konsumenten, medan företaget 

fortsätter med alldeles för stora miljöavtryck. 

    

Även i Sverige uppmärksammas vilseledande marknadsföring som görs av företag i miljö- och 

hållbarhetsfrågor. Calle Elfström, miljöreporter på SVT, blev 2016 uppmärksammad i media 

för ett debattinlägg som kritiserade Elfströms egen arbetsgivare, SVT. I debattinlägget 

ifrågasätts miljömål som är långt ifrån uppfyllda och en konsult, anställd av SVT som enligt 

Elfström inte verkar kunna ge ett kritiskt utlåtande i SVT:s miljöredovisning. Elfström går så 

långt som att anklaga SVT för Greenwashing och bedömer företag vara på väg mot en 

klimatflopp.  

 

Ja, men är det nån som bryr sig kan man ju fråga? Jo, förutom de djur och 

människor som drabbas av klimatförändringarna så tror jag att våra 

uppdragsgivare licensbetalarna bryr sig. Men det finns ett skäl till. Om vi 

ska kunna granska och vara kritiska till hur andra företag lever upp till 

sina klimatmål, tycker jag att man kan kräva att vi själva redovisar tydligt 

hur vi själva sköter oss och dessutom kommer med nya åtgärder för att nå 

de mål SVT självt har satt upp. Inget av detta gör SVT idag.   

(Elfström, 2016) 

 

SVT:s strategichef Jimmy Ahlstrand svarar på inlägget, förnekar Greenwashing och tillägger: 

“Det hade varit allvarligt om så varit fallet”. 

 

Moa Kärnstrand skriver för Göteborgsposten, 2017, att Greenwashing är en gråzon och att 

uttrycket “sex säljer” nu ändrats till att det i dagens samhälle är grönt som säljer. Årtionden 

efter Chevrons reklamkampanj är företaget fortfarande ett stående exempel på Greenwashing 
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som visas i Storbritanniens The Guardian för att sedan, året därpå, demonstreras i 

Göteborgsposten. Kärnstrand (2017) visar även på ett svenskt exempel där den svenska 

klädbutikskedjan Gina Tricot marknadsför miljövänliga jeans, i en video där en skådespelerska 

dansar med glada, indiska bomullsarbetare - trots att författaren menar att de flesta av företagets 

byxor är tillverkade på ett sätt med högt miljöavtryck och vissa farliga kemikalier.  

    

Förutom den kommersiella efterfrågan som ställs på företag och dess samhällsansvar så är det 

mest kritiska de miljöresurser som förbrukas, vilket inte går att kompromissa med utan är fakta 

och behöver tas hänsyn till (Esty & Winston 2006). Företagens samhällsansvar är därmed en 

viktig del för att minska den konsumtionsnivå som idag går över vad naturen klarar av. Den 

naturvetenskapliga forskningen visar bevis på hur många av naturens processer och funktioner 

som mänskligheten är beroende av idag hotas (Bonnedahl 2012). Till följd av den kommersiella 

efterfrågan och de högaktuella hållbarhetsfrågorna förväntas nu företag och organisationer inte 

bara producera bra produkter och tjänster, utan även göra detta med miljöhänsyn. Förutom att 

vara en samhällsaktuell fråga som visas i media, bland konsumenter och sociala medier, så 

visas den ökade medvetenheten även i forskningen inom området.  

 

1.1. Tidigare studier 
 

Ottosson och Parment (2016) menar att hållbarhetsfrågor tveklöst blivit en allt mer viktigare 

fråga de senaste decennierna, oavsett vilket perspektiv av frågan som diskuteras; klimat, 

arbetsrätt eller korruption för att nämna några. Jordens vänner är det svenska utskottet av 

Friends of the Earth International, vilket är den största demokratiska miljöorganisationen i 

världen (Jordens vänner, 2018). Organisationen verkar för miljömässig hållbarhet och socialt 

rättvisa samhällen, genom att bland annat skapa samhällskritisk debatt och vara en röst för. 

Jordens vänner (2010) går så långt som att hävda, i en rapport gällande företags 

hållbarhetsarbete, att de företag som inte marknadsför ett socialt ansvar inte finns imorgon. 

Företag arbetar därför för att marknadsföra hållbarhetsarbetet och utmärka sig bland 

konkurrenter. Chen och Chang (2012) belyser hur företag ständigt arbetar för att differentiera 

produkter i det miljöfokus som idag råder och den gröna marknaden har blivit en strategisk 

möjlighet för detta. Detta innebär att det nu är vanligt att företag vill förknippas och 

marknadsföra sig med uttryck som “Eko”, “Naturvänlig” och “Hållbarhet” (Chen & Chang 

2012). Esty och Winston (2006) menar att konkurrensfördelar med mer miljövänliga produkter 

skapas på samma sätt som för andra varor, genom lägre pris än konkurrenternas varor eller 

särskilja produkten från andras genom kvalité, service och egenskaper. He och Kin Keung Lai 

(2011) påpekar dock att egenskaper lätt imiteras på konkurrensutsatta marknader och att 

relationen mellan företag och konsumenter därför kan bero mer på sociala motivationsfaktorer, 

såsom självkänsla som kan uppstå då en individ förknippar sig med ett etiskt företag. Detta 

överensstämmer med Seretny och Seretny (2012) som klargör hur modern marknadsföring 

lägger stor vikt vid att skapa relationer byggda på gemensamma värderingar med intressenter, 

social relation och tillit. Conrad och Thompson (2013) instämmer och redovisar för hur företag 

idag måste producera mer än ekonomisk lönsamhet, utan även redovisa för andra värden som 

psykologiska, känslomässiga och etiska. 

 

Det är även viktigt inte bara för konsumenterna utan även för anställda och andra intressenter 

att miljöperspektivet tas med. Ottosson och Parment (2016) lägger fram att de hållbarhetsfrågor 

som tydligare växt fram påverkar företag och organisationer på flera sätt, exempelvis finns det 

ofta idag anställda som har ansvar över hållbarhetsfrågor i sin yrkesroll, och ökade krav har 

även lett till hållbarhetsredovisningar som måste upprättas från företagens sida. Senast i januari 

2017 beslutade regeringen om att krav på hållbarhetsrapportering skulle lagstadgas, vilket 
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numera gjort denna information obligatorisk i förvaltningsberättelser i enlighet med 

Årsredovisningslagen (1995:1554) 10§. Denna lagändring ska bidra till att företagens ansvar i 

hållbarhetsfrågor skall vara enklare att analysera, vilket i sin tur skall leda till ökat förtroende 

för företag och organisationer. Utifrån dessa nödvändiga och aktuella aspekter, krävs en 

upprättad struktur kring hur företag bör kommunicera sitt hållbarhetsarbete, samt en förståelse 

för hur informationen tas emot av externa intressenter, exempelvis av media som numera 

kontinuerligt rapporterar om företags överdrivna påståenden i hållbarhetsfrågor. Det är i 

dagsläget även enkelt för konsumenter att föra fram anklagelser om vilseledande 

marknadsföring genom till exempel sociala medier. Som Seele och Gatti (2015). påvisar är 

begreppet och förekomsten av Greenwashing beroende av en anklagelse utifrån. Författarna 

menar att begreppet endast rymmer företag som medvetet går ut med information för att 

vilseleda, om inte externa anklagelser av förekommen Greenwashing tas med som en viktig 

faktor i definitionen av Greenwashing. 

 

1.2. Problemformulering  
 

Den aktuella frågan om mänsklighetens avtryck på miljön genom konsumtion och levnadssätt, 

kräver en viktig förändring. För att konsumenter ska kunna ta informerade beslut krävs att 

företag och organisationer, både i egen produktion och verksamhet, men också i tillverkning 

och gentemot sina kunder, marknadsför och ger en rättvis bild av den verksamhet som bedrivs 

och av de produkter, tjänster och erbjudanden som ges ut. Bruzelius och Skärvad (2008) lyfter 

dock en svårighet som uppstår i företags och organisationers miljökommunikation, nämligen 

hur miljöansvar skall mätas och vilka mål som bör finnas. Vidare menar författarna att trots att 

företag kommunicerar miljöansvar kan det vara svårt att utläsa vilka målen är och i vilken 

utsträckning de uppfylls, alternativt ska uppnås. Samtidigt kan det för intressenter även vara 

komplicerat att bedöma rimligheten i de mål som sätts. (Bruzelius & Skärvad, 2008). Detta kan 

förstärka den problematik som begreppet Greenwashing innebär, då det kan vara svårt att 

bedöma vart gränserna går för Greenwashing och hur miljöarbetet ska värderas.  

Mellan det avtryck på miljön som kräver förändring, företagens ansvarstagande och den 

kommersiella efterfrågan på dess miljöansvar hemsöker begreppet och förekomsten av 

Greenwashing det positiva resultat på miljön som skulle kunna genereras. Greenwashing 

skadar de företag som utför positivt arbete för miljön, skapar orättvisa konkurrensfördelar för 

de företag som använder sig av det och vilseleder konsumenter som till slut kan tappa tilltron 

till miljömässigt ansvarstagande från företagens sida. Detta kan i sin tur leda till att den trend 

som idag uppmuntrar till miljöansvar riskerar att stanna av. Med tanke på den aktuella frågan 

kring företagens ansvarstagande behöver begreppet Greenwashing och de konsekvenser 

förekomsten av det bär med sig, utforskas och diskuteras, för att företag ska kunna utforma 

grön marknadsföring på korrekt sätt, för att undvika Greenwashing.  

När denna uppsats påbörjas finns undersökningen Sustainable Brand Index för 2017 tillgänglig 

och när arbetet med uppsatsen håller på att avslutas har nästa rapport, från 2018, utkommit. För 

år 2018 visas en neutral utveckling när det kommer till hållbarhetsfrågor och konsumenters 

uppmärksammande av miljöfrågor. Conrad och Thompson (2013) lyfter i sin forskning hur 

kunders och konsumenters roll i företagens kommunikation kring miljöarbete är att “keep us 

all on the toes”. Detta innebär att konsumenter och intresset kring miljöfrågor är viktiga för att 

det ska ske ett granskande av företagens gröna kommunikation och för att uppnå förändringar 

för miljön. Författarna diskuterar även hur konsumenter idag exponeras för en sådan stor 

mängd information kring hållbarhetsarbete att det förvirrar snarare än informerar kring det 

positiva som uträttas (Conrad & Thompson, 2013). Även detta kan argumenteras för vara en 
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anledning till att det behövs mer forskning och klarare riktlinjer till hur den gröna 

marknadsföringen bör kommuniceras, samt hur förekomsten av Greenwashing ska kunna 

förebyggas.  

 

På grund av detta är det viktigt att den gröna marknadsföringen tas på allvar och redovisas på 

ett sätt som i framtiden kan skapa en uppåtgående, snarare än neutral, utveckling och intresse 

för hållbarhetsfrågor. Idag kan det anses finnas ett gap i forskningen kring begreppet 

Greenwashing, i vilka former det förekommer, samt hur det kan undvikas även för de företag 

som genomför gedigna och miljöfrämjande aktiviteter.    

 

1.3. Syfte och Frågeställningar 
 

Denna uppsats syftar till att undersöka förekomsten av Greenwashing inom 4 svenska 

livsmedelsaktörers miljörelaterade kommunikation, så kallad grön marknadsföring. För att 

undersöka detta kommer studien att utgå från följande forskningsfrågor: 

 
1. Hur förhåller sig företagens gröna marknadsföring till begreppet Greenwashing? 

2. Förekommer Greenwashing, och i så fall, i vilka former? 

3. Vilka strategier kan utläsas utifrån de former av Greenwashing som finns? 

 

1.4. Avgränsning 
 

Även om hållbarhetsbegreppet rymmer de ytterligare dimensionerna sociala och ekonomiska 

delarna, så är det den miljömässiga aspekten som kommer analyseras. Detta på grund av att 

CSR och hållbarhet är stora delar som behöver avgränsas för att kunna studeras i denna 

uppsatsens syfte, samt inom studiens tidsbegränsning.  

 

Arbetet har begränsats till att undersöka hur de utvalda företagen arbetar med 

miljökommunikation i Sverige.  Studien kommer inte fokusera på någon annan bransch än 

livsmedelsbranschen. Livsmedelsbranschen valdes tidigt ut på grund av att aktörer presterat 

bra i undersökningar som Sustainable Brand Index. För att få ett resultat med olika perspektiv 

har några företag valts ut som enligt konsumenter presterar väldigt bra, men även några som 

presterar sämre. Ica och Coop ligger på tredje respektive femte plats i undersökningen 

Sustainable Brand Index (Sustainable Brand Index, 2017). Lidl ligger på plats 111 och Netto 

ligger på placering 252. På grund av studiens givna tidsramar har undersökningen även 

avgränsats till att behandla företagens gröna marknadsföring på företagens officiella 

webbplats.  

 

Även om studien lyfter externa anklagelser mot företagens gröna marknadsföring så är det inte 

konsumentmottagande rent generellt som ska undersökas. Detta perspektiv tas med på grund 

av att begreppet Greenwashing är beroende av utomstående anklagelse. Studien fokuserar på 

ett avsändarperspektiv, det vill säga kommunikation från företagens sida. Vissa externa 

anklagelser kommer lyftas, men det är inte generellt ett mottagarperspektiv utan 

avsändarperspektivet som studeras.     

 

Något internationellt perspektiv eller jämförelse i studien sker ej, detta för att begränsa studiens 

omfång och fokusera på en mer djupare analys. Viss genomgång av juridiska regler och rättsfall 

kommer ske i den löpande texten, men någon analys av gällande rätt kommer inte utföras. Detta 
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för att studien fokuserar på hur kommunikation och marknadsföring tas emot av konsumenten 

istället för att om den är rättsligt korrekt. 

  

2. Bakgrund 
I detta kapitel beskrivs begrepp som ofta relateras till miljö- och grön marknadsföring. Vidare 

presenteras tidigare forskning inom Greenwashing.   

2.1. Relaterade begrepp 

 

Hållbarhet och hållbar utveckling 

Hållbarhet och Hållbar utveckling är begrepp som under de senare åren blivit vanligt 

förekommande (Bonnedahl, 2012). Ottoson och Parment (2016) instämmer i detta och hänvisar 

till Svenska Akademiens ordbok där ordet hållbar betyder ”(väl) grundad, fast, säker, 

beståndande”. Bonnedahl (2012) lyfter även hur hållbarhet som begrepp rymmer tre 

dimensioner etiska, sociala och ekologiska och kan även relateras till definitionen av begreppet 

Hållbar utveckling som ursprungligen kommer ifrån Brundtlandskommissionens rapport som 

lyder enligt följande: 

Hållbar utveckling innebär att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan 

att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. 

Corporate Social Responsibility 

Pomering och Dolnicar (2006) definierar Corporate Social Responsibility (CSR) som ett 

företags åtagande när det kommer till hållbarhet och samhälleligt ansvarstagande. Detta kan 

innehålla initiativ som faller inom de etiska, sociala och ekologiska dimensionerna. Jacobsen 

och Thorsvik (2014) beskriver istället CSR utifrån fyra ansvarsrelationer; 

 

1. Det ekonomiska ansvaret, som handlar om att erbjuda tjänster och produkter som 

människor vill ha, behöver och även är villiga att betala för.  

2. Det legala ansvaret, beskriver att företaget behöver hålla sig till gällande lagar och 

regler. 

3. Det etiska ansvaret, innebär att företag och organisationer även behöver förhålla sig till 

informella regler och normer.  

4. Det filantropiska ansvaret syftar på att företag även förväntas ha engagemang utanför 

den vanliga verksamheten. Detta kan exempelvis vara att sponsra lokala föreningar, 

stötta idrott, kulturverksamhet eller liknande.    
 

Hållbar marknadsföring 

Detta kan kopplas till begreppet hållbar marknadsföring, som i Ottossons och Parments (2016) 

definition fokuseras på hur företag behöver arbeta med sociala, miljömässiga och ekonomiska 

aspekter från början till slut i verksamhetens processer. Kotler et al. (2013) visar även på hur 

begreppet Hållbar marknadsföring handlar om att kundernas behov tillfredsställs idag men att 

samtidigt arbeta för en minskad miljöpåverkan och långsiktigt ta hänsyn till kunders, och andra 

intressenters, intressen. Kotler et al. (2013) menar att för att göra detta måste företag kunna se 

bortom kortsiktig kundnöjdhet och vinst. Hållbar marknadsföring kan därmed beskrivas som 

ett synsätt där företagen behöver ta hänsyn till hållbarhetsfrågor i hela verksamhetens områden.  
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Grön marknadsföring  

Den marknadsföring som relaterar till miljöfrågor har under dess utveckling kallats ekologisk 

marknadsföring, miljömässig marknadsföring och grön marknadsföring, för att nämna några. 

Det senare, grön marknadsföring, är dock det som är mest förekommande (Ottoson & Parment, 

2016) och kommer därför användas i denna uppsats. I antologin Encyclopedia of Business and 

Finance (Kaliski 2007) skrivs att grön marknadsföring handlar om miljövänliga produkter och 

tjänster, samt hur de produceras, framhävs, prissätts och distribueras. Grön marknadsföring är 

ett fenomen som i sig är motsägelsefullt då ordet grönt relaterar till att lära konsumenter att 

konsumera mindre, samtidigt som marknadsföring är ett ord som uppmanar till ökad 

konsumtion (Grant, 2007). Vidare menar Grant (2007) att marknadsföring även kan bidra till 

att ändra levnadsvanor vilket är en viktig egenskap i en tid då konsumtionsvanor behöver 

ändras till fördel för miljön. Nyilasy, Gangadharbatla och Paladino (2013) lyfter hur grön 

marknadsföring är då budskapet uppfyller ett, eller flera, av följande kriterier:  

1. Marknadsföringen visar ett direkt, eller indirekt, samband mellan miljö och en produkt 

eller tjänst. 

2. Marknadsföringen förespråkar en grönare livsstil, med eller utan att koppla det till en 

vara eller tjänst. 

3. Marknadsföringen förstärker bilden av företaget som ansvarstagande för miljön.  

Den gröna marknadsföringen har sitt ursprung i tre miljörörelser, där den första uppstod på 

1960- och 1970-talet när konsumenter och miljöinriktade grupper blev medvetna om 

människans avtryck på miljön och konsekvenserna av förorenad luft och vatten. Den andra 

rörelsen utvecklades under 1970- och 1980-talet då miljöfrågorna drevs av regering och stat 

genom lagar och riktlinjer kring miljön. Ottoson och Parment (2016) tillägger att det var i slutet 

av 1980-talet som miljötänkande aspekter började uppmärksammas som konkurrensfördel för 

företag. Tredje vågen av miljörörelser har efter detta uppstått genom att företag numera 

accepterat ett ansvarstagande för miljön där ekonomisk vinst förväntas kombineras med ett 

hänsynstagande till det miljöavtryck företagen gör. Detta har kommit att kallas för miljömässig 

hållbarhet (Kaliski 2007). I och med denna utveckling har en större villighet att betala extra för 

miljövänliga varor och tjänster vuxit fram, samt för företagens del har det inneburit att behöva 

se över den totala miljöpåverkan för företagens erbjudanden, samt implementera en 

miljöhänsyn i företagets samtliga marknadsföringsprocesser. Papadopoulos, Karagouni, 

Trigkas och Platogianni (2010) instämmer i att grön marknadsföring behöver omfatta både 

varan och metod för att tillverka och kunna erbjuda den.  

Vad som skiljer den traditionella synen på marknadsföring och den gröna marknadsföringen är 

att det förstnämnda syftar till att främst lyfta fram det positiva med ett visst erbjudande, medan 

den gröna marknadsföringen även inneburit den centrala frågan om vilket miljöavtryck 

erbjudandet innebär, samt hur företaget hanterar det (Ottoson & Parment, 2016). Vidare är det 

när den gröna marknadsföringen inte fungerar korrekt som förekomsten av Greenwashing kan 

uppstå. Conrad och Thompson (2013) lyfter en skillnad mellan den marknadsföring som gäller 

varor och tjänster och den som kommunicerar något inom hållbarhetsarbetet; nämligen att det 

måste ske och utföras mer än vad som kommuniceras på grund av granskningar utifrån från 

konsumenter och intressenter. Vidare visar författarna på en förändring som skett inom 

kommunikationen kring hållbarhetsarbete, där företagen gått från att lämna ut en rapport till att 

använda sig av olika kommunikationskanaler, i olika former och sätt, såsom hemsidor, sociala 

medier, rapporter och böcker. I detta har även en skillnad uppstått på grund av sociala medier, 
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där kommunikationen inte längre endast är något som företagen redogör för, utan numera 

diskuteras det även bland konsumenter och andra intressenter, vilket även resulterat i att företag 

förväntas vara självkritiska när det kommer till det egna arbetet (Conrad & Thompson, 2013).  

Grant (2007) menar att det finns en övervägande positiv inställning till grön marknadsföring, 

men att det finns olika synsätt på vad grön marknadsföring bör vara. Grant (2007) lyfter tre 

breda synsätt på grön marknadsföring; 

 

1. Att Grön handlar om att införa nya standarder när det kommer till produkter, företagets 

policys och olika processer. 

2. Att Grönare innebär att även dela ansvaret med konsumenter och kunder.  

3. Att Grönast betyder att företaget även arbetar för innovation inom erbjudanden, 

affärsmodeller och vanor.  

 

Grant (2007) argumenterar även för att det finns tre nivåer där den gröna marknadsföringen 

kan verka. Den första nivån handlar om den individuella nivån som berör produkter och 

erbjudanden. Den andra berör den sociala nivån som påverkar varumärken och hur 

konsumenter relaterar till företaget. Den tredje nivån är den offentliga dimensionen där företag 

kan framställas som trovärdiga, och kunna verka för att vara ledande inom miljöfrämjande 

aktiviteter.  

 

2.2. Greenwashing 
 

Greenwashing har allt sedan mitten på 80-talet vuxit sig till ett utbrett och igenkännande 

begrepp som beskriver företags överdrivna eller inkorrekta påståenden om hållbarhet och 

miljöarbete (Dahl, 2010). Även om Greenwashing inte är något nytt, så menar Dahl (2010) att 

det starkt vuxit under de senaste åren i och med konsumenters efterfrågan på gröna produkter, 

varor och tjänster. I likhet med detta menar Mitchell och Ramey (2011) att Greenwashing 

förekommer i de fall där företag redovisar en förvrängd och oriktig bild av det egna 

hållbarhetsarbetet. Ottoson och Parment (2016) tillägger till detta att det sker särskilt genom 

marknadskommunikation och reklam. Vidare menar författarna att då 

marknadskommunikation ska främja beteendeförändring hos konsumenter, kan förekomsten 

av Greenwashing riskera omställningen från ohållbara till hållbara val. Tyvärr finns det, trots 

detta, organisationer och företag som utnyttjar den gröna trenden i det enda syftet att erhålla 

marknadsfördelar och högre omsättning, eftersom det finns konsumenter som är villiga att 

betala ett högre pris för mer miljövänliga varor och tjänster (Mitchell & Ramey, 2011).  

 

Dahl (2010) lyfter hur företaget TerraChoice, en kanadensisk marknadsföringsbyrå 

specialiserad på miljövänlig marknadsföring, mellan november 2008 till januari 2009 utförde 

en undersökning där 2219 produkter analyserades gentemot dess marknadsföring 

(TerraChoice, 2009). Resultatet visade att över 98% av varornas reklam och marknadsföring 

kunde kopplas till någon form av Greenwashing. I en rapport gällande ämnet, uppger 

TerraChoice fyra risker med förekomsten av Greenwashing:  

 

• Välmenande konsumenter blir vilseledda till köp som inte lever upp till de påstådda 

miljöargumenten, vilket i sin tur leder till bristande tillit och att den fördel som kunde 

skapats för miljön går förlorad.  

• Innovationen inom hållbarhetsfrågorna kan komma att saktas ner då oberättigade 

miljöargument kan vinna konkurrenskraft på marknaden.  
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• Förekomsten av Greenwashing skapar cynism och skepticism till alla 

hållbarhetsargument, samt får konsumenter att tvivla på om gröna köpbeslut kan göra 

skillnad.  

• Hållbarhetsrörelsen förlorar kraft att växa på marknaden och förmågan att göra 

framsteg mot hållbarhet.  

 

Med den starka förekomsten av Greenwashing i åtanke har TerraChoice utformat sju punkter, 

så kallade sju synder av Greenwashing, i syftet att informera och utbilda konsumenter i hur 

Greenwashing kan identifieras (se Dahl, 2010). Punkterna har sammanställts och översatts 

nedan;  

 

 “Sin of the Hidden Trade-off”; 

Begås genom att föreslå att en produkt är "grön" baserat på en för smal uppsättning attribut 

utan att uppmärksamma andra viktiga miljöfrågor. Papper, till exempel, är inte nödvändigtvis 

miljövänligt bara för att det kommer från en hållbart skördad skog. Andra viktiga miljöproblem 

i papperstillverkningsprocessen, inklusive energi, utsläpp av växthusgaser och vatten och 

luftföroreningar, kan vara lika eller mer betydande för miljön. 

 

“Sin of No Proof”; 

Begås när ett visst yrkande om produkternas miljövänlighet inte kan styrkas av lättillgänglig 

information eller av en tillförlitlig tredjepartscertifiering. Vanliga exempel är ansikts- eller 

toalettprodukter vilka hävdar olika procentandelar av återanvänt innehåll utan att ge några 

bevis. 

 

“Sin of Vagueness” 

Begås vid varje påstående om miljövänlighet, om påståendet är för dåligt definierat eller för 

brett och dess verkliga betydelse sannolikt kommer att bli missförstådd av konsumenten. "All-

natural" är ett exempel. Arsenik, uran, kvicksilver och formaldehyd är alla förekommande i 

naturen och samtidigt giftiga. Ett vanligt citat är “All natural' is not necessarily’ green “. 

 

” Sin of Worshiping False Labels” 

Handlar om miljömärkningar som ger sken av att vara utställda av tredje part när någon sådan 

inte existerar; även kallat falsk märkning. 

 

“Sin of Irrelevance” 

Begås när ett påstående om miljövänlighet är sanningsenligt men är oväsentlig eller ohjälpligt 

för konsumenter som söker miljövänliga produkter. Ett exempel är "CFC-fri" (fritt från 

klorfluorkarboner), eftersom det är ett vanligt påstående trots att alla produkter som innehåller 

CFC är förbjudna enligt lag. 

 

“Sin of Lesser of Two Evils” 

Begås när påståenden om miljövänlighet kan vara sanna inom produktkategorin, men 

påståendet riskerar att distrahera konsumenten från kategorins större miljöpåverkan. 

Bränsleeffektiva sportfordon är ett exempel på denna kategori. 

 

“Sin of Fibbing” 
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Den minst frekventa förekommande “synden”, vilken begås genom att göra påståenden om 

miljövänlighet som helt enkelt är falska. De vanligaste exemplen är produkter som felaktigt 

hävdar att vara Energy Star-certifierade eller registrerade (energisnåla). 

 

Seele och Gatti (2015) belyser hur anklagelser av Greenwashing, oavsett vad de bygger på, 

ofta får stort kommersiellt stöd. Fortsättningsvis lyfter Nyilasy et al. (2014) hur vissa företag 

kan undvika att fullt ut marknadsföra hållbarhetsarbete då företag som kallar sig för just 

hållbara i någon aspekt ofta blir hårt granskade av samma anledning. Bowen och Aragon-

Correa (2014) påvisar hur det numera är vanligt förekommande att företag blir anklagade för 

vilseledande reklam och marknadsföring och tar Nestlé som exempel, där återvinnings 

programmet för kaffeföretagets engångsförpackningar kritiserades hårt, trots att 

förpackningarna utgör en relativt liten miljöpåverkan. Conrad och Thompson (2013) menar att 

miljöorganisationer och andra intressenter som exempelvis miljöintresserade konsumenter och 

media kan framställas som motståndare i förhållande till företag som kommunicerar grön 

marknadsföring, men samtidigt har dessa en viktig roll när det kommer till CSR-arbete då de 

utmanar substansen i det som kommuniceras.  

 

Konsultföretaget Differ (2016) menar i en rapport över Sveriges Grönaste Varumärke som 

utfördes i december 2016 att transparens är något som efterfrågas bland konsumenter och att 

andelen respondenter som anser det vara svårt att ta gröna beslut ökat sedan året innan. Differ 

(2016) konstaterar även att en av de främsta anledningarna till att inte köpa grönt är svårigheten 

att välja rätt, samt att företag fortfarande misslyckas med att tydligt förmedla sitt gröna arbete 

till konsumenter. I likhet med Sanborn och Gunnarsson (2017) visar rapporten också att det 

finns en skepticism till om det som kommuniceras faktiskt stämmer (Differ, 2016). 

 

Naturvårdsverket (2005) menar att marknadskommunikation kan styrka ett företags varumärke 

och fungera som kvalitetsgaranti för konsumenter. Detta förutsätter dock att 

marknadskommunikationen bygger på äkta och sann skildring av hållbarhetsarbetet som utförs. 

Att använda sig av miljöpåståenden i marknadsföring kräver en uppriktig bild av företagets 

hållbarhetsarbete (Delmas och Burbano, 2011). Seretny och Seretny (2012) menar att hållbar 

marknadsföring handlar om mer än att låta bli att skövla skog och tillverka varor bättre och 

billigare - utan måste innebära en värdegrund som influerar ett företags alla processer och 

resulterar i att kunna skapa mer av mindre resurser. Vidare menar författarna att hållbar 

marknadsföring ska förmedla ett sätt att tänka och göra affärer som skapar trovärdighet och 

tillit, som inspirerar till bättre konsumtionsmönster, ansvarstagande och relationer, som i sin 

tur kan generera positiv förändring.  

 

Hållbarhetskommunikation handlar inte om förföriska bilder, feel-

goodbudskap och grön fernissa. Effektiv hållbarhetskommunikation bygger 

på hårt arbete, koll på dina leverantörsled, dina varor och tjänster, 

miljöbedömningar, livscykelanalyser, vedertagna rapporteringsverktyg, 

relevanta konsument- och kundundersökningar, kunskaper om lagar och 

uppförandekoder.  

(Yttra konsumentkommunikation 2017). 

 

He och Kin Keung Lai (2011) fastställer att ett varumärke som kan kopplas till etiskt beteende 

också kan påverka konsumenters attityd mot ett företag i jämförelse med konkurrenter. På 

samma sätt kan Greenwashing, som Delmas och Burbano (2011) skriver, vara skadligt för 
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konsumenters förtroende för gröna produkter och att även företaget med ett positivt 

hållbarhetsarbete får försämrad position. He och Kin Keung Lai (2011) framställer hypotesen 

om att konsumenter identifierar sig med företag beroende på dess etiska ståndpunkter, vilket i 

sin tur innebär att företag idag behöver bemöta konsumenters psykologiska behov och 

förväntningar på varumärken som påstår sig agera etiskt. Ottoson och Parment (2016) 

diskuterar synsättet som menar att varumärke ofta kopplas samman till att vara ett “löfte” och 

att det då även finns risker förknippat med detta, som kundkrav och ökade förväntningar. 

Vidare menar författarna att dagens kommunikationssamhälle ger möjligheter för ökad 

transparens och att tomma löften blir enklare att genomskåda.  

 

Vries et al (2015) förespråkar en strategi för att motverka att konsumenter skall behöva 

misstänka Greenwashing genom att vara tydlig med vilka mål som önskas uppnå med särskilda 

CSR-aktiviteter, exempelvis varför ett företag investerar i ett grönare alternativ. Vidare menar 

författarna att företags engagemang kan motiveras till att bidra till samhället i stort - det 

kollektiva intresset i hållbarhetsfrågor, eller till fördel för organisationens egen vinning och 

argumenterar för att det för vissa organisationer kan ge bättre resultat att stå för att en 

investering handlar mer om ekonomisk lönsamhet än den kollektiva nyttan, vilket kan skapa 

större trovärdighet och mindre misstänksamhet från konsumenternas sida gällande förekomst 

av Greenwashing. 

 

3. Gällande reglering för marknadsföring  
Denna del visar på regler och riktlinjer som gäller generellt för marknadsföring. Detta har 

tagits med för att ge en grund till vad som är lagligt och godtagbart vid företagens gröna 

marknadsföring.  

När företag och organisationer ska marknadsföra sina erbjudanden är det 

Marknadsföringslagen (2008:486) som är den centrala regleringen. Enligt denna lag får en 

produkt inte framställas med påståenden som är vilseledande i exempelvis pris och kvalité och 

reklam och annonsering får inte heller utelämna information som kan leda till vilseledande 

kommunikation med konsumenter, MFL 8 §. Inom utelämnande av information hamnar även 

reklam som kan anses oklar, obegriplig eller på annat sätt svår att förstå sig på, MFL 10§ st. 1. 

MFL stadgar vidare att marknadsföring ska överensstämma med god marknadsföringssed och 

att en näringsidkare inte får använda sig av påståenden eller framställningar som är 

vilseledande i fråga om produktens ursprung, användning och risker såsom inverkan på hälsa 

och miljö (MFL 10§ p. 2). 

 

Marknadsföringslagen och marknadsdomstolen 

Patent- och marknadsdomstolen är den särskilda domstol som avgör marknadsföringsrättsliga 

mål, MFL 46 a §. Talan inför domstolen kan föras både av näringsidkare som berörs av 

marknadsföringen, konsumentombudsmannen och sammanslutningar av konsumenter, 

näringsidkare eller löntagare i enlighet med MFL 47 §. Marknadsdomstolens avgöranden har 

bland annat inneburit att ordet ”miljövänlig” endast får användas om en produkt eller tjänst 

förbättrar miljön eller inte påverkar den överhuvudtaget, då marknadsföring av en produkt eller 

tjänst som natur- eller miljövänligt kan ge intrycket att det alternativet är bättre för miljön än 

andra alternativ och därmed påverka konsumentens köpbeslut. Vidare uttalade domstolen att 

användningen av ord som natur och miljö kopplat till produktnamn som ett sätt att ge intrycket 

av att en särskild vara är påtagligt fördelaktig i jämförelse med andra substitut på marknaden 

kräver att miljöeffekterna som åsyftas är preciserade. Om påståenden av denna art inte kan 

styrkas strider marknadsföringen mot lagen (MD 2011:12). På samma sätt bryter 
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marknadsföring mot marknadsföringslagen då ett företag eller en organisation presenterar en 

produkt som biologiskt nedbrytbar om inte alla delar av varan är just biologiskt nedbrytbar 

(MD 1992:23). 

 

Näringslivets egna regler och miljömärkning 

Förutom reglering i lag finns branschspecifika organ och interna regler för hur företagen får 

marknadsföra, presentera sina produkter och agera på marknaden. Detta kapitel kommer att 

redogöra för certifiering och miljömärken av produkter, skyddandet av konsumenter genom 

konsumentverket och konsumentombudsmannen samt god marknadsföringssed. 

 

Miljöcertifiering och ISO 14021 

Många företag lyfter standarder i sin marknadsföring av hållbarhetsaktiviteter och 

engagemang. Enligt SIS (2017) är standarder “gemensamt överenskomna lösningar på 

återkommande problem”. I Sverige är det SIS som publicerar och säljer standarder, vilka finns 

framtagna för en mängd olika branscher och områden. Dessa är frivilliga, men kan enligt SIS 

fungera som obligatorisk referens i olika sammanhang, exempelvis från myndigheter. En 

relativt vanlig standard som syns i företags marknadsföring är ISO 14021 och visar krav på de 

miljöuttalanden som görs för de egna produkterna, såsom påståenden, symboler och bilder. 

Denna standard ställer även krav på utvärderings- och kontrollmetoder för företags uttalanden. 

ISO 14021 är frivillig och påverkar, utesluter eller åsidosätter därmed inte lagstadgade 

miljömärkningar eller information (SIS 2017).  

 

Konsumentverket och KO 

Konsumentombudsmannen (KO) verkar inom tre områden; konsumentskydd, konsumentstöd 

och verksamhetsstöd. För varje avdelning finns även analysenheter och mindre avdelningar. 

För att konsumenter ska kunna göra medvetna val och vara skyddade vid köp av varor och 

tjänster arbetar Konsumentverket med information, kontroller, tillsyn, skapa kunskap, 

omvärldsbevakning och internationella frågor. Till Konsumentverket går det även att anmäla 

företags reklam och marknadsföring som kan vara felaktig eller vilseledande. 

Konsumentombudsmannen, eller KO, är Konsumentverkets generaldirektör och övervakar 

marknaden och försvarar konsumenternas intressen och rättigheter mot företag i domstolen. 

Enligt Konsumentverket går företag, i de flesta fall, frivilligt med på att ändra på det som anses 

vara överträdelser, men om det inte händer kan KO exempelvis förbjuda företag att använda 

viss marknadsföring eller gå till domstol (Konsumentverket 2017).  

 

Reklamombudsmannen (RO) och Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON) 

Reklamombudsmannen, också förkortat som RO, är en stiftelse där näringslivet genom 

självreglering verkar för att marknadskommunikationen i Sverige ska hålla en hög etisk nivå. 

Stiftelsen verkar för detta genom att utbilda, informera och handleda i frågor kring 

marknadskommunikation. Reklamombudsmannen består utav två instanser RO och RON, 

Reklamombudsmannens opinionsnämnd. Till dessa instanser kan konsumenter, organisationer 

och företag anmäla reklam som kan anses strida mot de Regler för Reklam och 

Marknadskommunikation som fastställts av Internationella Handelskammaren (ICC), vilket är 

regler som Stiftelsen Reklamombudsmannen stödjer sig på i dess arbete 

(Reklamombudsmannen, 2018). 

 

Miljömärken 

Naturskyddsföreningen klargör hur det blir alltmer viktigt för producenter att miljöanpassa sin 

tillverkning då miljömärkta varor ofta säljer bättre och för att företag därför behöver följa med 
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i utvecklingen för att behålla sin konkurrenskraft. I Sverige finns flera märkningssystem, vilket 

Naturskyddsföreningen menar bidrar till att de stödjer och driver på varandra. Med 

miljömärkningar menas högt ställda krav som är framtagna av en oberoende part. 

Naturskyddsföreningens eget märke “Bra miljöval” är det enda som utformats av en 

miljöorganisation. I övrigt finns bland annat Svanen som det statliga bolaget Miljömärkning 

Sverige ansvarar för, EU-blomman (EU Ecolabel) som är Svanens motsvarighet i Europa och 

KRAV som är miljömärket för ekologisk mat i Sverige. FSC är en märkning som rör skog, 

GOTS omfattar textilindustrin från råvara till färdig textil medan ”TCO certified” är en 

internationell hållbarhetscertifiering av IT-produkter. Förutom dessa finns även Fairtrade som 

är en oberoende certifiering gällande ekonomisk-, social- och miljömässig hållbar utveckling i 

länder med fattigdom. Det finns även märken som mer beskriver en produkt, som Astma- och 

allergiförbundets symbol. Detta är exempel på några av de miljömärken som finns, men 

Naturskyddsföreningen lägger även fram hur producenter ibland skapar egna märken som ska 

ge ett mer miljövänligt uttryck men som egentligen kan anses falska och förvirrande för 

konsumenter (Naturskyddsföreningen, 2017). 

 

God marknadsföringssed  

Med god marknadsföringssed menas det i huvudsak utomrättsliga normer som finns inom varje 

bransch. Detta kan exempelvis handla om hur kunder bör kontaktas vid försäljning eller vad 

företag säger i sin marknadsföring. Trots att det finns lagar och riktlinjer kring hur företaget 

ska förhålla sig till miljöpåståenden i sin framställning av hållbarhetsarbete så menar 

Konsumentverket att miljöpåståenden ofta har en komplicerad innebörd och att det kan vara 

svårt att bedöma vad som är rätt eller fel att marknadsföra (Konsumentverket 2017). Delmas 

och Burbano (2011) menar också att den kunskap som ibland krävs för att förstå sig på 

information gällande hållbarhet och miljöfrågor, kan göra det svårt för allmänheten att ta till 

sig och förstå. Detta kan i sin tur leda till problematiken med Greenwashing i 

företagskommunikation av hållbarhetsarbete.   

 

4. Teoretiskt ramverk för Greenwashing och grön 

marknadsföring 
Denna del behandlar relevanta teorier och modeller för att lägga grund till undersökningen 

av grön marknadsföring och förekomsten av Greenwashing. 

 

4.1. The Matrix of Greenwashing Cases 
 

Författarna Seele och Gatti (2015) har sammanställt en matris kallad “The Matrix of 

Greenwashing Cases” vilken kommer användas i analysen. Att använda matrisen som 

utgångspunkt för ämnet Greenwashing är relevant och viktigt för förståelsen av begreppet, då 

det med stöd av denna går att klargöra de olika områden av Greenwashing företag kan befinna 

sig i. Oavsett om riktig Greenwashing förekommer eller inte riskerar företag att bli anklagade 

för det. På samma sätt kan företag, som faktiskt utövar Greenwashing, lyckas undvika 

anklagelse för det och därmed istället få åtnjuta de konkurrensfördelar som infinns med ett 

framgångsrikt förmedlat CSR-arbete.  

 

Då undvikandet av Greenwashing är viktigt för alla företag, oavsett avsikter och hur gediget 

hållbarhetsarbete som genomförs, är ”The Matrix of Greenwashing Cases” ett klargörande av 

positioner och signaler på hur kommunikationen fungerar, men detta behöver även 
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kompletteras med riktlinjer för hur företagen kan byta position och förbättra ställning inom 

matrisens ramar.   

 

 
Modell 1, “The Matrix of Greenwashing Cases”, egen illustration utifrån Seele och Gatti 

(2015). 

 

Denna modell har valts för studien på grund av att den visar de olika områden av begreppet 

Greenwashing ett företag kan infinna sig i. Eftersom det finns en osäkerhet inom 

marknadsföringens lagar och riktlinjer kring vad som faktiskt, rent generellt, är korrekt och 

inte, krävs en förståelse för de olika aspekterna av begreppet Greenwashing och hur viktigt det 

är att hållbarhetsarbetet kommuniceras på rätt sätt och i största mån kontrolleras i hur det mottas 

av konsumenter. Modellen är därmed relevant för att belysa hur viktig kommunikationen av 

hållbarhetsarbetet är för samtliga företag, eftersom även ett företag med gediget 

hållbarhetsarbete kan bli anklagade för Greenwashing om kommunikationen är bristfällig och 

svårtolkad. På grund av de negativa effekter anklagelser av förekommen Greenwashing kan ha 

är det viktigt att även de mest seriösa företagen upprätthåller en genomtänkt kommunikation 

av CSR-relaterade aktiviteter för att bibehålla en positiv plats inom matrisen.  

 

Av samma anledning som denna modell är relevant för denna studie så går det att utläsa en viss 

problematik med matrisens funktion; nämligen den subjektivitet som ryms i 

begreppet Greenwashing. På grund av att författarna till denna modell lyfter just subjektivitet 

och konsumenters uppfattning som en problematik med begreppet så kan detta även vara en 

svårighet i användningen av den. Det kan vara särskilt svårt för företag som i självutvärderande 

syfte använder denna modell att bli varse om samtliga faktorer som påverkar företagets position 

i matrisen.  
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Matrisen visar fyra områden i vilka företag kan infinna sig i. Det första området faller under 

falsk Greenwashing, vilket enligt Seele och Gatti (2015) beskrivs som ett läge där företag kan 

bli felaktigt anklagade för att utöva Greenwashing, men vilket ändå leder till samma 

konsekvenser som medvetet vilseledande marknadsföring - nämligen försämrad syn på 

varumärket och skadat förtroende. I detta fall lyfter författarna fram företaget Chiquita som 

exempel, vilket är ett företag som av konsumenter blivit anklagade för Greenwashing, trots att 

det egentligen handlar om relativt orealistiskt höga förväntningar på företaget. I ett sådant fall 

riskerar företaget ett skadat förtroende och försämrad legitimitet, även om anklagelserna i sig 

bygger på falska, alternativt orealistiska förväntningar (Seele & Gatti, 2015).  

 

Nyilasy, Gangadharbatla och Paladino (2014) menar att konsumenter rent allmänt är skeptiska 

till företagens gröna marknadsföring. Naturvårdsverket (2005) visar även hur konsumenter 

generellt ser på reklam och marknadsföring och att det för vissa anses vara ett oetiskt verktyg 

som påverkar utseendeideal och objektifiering av kvinnor, en oetisk metod till att locka barn 

till att köpa företagets varor, medan andra anser att reklam upptar plats som inte anses 

demokratiskt. Vidare menar Naturvårdsverket (2005) att marknadskommunikation å andra 

sidan kan vara ett väsentligt hjälpmedel när det kommer till att hjälpa konsumenter göra 

upplysta val.  

 

För några decennier sedan kunde reklam innefatta uttryck som markant förstärkte bilden av en 

vara eller produkt, även om det som marknadsfördes egentligen var medelmåttigt, vilket är ett 

fenomen som idag inte förekommer i samma utsträckning, även om det fortfarande finns 

framsteg att göra (Ottosson & Parment, 2016). Detta kan antas försvåra både för företagens 

möjlighet till att bli rättvist uppmärksammade för sitt hållbarhetsarbete, men en redan skeptisk 

inställning kan även påverka konsumenternas syn på den information som denne tar del av. 

Sanborn och Gunnarsson (2017) har genomfört en studie där konsumenter i semi-strukturerade 

intervjuer fick yttra sina åsikter om klädföretags marknadsföring kring CSR-frågor. I denna 

studie menade respondenter bland annat att vissa företag var för positiva i sin information och 

att en ödmjukhet inför vad som även görs dåligt skulle kunna skapa en mer balanserad 

marknadsföring. Sanborn och Gunnarsson (2017) diskuterade hur en mer proportionerlig 

balans mellan det bra och dåliga i företags hållbarhetsarbete skulle kunna leda till förtroende, 

eftersom respondenter i studien uppfattade företagens information som något som endast 

skrevs ut för företagens egen skull, att informationen undanhölls, förskönades och gav en 

orättvis bild av verkligheten. Vidare beskriver författarna hur en av respondenterna uttryckte 

skepticism över information som inte är öppen, medan en annan respondent tillade att den 

verkliga sanningen om ett företags hållbarhetsarbete endast kommer fram när de blir ertappade 

(Sanborn & Gunnarsson, 2017).  

 

Bild nummer 2 i matrisen visar fall där företag medvetet marknadsfört sina varor eller 

produkter genom falska eller vilseledande påståenden. Greenwashing kan ta form på olika sätt. 

Företag kan ge en förskönad bild av den egna verksamheten, sätta miljömål som inte levs upp 

till, och kan även, utan att direkt ljuga, överdriva, vrida och vara missledande i den externa 

kommunikationen (Vries, Terwel, Ellemers & Daamen, 2015)  Seele och Gatti (2015) lyfter i 

detta fall företaget Nike som 1997 representerades av en anställd under en konferens som rörde 

ämnet Affärer för socialt ansvarstagande, i vilken den anställde visade en video som påstods 

skildra de anställda i företagets vietnamesiska fabrik. Två dagar senare avslöjades Nike då New 

York Times publicerade en artikel som visade de verkliga arbetsförhållanden som de anställda 

utsattes för, med farlig arbetsmiljö och låga löner. Författarna argumenterar för hur detta 

exempel är ett klart fall av Greenwashing, men att det ofta kan vara svårt att identifiera 



16 

 

medveten Greenwashing, bland annat på grund av företagets manipulativa kommunikation 

men också att anklagelser från media och även miljöorganisationer inte alltid kan anses 

objektiva. Nyilasy et al. (2013) lyfter hur Greenwashing handlar om att företag påstås verka 

för miljön, men att detta inte levs upp till med resultat och prestationer. Vidare tar författarna 

upp BP, oljeföretaget Beyond Petroleum, som exempel på ett företag som framhävt den egna 

verksamheten som mån om att skydda miljön, trots att företaget varit ansvarigt för den största 

oljeutsläppskrisen i den amerikanska gulfen. Företaget försökte flytta fokuset på misstaget 

genom att kommunicera arbetet med att städa upp oljespillet och på så sätt verka transparenta, 

men efter händelsen skedde dramatiska förändringar i företagets marknadsföring, där den gröna 

marknadsföringen och de gröna strategierna fått stå tillbaka för en mer företagsfokuserad 

marknadsföring som visar på en aktör inom olje- och gasbranschen.      

  

Den tredje delen av matrisen är när ett företag engagerar och kommunicerar CSR-arbete, samt 

inga anklagelser om Greenwashing uppstår. I fall där Greenwashing inte förekommer fungerar 

signalen effektivt, det vill säga att företag på ett korrekt sätt marknadsför CSR-arbetet, 

exempelvis i årsberättelse (Seele & Gatti, 2015). Stanaland, Lwin och Murphy (2011) 

argumenterar för att ett företag med ett fungerande hållbarhetsarbete, med stark etisk 

positionering och CSR-arbete, är något som kunder och konsumenter finner lockande. Vidare 

beskriver författarna att ett fungerande ansvarstagande, för exempelvis miljön, skapar ett band 

mellan företag och intressenter. En annan fördel med att placeras i denna del av matrisen är att 

ett väl kommunicerat ansvarstagande kan generera en högre grad av tillit, lojalitet, positivt 

rykte och påverkar köpbesluten för konsumenter (Stanaland et al., 2011). Lewandowska, 

Witczak och Kurczewski (2017) argumenterar även för att grön marknadsföring kan bygga en 

positiv bild av både företaget och dess produkter, och således även skapa ökad försäljning. 

Vidare menar författarna att människor idag vill förknippas med en konsumtion av gröna 

produkter, då det nästintill blivit en fråga om status att konsumera exempelvis ekologiska varor. 

Moczadlo (2015) lyfter CSR-frågor som ett sätt att skapa ett delat värde med konsumenter, 

vilket i sin tur Porter och Kramer (2011, se Moczadlo, 2015 s. 243.) argumenterar för är ett sätt 

att skapa långsiktiga affärsstrategier. Den gröna marknadsföringen skulle därmed kunna skapa 

en långsiktig relation till kunder och konsumenter, där den gemensamma faktorn är en hänsyn 

och omsorg om miljön.  

 

Denna del av matrisen, där ingen Greenwashing förekommer och kommunikationen kring den 

gröna marknadsföringen fungerar korrekt, finns det även andra fördelar som Moczadlo (2015) 

framför; 

 

1. Som även tidigare nämnts, kan ryktet och bilden av ett företag förstärkas. 

2. Anställda kan bli mer motiverade och företaget kan bli sedda som en mer attraktiv 

arbetsgivare, även vid rekrytering.  

3. Tillgång till investerare med intresse för hållbarhetsfrågor kan skapas.  

4. Kostnadseffektivitet kan uppstå genom de faktiska miljöfrämjande aktiviteterna, som 

att exempelvis sänka energiförbrukning.  

5. Nya kunder kan lockas till företaget genom innovationer inom miljö- och 

hållbarhetsfrågor.  

6. När kommunikationen fungerar korrekt kan även försäljningen av de gröna 

produkterna öka. 

 

Seele och Gatti (2015) visar hur den fjärde delen av matrisen rymmer de fall där företag och 

organisationer kommunicerar på ett missledande sätt, men ändå får åtnjuta de fördelar som det 

kan innebära, exempelvis legitimitet. Detta fall kallas enligt författarna för potentiell 
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Greenwashing då det saknar utomstående anklagelse om förekommande Greenwashing. Vries, 

et al (2015) instämmer i detta och menar att Greenwashing i slutändan handlar om huruvida 

människor uppfattar att ett företag använder Greenwashing eller inte. Denna del av matrisen 

handlar därmed om att företagen använder vilseledande argument inom den gröna 

marknadsföringen, alltså Greenwashing, men på grund av en avsaknad av anklagelser stannar 

kommunikationen vid att klassas som Potentiell. I denna del av matrisen kan ett företag åtnjuta 

de konkurrensfördelar som finns med att marknadsföra gröna produkter och initiativ utan några 

externa anklagelser. Enligt Seele och Gatti (2015) är denna del svår att upptäcka då Potentiell 

Greenwashing innebär att den inte är synlig. För denna del av matrisen lyfter författarna fallet 

med Nike igen för att belysa den roll en extern anklagelse spelar i förekomsten av 

Greenwashing. Med Nike som exempel, hade företaget kunnat erhålla fördelar som legitimitet 

och gott rykte, men den artikel som New York Times gav ut innebar att företaget fick svara för 

de felsteg som gjorts. 

 

Hur företagen placeras i matrisen beror på hur väl den gröna marknadsföringen kommuniceras. 

Conrad och Thompson (2013) har genomfört en intervjustudie där kunder och konsumenter 

fått svara på vilka egenskaper företag bör fokusera på när miljöarbete kommuniceras och vad 

som skapar trovärdighet och legitimitet vid grön marknadsföring. Conrad och Thompson 

(2013) har utifrån sin forskning föreslagit 10 principer att efterfölja vid grön marknadsföring. 

 

1. Skapa balans mellan substans och konsumenternas uppfattning. För att förmedla en 

uppfattning om arbetet till konsumenter krävs en substans i det som ska kommuniceras, 

och vid osäkerhet bör substans skapas först. 

2. Implementera hållbarhet i företagets grundkärna innan det kommuniceras. 

3. Sätt mätbara mål och följ upp dem noggrant. 

4. Ärlighet och transparens måste finnas i kommunikationen - även kring misslyckanden. 

5. Kommunicera från insidan och ut genom de anställda som ambassadörer. 

6. För att kommunikationen ska upplevas som äkta bör hållbarhetsarbetet vara passande 

mot företagets identitet. 

7. Fokusera på produktrelaterad kommunikation, exempelvis genom möjligheten till att 

spåra varans olika komponenter och härkomst. 

8. Undvik envägskommunikation och engagera intressenter, bland annat genom sociala 

medier. 

9. Tala om framgångarna och undvik tystnad. 

10. Investera lika mycket i kommunikationen av hållbarhetsfrågor som i andra delar av 

marknadsföringen. 

 

Dessa riktlinjer kommer i analysen omskrivas i mätbara termer, vilket sammanfattas nedan, 

och sedan jämföras mot företagen i syftet att se hur väl kommunikationen överensstämmer med 

Conrad och Thompsons (2013) 10 principer. Vidare kommer de olika faktorerna poängsättas 

och värderas, vilket sedan fungerar som vägledning i analysen av företagens placeringar i 

matrisen. Resultatet kommer sedan ge indikationer på hur dessa riktlinjer har påverkan på 

uppfattningen av Greenwashing eller inte.  

 

5. Metod och forskningsdesign 
Detta kapitel behandlar vald forskningsmetod för uppsatsen. Vidare presenteras även urval, 

primär- och sekundärdata, genomförande, bearbetning av data, forskarroll och 

metodreflektion.  
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Pickard (2013) skriver att forskningsdesign är ramverket inom vilket struktur, metoder, 

tillvägagångssätt och de olika steg som upprättas för att kunna utföra en studie. Denna del avser 

därför visas på det ramverk som konstruerats för just denna studie och i syftet att besvara de 

utformade forskningsfrågorna. För att undersöka de frågeställningar som tidigare nämnts har 

en litteraturgenomgång utförts i syfte att först fastställa vissa riktlinjer kring vad Greenwashing 

är och vilka kriterier som behöver uppfyllas för att falla inom detta.  

 

5.1. Vald metod 
Metoden i denna uppsats valdes utifrån ämnets innehåll och den beroenderelation som finns 

mellan aktörer och intressenter i begreppet. Begreppet Greenwashing kan argumenteras 

existera i förhållandet mellan företagens kommunicerade miljöfrämjande aktiviteter och hur 

det mottas av konsumenter, media och övriga externa parter. Att utgå ifrån företagens tänkta 

kommunikation, genom exempelvis intervjuer eller policyanalys, skulle endast spegla den bild 

som aktörerna önskar ge ut, medan begreppet Greenwashing är i behov av hur samma 

kommunikation mottas och eventuella anklagelser av vilseledande marknadsföring. Genom att 

därför sammanställa företagens kommunikation med hur omvärlden reagerar på samma, skapar 

en mer rättvis grundförutsättning för att analysera och studera begreppet Greenwashing. Det är 

dock inte ett generellt mottagarperspektiv som studien utgår ifrån, utan fokus ligger på ett 

avsändarperspektiv och hur företag kommunicerar de gröna initiativen, samt hur Greenwashing 

eventuellt kan undvikas. 

 

Kvalitativ analys  

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) menar att de kvalitativa analyserna fokuserar på ord, 

uttryck, text, samt dess variationsrikedom. Detta skiljer sig från statistisk analys som snarare 

handlar om standardiserade formler (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Vidare menar 

Widerberg (2002) att kvalitativ analys även innebär ett kartläggande över karaktärer och 

egenskaper för en viss företeelse. Olsson och Sörensen (2002) lyfter även hur den kvalitativa 

analysen syftar på processer inom forskning där beskrivande data används; vilket kan innebära 

skrivna eller talade ord eller observerbara beteenden. Denna uppsats bygger på kvalitativ analys 

av företagens miljökommunikation där en fallstudie och textanalys kombineras för att 

undersöka det generella problemet med Greenwashing med livsmedelsbranschen som exempel. 

 

Fallstudie 

Fallstudie handlar om att studera ett mindre antal objekt i ett visst sammanhang, exempelvis en 

bransch (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014).  Vidare menar författarna att en fallstudie ofta 

kan grundas på både kvantitativa och kvalitativa data, samt innehålla information från flera 

källor. Ejvegård (2009) beskriver metoden fallstudie som att ta en mindre del av ett större 

sammanhang och skapa ett fall som i sin tur får beskriva en slags verklighet. Vidare menar 

Ejvegård (2009) att utförandet av en fallstudie handlar om att, på ett begränsat utrymme, ge 

läsaren insikt i hur något fungerar med stöd av det enskilda fallet. En svårighet med fallstudier 

är dock att ett specifikt fall inte kan representera hela verkligheten, utan visar resultatet för just 

det som studerats. På grund av detta understryker Ejvegård (2009) att en forskare som utför en 

fallstudie bör vara försiktig med de slutsatser som dras. Patel och Davidson (2007) menar att 

för att utföra en fallstudie behöver information av olika slag insamlas för att ge en så utförlig 

bild av det som studeras som möjligt.  
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Textanalys 

För att uppfylla studiens syfte kommer en textanalys användas som metod, vilket innebär att 

samla in material, i form av den skrivna kommunikation som finns på företagens hemsidor. 

Widerberg (2002) menar det som utmärker textanalys som metod är att det inte innebär någon 

interaktion med levande varelser. Widerberg (2002) skriver också att analysera text ofta kräver 

en redogörelse för större textavsnitt som bakgrund till de resonemang som förs. I denna studie 

innefattar därför analysen övergripande avsnitt från de fyra olika företagen. Widerberg (2002) 

menar även att syftet med studien är vad som sätter legitima urvalskriterier. Då syftet i denna 

studie är att, i första steget, sammanställa hur företagen kommunicerar sitt miljömässiga 

hållbarhetsarbete har fokus lagts på visioner, mål och redovisat miljöengagemang. Vidare har 

analysen smalnats av, där företagets gröna marknadsföring och anklagelser som gjorts, 

analyserats mot det teoretiska ramverk som skapats för uppsatsen. 

 

Widerberg (2002) menar även att denna typ av analys inte går att beskriva som en enhetlig 

metod, utan att det är texten som står i fokus och att arbetet med själva texten måste anpassas 

utifrån de specifika frågor som önskar ställas till texten och det textmaterial som finns 

tillgängligt för studien. Vidare kan detta upplevas som en utmaning inom forskning eftersom 

det manar till nytänkande och utvecklande av den metod som bäst passar syftet (Widerberg, 

2002).  

 

5.2. Urval 

Fallstudie 

Urvalet i denna uppsats har bestämts utifrån att livsmedelsbranschen presterat bra i 

undersökningar som SBI, Sustainable Brand Index, där konsumenter har fått bedömt företagens 

hållbarhetsarbete. Tidigt i arbetsprocessen för denna uppsats framstod matvarubranschen som 

den mest framträdande. Ica och Coop presterade bra i undersökningen och den information 

som fanns tillgänglig gällande hållbarhet och miljöfrågor upplevdes finnas i större mängd i 

jämförelse med exempelvis aktörer inom bygghandeln. Matvarubranschen valdes därför ut på 

grund av att det skulle finnas en bra mängd information att analysera.  

 

Textanalys 

Textanalysen som utförts inom fallstudien har fokuserats på de delar som företagen benämnt 

som Hållbarhet eller Miljö. Ica har en del på hemsidan där huvudrubriken är ”Ica tar ansvar”, 

under vilken området miljö även presenteras. Coops gröna marknadsföring finns under 

rubriken ”Om Coop” som åtföljs av underrubriken ”Vårt (Coops) ansvar. På Lidls hemsida 

finns ett särskilt avsnitt som behandlar ämnet hållbarhet, varpå Miljö har ett eget avsnitt under 

fliken ”Hållbarhet”. Netto har ingen särskild del för hållbarhetsarbete, utan den information 

som går att återfinna har hämtats från företagets pressmeddelanden. 

 

5.3. Primär och sekundärdata 
Den data som i denna studie samlats in är sekundärdata, vilket är information som redan 

finns insamlad. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) ger exempel på hur register, databaser, 

arkiv och dokument är exempel på källor där sekundärdata kan hämtas. Den textanalys som 

utförs i denna uppsats bygger på den offentliga information som företagen tillhandahåller på 

respektive hemsida och kan därför klassas som sekundärdata. Enligt Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2014) är primärdata som behöver samlas in genom till exempel 

observationer och mätning, men i denna studie är texten hämtad från företagens redan utgivna 

kommunikation och primärdata är därför inte insamlad.  
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Dokument som datakälla 

Att använda dokument som datakälla går att utföra så att den kvalitativa karaktären bibehålls 

(Bryman & Bell, 2011). Detta görs genom att leta efter, samt analysera, olika teman i virtuella 

dokument och text som företagen ger ut. Bryman och Bell (2011) lyfter hur det, när det kommer 

till kvalitativ analys av dokument och text, är viktigt att ha i åtanke att den tolkning som 

forskaren gör inte behöver vara den enda riktiga, utan kan vinklas av forskaren som utför 

studien. 

5.4. Genomförande 
För att erhålla grundläggande kunskap kring uppsatsämnet startade arbetsprocessen med ett 

insamlande av litteratur från vetenskapliga studier. Detta gjordes via databasen Primo, 

publikationsdatabasen DIVA/BADA via Borås Högskola och Google Scholar. I denna process 

har sökord som Greenwashing och green marketing använts. Längre fram i arbetsprocessen 

med uppsatsen har anklagelser mot företagens gröna marknadsföring sökts via företagens 

´Facebook-sidor, samt genom sökning via Googles sökmotor. 

 

För att hitta relevant vetenskaplig forskning har sökord som “CSR”, “Hållbarhet”, 

“Kommunikation”, ”grön marknadsföring” och “Greenwashing” använts på både svenska och 

engelska. Stanaland (2011) menar, i sin forskning, att på grund av att grön marknadsföring är 

en subkategori av Corporate Social Responsibility (CSR) så kan samma analytiska verktyg ofta 

användas för dessa två ämnen. I denna uppsats har samma antagande gjorts, då viss litteratur 

även visar på ämnet CSR, men på grund av studiens syfte är det endast ett miljömässigt 

perspektiv som utforskas. 

 

5.5. Bearbetning av data 
Efter att data samlats in via företagens hemsidor, har en sammanställning utförts. Vidare har 

informationen använts i analys gentemot The matrix of Greenwashing Cases, samt mot de 10 

principer som Conrad och Thompson (2013) föreslagit.  

 

Forskarroll 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) diskuterar tre olika forskningsroller i en 

forskningssituation. Den första benämns som Förklararen, där rollen innebär att främst ta fram 

kunskap, samt objektivt och opartiskt bemöta frågor i arbetet med att beskriva hur något 

fungerar och ser ut. Den andra som författarna lyfter fram är Förhandlaren, vars roll innebär 

att arbeta med nya lösningar som ska förankras, accepteras, beslutas om, genomföras och 

utvärderas. Förhandlarens roll kan handla om att lyfta fram frågor och synpunkter som ska 

behandlas, men kan också innebära att sälja in redan befintliga lösningar. Den tredje 

forskarrollen kallas för Förhalare och medför ett långsammare sätt att utreda frågor på, för att 

dessa ska hinna mogna och leda till att hitta en gemensam väg. I denna studie har forskarrollen 

Förhandlare försökts anammats då uppsatsen lyft frågor kring förekomsten av Greenwashing, 

samt hur det kan undvikas.  

5.6. Metodreflektion 
En nackdel med den kvalitativa analysen kan vara att datan inte är möjlig att rangordna i samma 

sätt som den kvantitativa (Olsson & Sörensen, 2002). Detta innebär att samma resultat inte 

skulle vara självklart om en annan person utförde samma studie. Enligt Bryman och Bell (2013) 

är en fallanalys något som inte går att generalisera utan att det gäller för det specifika 
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sammanhang som undersökts. Patel och Tebelius (1987) beskriver denna nackdel med 

fallstudier som att den inte rymmer Populations validitet, det vill säga att använda en 

generalisering för en större grupp. Generellt finns kritik mot att kvalitativ analys är alldeles för 

subjektiv och påverkas av forskarens egna åsikter och uppfattningar om det som studeras 

(Bryman & Bell, 2013). Med detta menar författarna att en kvalitativ analys ofta är 

ostrukturerad och svår att replikera. 

 

Tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering 

Vissa forskare anser att kvalitativa studier ska värderas utifrån annat än reliabilitet och validitet 

som vanligtvis diskuteras vid forskning. Lincoln & Guba (1985, 1994 se Bryman & Bell, 2013 

s. 402) lyfter begreppen tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering som den 

kvalitativa motsvarigheten till den kvantitativa analysens reliabilitet. Tillförlitligheten kan 

enligt författarna bland annat handla om hur det undersökta ämnet accepteras i andra 

människors ögon. I arbetsprocessen för denna uppsats har handledare och medstudenter därför 

fått ge respons på arbetet för att säkerställa att det studerade verkar sannolikt. Eftersom en 

kvalitativ studie fokuserar på ett mindre sammanhang, i detta fall en bransch, kan resultaten 

vara svårt att generalisera till en annan kontext. Överförbarhet kan därmed innebära att skapa 

fylliga och detaljerade beskrivningar som ger en slags databas av information, som sedan förser 

andra personer med möjligheten att bedöma överförbarheten till andra miljöer. Vidare 

beskriver Lincoln & Guba (1985, 1994 se Bryman & Bell, 2013 s. 405.) hur Pålitlighet också 

medför fullständig och tillgänglig redogörelse av samtliga processer i studien, samt att personer 

utifrån kan anta ett granskande synsätt och kontrollera kvalitén på det som skrivs. Även här har 

lärare, handledare, och medstudenter fått granska uppsatsen. Till sist innebär Konfirmering, 

även om fullständig subjektivitet inte går att uppnå i denna typ av analys, att forskaren inte 

medvetet försökt påverka resultatet, utan handlat i god tro. Patel och Davidson (2007) 

instämmer i att validitet och reliabilitet kan mätas på andra sätt när det kommer till kvalitativa 

analyser. Författarna lyfter hur den kvalitativa analysen bör fokuseras på att svara på en fråga 

som kan fånga den unika situationen, samla ett underlag för att kunna göra trovärdiga 

tolkningar av det sammanhang som studeras, samt avse visa hur forskningsprocessen gått till. 

Med den kvalitativa analysens nackdel i åtanke, att inte självklart kunna generalisera ett 

resultat, har denna studie utförts med utgångspunkten att inte försöka påtvinga studien några 

egna personliga värderingar. Detta har gjorts genom att bland annat argumentera för de olika 

delarna av matrisen som företagen kan befinnas i. Uppsatsförfattaren vill inte heller påstå att 

de tolkningar och slutsatser som gjorts i studien är de enda som går att återfinna.      

 

Alternativa metoder 

Denna studie började med kvalitativa intervjuer som metod för att studera hur företag och 

organisationer utformar arbetssätt, policys och strategier för att sedan, genom en textanalys 

försöka se hur väl detta samspelar med den faktiska kommunikationen på företagens officiella 

hemsidor. Kvalitativa intervjuer kan användas för att erhålla djupgående och beskrivande data 

som är specifik för en särskild respondent och vid frågor som är för komplicerade för att endast 

ge ett enkelt svar på (Pickard, 2013). Kvale och Brinkmann (2010) klarlägger att kunskapen i 

ovan nämnda metod skapas i samspelet mellan den som intervjuar och respondenten, samt att 

insamlandet av data i kvalitativa forskningsintervjuer är beroende av intervjuarens förmåga och 

omdöme när det kommer till att, med goda kunskaper i ämnet, kunna ställa följdfrågor och 

följa upp de svar som ges. På grund av att aktörerna inte hade representanter som kunde bli 

intervjuade under studiens tidsramar fick metoden ändras. Under arbetets gång har detta val 

även ansetts vara rätt på grund av att ämnet Greenwashing kan vara svårt att ställa direkta frågor 

om då ett företag knappast skulle erkänna sig skyldiga till att utöva Greenwashing, alternativt 
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inte ens är medvetna om att det förekommer i dess marknadsföring. Med den objektivitet som 

begreppet rymmer kan den information som företagen gjort tillgänglig studeras som tidigare 

nämnts, eftersom det är detta som ska spegla företagens hållbarhetsarbete och faktiskt ska läsas 

och tolkas av konsumenter.  

 

Etiskt förhållningssätt 

Denna uppsats har även utgått från att ha ett etiskt förhållningssätt till det som studerats. 

Vetenskapsrådet (1990) lyfter i en rapport gällande forskningsetik att det finns fyra principer 

som en forskare måste förhålla sig till, nämligen Informationskrav, Samtyckeskrav, 

Konfidentialitetskrav och Nyttjandekravet. Dessa ska samverka till att skapa ett gott 

förhållande mellan forskare och respondenter. Informationskravet innebära att forskaren måste 

förklara respondenternas villkor i deltagandet, Samtyckeskravet handlar om att deltagarna 

behöver ge samtycke till att delta, medan Konfidentialitetskrav innebär en respekt för det 

material, exempelvis personuppgifter, som behöver behandlas på ett sätt som gör att obehöriga 

inte får tillgång till det. Till sist handlar nyttjandekravet om att den insamlade datan endast får 

användas i forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 1990).  

Pickard (2013) menar att den tillit och det samarbete som skapas i forskningssammanhang är 

nödvändigt för att få tillgång till det som ska undersökas. När det kommer till dessa principer 

finns det även vissa undantag. Vetenskapsrådet (1990) lyfter hur exempelvis data som 

insamlats via existerande myndighetsregister och massmedia inte kräver ett insamlarsamtycke. 

Pickard (2013) skriver också att offentlig information kan antas vara accepterad att studera då 

det är just offentligt och därmed möjligt för alla att läsa, se och analysera. Då denna uppsats 

består av officiell information har samma antagande gjorts om att den insamlade datan är 

godkänd för analys. 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) lyfter även plagiat och betydelsen av att dokumentera 

och referera korrekt som viktiga delar ur ett forskningsetiskt perspektiv. Detta har även varit 

en viktig del i denna studie. Hänvisningar till källor har utarbetats genomgående och i största 

mån har uppsatsförfattaren arbetat för att återge företagens miljökommunikation så rättvist som 

möjligt. På grund av att en kvalitativ analys kan färgas något av den som utför studien har 

uppsatsförfattaren även tagit hänsyn till sensitivitet gentemot kontexten och transparens, vilket 

är två av de principer som Yardley (2002) (se Bryman och Bell, 2013 s. 406) framställt och 

som betyder att ha en känslighet gentemot det som undersöks, samt att tydligt specificera 

metoder, tillvägagångssätt och argument som används i studien.  

Källkritik 

Många av de artiklar som använts i denna undersökning är från andra länder än Sverige. Detta 

kan innebära att vissa faktorer skulle kunna väga tyngre i Sverige, alternativt i andra länder. 

Den litteratur och argumentation som lyfts har dock ansetts vara relevant även för 

matvarubranschen i Sverige. I uppsatsen har även kommersiella källor använts, vilket har 

bedömts vara väsentligt för studiens syfte där externa källor är av betydelse för begreppet 

Greenwashing. Terra Choice som framställt The 7 Sins of Greenwashing är en av de 

miljöorganisationer som nämns i uppsatsen. När det kommer till The 7 Sins of Greenwashing 

har dessa även lyfts i annan forskning och därför har dessa varit relevanta att använda. Trots 

detta kan det vara viktigt att hålla i åtanke att miljöorganisationer också kan vara subjektiva 

inom detta område och för den undersökning uppsatsen omfattar har även detta krävt ett 

hänsynstagande.       
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6. Empirisk redovisning och Analys 
 

Denna analys är uppdelad i tre delar. Den första delen består av en inledande och övergripande 

sammanställning av vilket typ av hållbarhetsarbete som bedrivs av tio utvalda företag, hur det 

utförs och vilken respons och kritik företagen mottagits. Följande frågor är de som kommer att 

besvaras för att skapa en övergripande bild av företagen och deras kommunikation; 

 

1.Vad vill företaget göra?  

2.Vad/Hur gör de? 

3. Finns det respons och anklagelser? 

 

I den andra delen kommer de fyra livsmedelsföretagens gröna marknadsföring studeras 

närmare och analyseras utifrån Seele och Gattis (2015) “The Matrix of Greenwashing Cases”. 

Vidare har en analys utförts mot de 10 principer som Conrad och Thompson upprättat utförts. 

 

6.1. Övergripande textanalys 
Nedan presenteras en första, övergripande analys av företagens gröna marknadsföring.    

Ica (www.Ica.se) 

På Ica:s hemsida marknadsförs Ica Sverige som den ledande dagligvaruaktören, med en 

marknadsandel på cirka 36%. 

 

1. Ica beskriver 2017 som det år då hållbarhetsarbetet skulle öka ytterligare och att alla 

kan göra något “för en god morgondag - framförallt vi (Ica)”.  

Vi vill säkerställa att våra kunder är trygga hos oss. Kvalitet och socialt 

ansvarstagande är alltid vägledande i vår verksamhet och våra affärsrelationer. Vi har 

kompetenta medarbetare, tydliga rutiner, spårbarhet och kontroll. Våra produkter och 

tjänster ska uppfylla våra och omvärldens krav på kvalitet och säker hantering men 

också på arbetsförhållanden och djuromsorg. Alla våra affärer sker på mänskliga 

villkor och vårt ansvar sträcker sig över landsgränser. (Ica.se) 

 

2. Ica redogör för arbete inom både miljö och hälsa, att hjälpa kunder till att kunna göra 

mer miljösmarta och hållbara mål, spara på resurser och svinn, minimera miljöavtryck 

och klimatpåverkan, samt underlätta för bättre mående, nyttigare matvanor och ett 

hälsosammare liv. Företaget satsar även på att vara klimatneutrala 2020. 

 

3. Ica Kvantum Borås blir fällda för att ha använt begreppet “hållbart kött” i sin 

marknadsföring trots att forskning bevisar motsatsen, enligt anmälaren. På Ica:s 

hemsida finns några fall där företaget kritiseras för hur mycket plast som används för 

vissa specifika varor, som exempelvis vakuumförpackade majskolvar. Några 

kommentarer kring det ekologiska utbudet återfinns även, som att ekologiskt kaffe 

tagits bort på grund av låg efterfrågan i vissa butiker. Ica nominerades även till Jordens 

Vänners Greenwashing pris 2013 på grund av att företaget kommunicerade ett 

ansvarstagande för miljö och samhälle genom att bland annat främja närproducerat, 

trots att företaget importerar varor till det egna märket (Jordens vänner 2013). 

Göteborgsposten skriver i en artikel (Wreede, 26 januari 2012) att konsumentverket på 

sin hemsida hur företagens egna märken som exempelvis Ica:s I Love Eco inte i sig ger 

någon garanti för att livsmedlet är ekologiskt.  
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2009 lägger Naturskyddsföreningen ut en artikel om hur Ica slutar sälja jätteräkor, efter 

organisationens påtryckningar (Naturskyddsföreningen, 2009). Tre år senare, närmare 

bestämt 2012, publicerar Naturskyddsföreningen en undersökning där Ica genom 

stickprovskontroll visat på hur Ica-butiker runtom i Sverige sålt utrotningshotad ål, trots 

företagets interna regelverk om att utrotningshotade djur ej får säljas. Mikael Olsson, 

som vid denna tidpunkt verkade som ordförande i Naturskyddsföreningen menade att 

det är ett bevis på hur Ica inte förankrar sina regler särskilt väl, samt att kunder genom 

detta blivit lurade (Naturskyddsföreningen, 2012).  

 

En av Ica:s butiker blir 2017 positivt uppmärksammade för det miljöarbete som utförs, 

där bland annat beslutet att sluta sälja bärkassar tagits (Pasic, 4 september 2017). 

 

Coop (www.Coop.se) 

Idag finns cirka 655 Coop-butiker i Sverige. Idéen vid starten om bra mat, till bra pris och i bra 

butiker är något som Coop menar fortfarande är gällande. 

 

1. Företaget önskar vara den goda kraften i dagligvaruhandeln och menar att Coop 

ständigt arbetar för att bidra till en bättre miljö inspirera till hållbar utveckling genom 

dagliga val. På första sidan positioneras företaget som Sveriges grönaste matkedja.  

 

2. Coop marknadsför ett antal satsningar, förutom ekologiska och rättvisemärkta varor, 

när det kommer till miljö- och hållbarhetssatsningar. Knasiga grönsaker är de grönsaker 

som varje år slängs på grund av dess utseende, men Coop väljer att sälja dessa till lägre 

pris som ett miljöinitiativ.  Coop redovisar att företagets påverkar miljön både den egna 

verksamheten och genom det sortiment som erbjuds. För den egna verksamheten 

arbetas det med att sänka klimatpåverkan och matsvinn, men även att begränsa 

transportutsläpp drift och energiförbrukning.    

 

3. Hos Reklamombudsmannen finns 13 anmälningar mot Coop. Coop Härnösand blir 

fälld för lokal reklam, men förutom detta är det endast reklam gällande Coops 

MedMera-kort som företaget blir fällda. Övriga anmälningar gäller främst 

diskriminering och vilseledning angående pris och utbud, medan en anmälning även 

gäller vilseledande kring ekologiska ägg, men i dessa fall friades företaget. På Coop:s 

Facebook sida anklagas företaget nyligen om att vara ett hycklande företag som 

marknadsförs som miljövänliga trots att “fulkött reas ut varje vecka”. Ett annat inlägg 

kritiseras Coop för att marknadsföra “billigt kött” importerat från Irland, trots att samma 

person menar att nötfärs lätt går att få tag på svenskt och ekologiskt, vilket är mer 

miljövänligt. En fråga finns om bristande information kring KRAV-märkta produkter 

och i ett annat inlägg som delats två gånger kritiseras Coop starkt för en “aningslös grön 

approach”, där privatperson ifrågasätter hur inspiration till klimatsmarta linsgrytor går 

ihop med företagets kundrabatter på flygresor: ”Klart att det är lockande med Kap 

Verde, Mauritius och Kanarieöarna! Men försök inte få oss att tro att ni skulle vara 

miljövänliga. Ni har världens chans att locka med helt andra fantastiska resor, som tex 

tågresor inklusive hotellvistelse för hela familjen till Venedig, Gardasjön, Berlin eller 

Paris. Varför gör ni inte det? Det handlar om att välja och välja bort. Jag väljer bort 

er - för att ni seglar under falsk flagg”. 

 

Göteborgsposten skriver i en artikel (Wreede, 26 januari 2012) att konsumentverket på 

sin hemsida belyser hur företags egna märken som exempelvis Coops Änglamark inte 

i sig ger någon garanti för att livsmedlet är ekologiskt. Den tredje juli 2017 skriver SVD 
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Näringsliv om Patent- och Marknadsdomstolens dom i målet mellan Coop och Svensk 

Växtskydd, efter att Coop påstått i reklamfilmer att ekologisk mat i och med 

ekoeffekten kan minska mängden bekämpningsmedel i kroppen. Konsultföretaget 

Differ genomför årligen en undersökning gällande “Sveriges grönaste varumärke”, där 

över 1000 respondenter får bedöma hur viktigt det är att företag arbetar med miljö- och 

hållbarhetsfrågor, samt hur lätt, alternativt svårt, det är att göra gröna val och hur villiga 

konsumenter är att betala extra för gröna varumärken. Coop har haft branschens första 

plats i undersökningen av Sveriges Grönaste Varumärke sedan studien startade 2008 

men hamnade 2016 på en andra plats. Bland alla branscher hamnar Coop på en tredje 

plats, av 86 varumärken. Coops varumärke Änglamark vinner för sjunde året när 

konsumenterna fritt får ge sin åsikt om vilket varumärke som är Sveriges Grönaste. 

Hela 10% av respondenterna valde Änglamark och Coop som står bakom varumärket 

hamnar på andra plats när konsumenterna fritt får välja (Differ 2016).  Coop använder 

även sin placering som branschbäst i Sustainable Brand Index 2016, i sin 

marknadsföring och fick 2016 även priset Retail Awards för Årets Hållbara 

butik/Butikskedja. 

 

Under 2015 och 2016 fälldes Coop för reklamfilmer som visade en ”ekoeffekt” som 

företaget påstod vara bättre för hälsan. Företagets ekologiska utbud sades minska 

skadliga ämnen som människan intar genom mat och riktades främst mot barnfamiljer. 

Det ansågs även att Coop kommunicerade på ett sätt som fick påståendet verka 

vetenskapligt (Gerdfeldter, 3 juli 2018).  

 

DI publicerar en artikel, 2016, där företaget anklagas för onyanserad kommunikation 

kring köttets påverkan på miljön. I artikeln kommenterar Åsa Odell, vid tillfället vice 

ordförande för Lantbrukarnas Riksförbund, och menar att Coop vilseleder genom att 

”tycks säga att bara för att man slutar äta kött så räddar vi världen, men det funkar 

inte så” (Colliander, 23 september 2016). 

 

Sveriges radio kritiserar samma reklam och tar med ett uttalande av Jörgen Magnér, 

forskare vid svenska miljöinstitutet IVL och inblandad i Coops studie som reklamen 

bygger på, som anser att reklamen är skräckpropaganda när konsumenten inte får den 

fullständiga bilden av studien. Anneli Bylund, svarar för Coop, att mer information om 

den studie som reklamen grundats på finns på hemsidan. Författaren ifrågasätter detta 

med en undran om konsumenter ska behöva leta information på hemsidan för att fullt 

ut förstå företagets kommunikation (Jönsson, 3 mars 2016). 

 

Samtidigt som ekoeffekten kritiseras publiceras en artikel av Östersunds-Posten där 

Coop anklagas för att ”dölja oetiskt kött i fin ekologisk kostym”. Skribenten, Karin 

Jonsson, menar att Coop vill framställas som ett grönt och ansvarstagande företag, men 

att kött från Australien, där i detta fall tveksam djurhållning menas vara aktuell, går 

emot den bild som framställs av företaget (Jonsson, 19 juni 2015).  

 

I början av 2018 kritiseras en av Coops butiker på helagotland.se för den skyltning som 

bland veganutbudet säger ”Meat is murder”. Förutom själva artikeln debatteras ämnet, 

och matvarubutikens köttprodukter, i kommentarsfältet. Här kritiseras även köttets 

ursprung (Ekeroth, 25 februari 2018). 
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2012 publicerar Testfakta ett meddelande om Coops ekologiska tigerräkor som slutat 

säljas på grund av att rapporter visat att även miljöcertifierade odlingar varit skadliga 

för miljön (Katzeff, 8 juni 2012).  

 

Lidl (www.lidl.se) 

Lidl marknadsförs som butiken för den smarta kunden som vill handla mat med hög kvalitet 

till bästa möjliga pris. Den första svenska butiken öppnades i september 2003, men började 

som en frukt- och grön grossist i Tyskland på 70-talet. 

 

1. Lidl anger tre huvudsakliga källor till dess miljöpåverkan där de avser göra 

förbättringar nämligen transporter, energiförbrukning och avfallshantering. 

 

2. Lidl satsar stort på ekologiska varor och menar att det är en av de viktigaste satsningarna 

de kommande åren. Företaget arbetar för miljösmarta butiker, minskat matsvinn samt 

transporter, klimat och återvinning.   

 

3. Hos Reklamombudsmannen finns sju anmälningar mot Lidl, varpå företaget fällts i sex 

av fallen. I fem av fallen gäller detta vilseledande reklam för vegetariska rätter, Lidls 

kött, “dagsfärska” frukter och grönsaker, “Sveriges fräschaste frukt och grönt”, samt 

varornas ursprung. Den sista anmälan gäller texten “Bästa råvaror garanterar bästa 

smak”. Den kritik som kan hittas på Lidls Facebooksida är att det enligt kunderna ofta 

är slut på kampanjvaror. Företaget anklagas för lockvaror. Lidl använder även en 

utmärkelse som Årets butikskedja i sin marknadsföring. Lidl har även kritiserats för 

den otydliga fiskmärkning som använts i butik. Denna artikel visar inget datum, men 

2013, uppger samma hemsida, i relation till denna artikel att företaget under 2014 

ändrade märkningen (Frisell, 17 maj 2013).  

 

Artiklar som återfunnits gällande Lidl visar en hur företaget gått från att företaget får 

”massiv kritik” i Sydsvenskan (Granath, 2 oktober 2003), där både 

Naturskyddsföreningen och Sveriges Konsumentråd menar att företaget uppvisar ”total 

brist på miljöintresse”. På senare år, exempelvis i maj 2016 fick Lidl Retail Awards pris 

för Årets butikskedja, där motiveringen även innehöll meningen ”det gedigna 

hållbarhetsarbetet imponerar”. Dagens Handel lyfter i en artikel i mars 2018 hur Lidl 

arbetar för att minska plastanvändning och att den som fortsätter användas ska vara 

100% återvinningsbar (Colliander, 29 mars 2018).  

 

 

Netto (www.netto.se) 

1981 öppnades den första Nettobutiken i Köpenhamn, Danmark. Butiken satsade på begränsat 

sortiment och service, med varor som stod på pallar och i kartonger, men med låga priser. 2002 

öppnade Netto i Sverige.  

 

1. På Nettos hemsida finns ingen självklar del som beskriver företagets miljö- och 

hållbarhetsarbete. Det är relativt svårt att studera någon grön marknadsföring på Nettos 

hemsida då det inte är tydligt ordnat vad deras hållbarhetsarbete är. Under 

pressmeddelanden hittas dock ett inlägg som relaterar till miljöarbete, men förutom 

detta har Netto inget tydligt uttalande angående hållbarhetsarbete. Det som uttalas är 

att Netto vill erbjuda de bästa kvalitetsvarorna till lägsta möjliga pris, och att de 

ekologiska varorna är en del i detta.   
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2. Under pressmeddelanden finns samarbeten med ideella föreningar presenterade som 

kan tolkas som det samhällsansvar som företaget bedriver. Under denna del presenteras 

samarbeten med Ung Cancer och Barncancerfonden. Under pressmeddelanden 

återfinns även ett inlägg om att Netto har ett eget varumärke, GO EKO, med ekologiska 

varor. “Vi på Netto tar ekologiskt på största allvar. Dels för att ni, våra kunder, 

efterfrågar ekologiska alternativ, och dels för att vi vill arbeta aktivt för att minska vårt 

ekologiska fotavtryck. För oss är det också viktigt att ekologiska varor inte ska kosta 

mer, därför håller GO EKO samma låga prisnivå som våra andra varor. GO EKO – 

för din, miljöns och plånbokens skull”.  När det kommer till de samarbeten som visas 

som pressmeddelanden är det ibland oklart i vilken utsträckning företaget bidrar till 

samarbetet. I det samarbete som upprättades med Barncancerfonden fick kunder 

möjligheten att runda upp köpesumman med 10 kronor till förmån för organisationen, 

men i detta fall blir det otydligt om det är kunderna eller företaget som bidragit med 

den summa som senare lämnades över till Barncancerfonden. 

 

3. Hos Reklamombudsmannen finns tre anmälningar mot företaget, två för vilseledande 

påståenden och en gällande pris, men ingen anmälan finns för miljöfrågor. På Nettos 

facebooksida kritiseras främst information kring felaktiga öppettider, matens 

utgångsdatum, utbud och produkters kvalité.   

 

SVT Nyheter lyfter hur Miljö- och hälsoskyddsnämnden förbjudit Netto att hantera och 

skicka kött vidare då dokument som ligger till grund för köttets spårbarhet inte fanns 

tillgänglig under en kontroll. Under samma kontroll fanns det inte heller intyg som 

visade att köttet inte innehöll salmonella (Mossberg, 2014).  

 

I Expressen, 2018, blir Netto positivt uppmärksammade efter att ha infört en pant på 

plastpåsar (Kjelldén, 2018).  

 

 

6.2. Analys av de utvalda företagens gröna kommunikation och 

marknadsföring 
 

I denna del har exempel från den information som hittats i arbetet med den övergripande 

analysen använts och vidare studerats med The Matrix of Greenwashing Cases som verktyg. 

Företagen har analyserats var för sig och med utgångspunkt från de fyra delar av matrisen 

som ett företag kan befinna sig i; Falsk Greenwashing, Genuin Greenwashing, Ingen 

Greenwashing och Potentiell Greenwashing. Därefter sker även analysen av företagens gröna 

marknadsföring i förhållande till Conrad och Thompsons 10 principer. 

 

6.2.1. Analys – The Matrix of Greenwashing Cases och företagens gröna marknadsföring 

 

Ica 

På Ica:s Facebook sida kritiseras företagets användning av plast och onödiga förpackningar. 

Ica kommunicerar arbetet med att tillverka förpackningar som inte tar onödig plats i 

transporten, som ska följa miljökrav och vara kostnadseffektiv i framställning. Ica arbetar även 

med att ta fram förpackningar med ett mervärde, exempelvis att de ska vara enkla att återvinna. 

Företaget menar sig i dagsläget arbeta mer mot att se till förpackningens roll i hela processen, 

från leverantör, till butik och sedan kund. Detta har inneburit ett fokus på användar- och 

miljövänliga emballage. Ica ger exempel på hur vissa varor fått 40% mindre 
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förpackningsmaterial, men med bibehållen mängd innehåll. Ica kommunicerar alltså en 

sänkning på denna punkt, men mottar ändå kritik för användning av plast och förpackningar. 

På grund av de anklagelserna kan Ica placeras i den första delen av matrisen under Falsk 

Greenwashing. Samma anklagelser, kritiken mot Ica:s användning av plast, skulle även kunna 

innebära att företaget placerar sig i delen Genuin Greenwashing. Detta på grund av att det är, 

som tidigare nämnts i teoriavsnittet, svårt att veta vad som bör räknas som rimliga mål och i 

vilken mån det är möjligt att minska plastanvändning. Att företaget redovisar en minskning av 

visst förpackningsmaterial skulle kunna vara ett gediget arbete för minskat miljöavtryck, men 

samtidigt är det, utan expertiskunskaper, svårt att bedöma hur denna minskning förhåller sig 

till det totala avtryck på miljön som företagets förpackningsmaterial orsakar.  

 

På Ica:s hemsida finns även ett stycke som behandlar hur företaget arbetar för en minskad 

miljöpåverkan genom de butiker som finns, vilket benämns som företagets största direkt 

klimatpåverkande faktor. Här nämns förnyelsebara energikällor som ett projekt för att uppnå 

de klimatmål som Ica upprättat. Exempelvis arbetar företaget för att minska den 

energiförbrukning som kylar och frysar står för. Ingen Greenwashing verkar uppfattas på 

denna punkt då anklagelser inte kan återfinnas inom det området. Eventuellt kan Potentiell 

Greenwashing vara aktuellt då det även här är svårt att bedöma rimligheten i de mål som ställs. 

Potentiell Greenwashing skulle därmed innebära att delar i kommunikationen kring butikernas 

miljöpåverkan kan handla om Greenwashing, men på grund av att inga anklagelser görs mot 

detta verkar denna kommunikation till företagets fördel.       

 

Coop 

Coop marknadsförs på den officiella hemsidan som Sveriges grönaste matkedja. Detta är ett 

påstående som bygger på utmärkelsen genom konsultföretaget Differs årliga undersökning där 

Sveriges Grönaste Varumärke utses inom dagligvaruhandeln, baserat på vad konsumenter 

anser om företagen. För de konsumenter som inte vet vad påståendet relaterar till kan detta vara 

vilseledande. Att till konsumenter marknadsföra företaget som Sveriges grönaste matkedja 

placerar Coop i det andra området av matrisen, eftersom påståendet egentligen bygger på 

konsumenternas egna värderingar – inte baserad på fakta. Påståendet i sig är ett relativt svårt 

yttrande att styrka och med tanke på att företaget ifrågasätts med bonusar på flygresor kan 

Coop hamna inom Genuin Greenwashing. Detta ifrågasätts bland annat på hemsidan för 

Sveriges Natur där medlemmar i Coop menas ha reagerat på rabatter på flygresor som företaget 

erbjuder till kunder (Avraham, 2017).  

 

Coop kommunicerar även, på den officiella hemsidan, att företaget avser vara ledande och 

fortsätta vara det företag som sätter agendan i matsverige, ”som den goda kraften”. Även i detta 

skulle företaget kunna relateras till den del i matrisen där Genuin Greenwashing förekommer 

på grund av att uttrycken är breda och svåra att styrka, samt som utomstående bedöma.  

 

En annan undersökning som lyfts i Coop:s marknadsföring är den förstaplats företaget tar emot 

i Sustainable Brand Index, 2018. Denna undersökning är också baserad på konsumenters 

uppfattningar av företagets hållbarhetsarbete. Skillnaden i kommunikationen av de två 

undersökningarna är att det gällande Sustainable Brand Index är lättare att läsa vidare. Denna 

utmärkelse, och meningen ”Sveriges mest hållbara varumärke” är tydligt kopplat till denna 

studie. Denna del skulle eventuellt kunna hamna inom matrisens del som visar att ingen 

Greenwashing förekommer, med tanke på att företaget visar vart utmärkelsen kommer ifrån 

och att det lätt går att läsa vidare om uttrycket ”Sveriges mest hållbara varumärke”. 

Kommunikationen verkar endast avse visa utnämningen och inte syfta till att vilseleda någon.   
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Falsk Greenwashing verkar inte återfinnas.  

 

Lidl 

Lidl lägger stor vikt vid varornas ursprung, exempelvis kött från svenska gårdar, och 

ekologiska varor. Trots detta är det just varornas ursprung och uttrycket ”Sveriges fräschaste 

frukt och grönt” som anmälts hos Reklamombudsmannen. Detta uttryck går inte längre att 

återfinna men däremot kommunicerar Lidl att företaget samlat ”..de bästa svenska frukterna 

och grönsakerna”. KRAV-märkning, mindre användning av bekämpningsmedel och 

färskhetsansvariga som varje timme kontrollerar och sorterar frukt- och gröntavdelningen i 

butikerna är exempel som Lidl anger i att bibehålla hög kvalité på utbudet. Att använda uttryck 

där företaget självutnämnts som bäst inom ett område kan vara Potentiell Greenwashing, 

alternativt Genuin Greenwashing då företaget tidigare fått kritik för uttrycket ”Sveriges 

fräschaste frukt och grönt”, vilket skulle kunna betraktas som snarlikt. Vid första anblick kan 

detta tyckas överensstämma med Coops uttryck, eftersom det även finns ett ifrågasättande av 

ursprunget av varor. Lidl kan placeras under genuin Greenwashing, då uttrycket är snarlikt, 

men kan också finnas med under potentiell Greenwashing då det är svårt att säkerställa ett 

sådant uttryck som Lidl använder.   

 

Lidl kommunicerar på den officiella hemsidan om miljösmarta butiker, minskat matsvinn, 

transporter, energi och återvinning som initiativ för miljön. Här återfinns inga anmälningar 

eller anklagelser vilket kan innebära att företaget lyckats relatera dessa delar till den del av 

matrisen där ingen Greenwashing förekommer.  

 

Falsk Greenwashing återfinns inte. 

    

Netto 

Netto kan placeras i den del av matrisen där ingen Greenwashing förekommer. Här ska 

klargöras att placeringen främst skulle bero på att det finns lite information kring något 

hållbarhetsarbete, samt att det inte finns någon anklagelse. Av de fyra företag som här 

analyserats är Netto det företag som redovisar minst hållbarhetsarbete. Om Netto placeras i 

denna del av matrisen på grund av liten mängd information betyder det att företaget undviker 

de nackdelar som Greenwashing medför, men erhåller samtidigt inte heller de fördelar ett 

korrekt redovisat miljöarbete skulle göra.   

 

Det finns ett fåtal ämnen som lyfts i Netto:s utvalda reklam som kan relateras till grön 

marknadsföring. Det berör svenskt kött men visar inte på tydlig information kring vad just 

Netto gör. Här skulle företaget även kunna placeras inom den som visar Potentiell 

Greenwashing, på grund av att företaget marknadsför svenskt kött, vilket kan anses vara 

positivt av konsumenter ur miljösynpunkt, men samtidigt redovisas inget mer kring detta. Med 

tanke på att inga anklagelser kring detta återfinns skulle det kunna hamna under delen där det 

eventuellt förekommer, men ej uppmärksammats som Greenwashing.   

 

När det kommer till det samhällsansvar som Netto kommunicerar så upplevs det inte direkt 

kopplat till den egna verksamheten. Företaget visar på samarbete med andra organisationer 

vilket bör anses vara positivt, men även kan väcka frågor om varför inte ett mer konkret 

miljöarbete utifrån den egna verksamheten redovisas. Att kommunicera samarbetet med andra 

organisationer skulle kunna vara ett sätt för företaget att uppvisa ett äkta samhällsansvar men 

också en strategi för att leda konsumenters uppmärksamhet från den mindre mängd information 

som kommuniceras angående vad företaget gör för att minska det egna avtryck som 
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verksamheten gör på miljön. Om så är fallet, skulle det kunna handla om Genuin 

Greenwashing.  

 

Falsk Greenwashing återfinns inte. 

 

6.2.2. Analys av Conrad och Thompsons 10 principer i förhållande till företagens gröna 

marknadsföring 

 

Den gröna marknadsföring som granskats har även tolkats utifrån de 10 principer som Conrad 

och Thompson (2013) upprättat, varpå resultatet sammanställts i nedanstående tabell. 

Varje ”Ja” har gett ett poäng, vilket innebär ett maxpoäng på 9. Punkt 5 som rör att involvera 

anställda är ej implementerbar eftersom detta behandlar den text som går att återfinna i 

företagens kommunikation av hållbarhet. De 9 punkterna har därmed analyserats utifrån de 

officiella hemsidorna. 

 

Substans har bedömts utifrån om företagen redovisar konkreta initiativ för miljöarbetet. Det 

har här inte räckt att endast ange att ett företag exempelvis vill vara ledande inom ett område, 

utan specifika insatser och miljöfrämjande aktiviteter måste kommuniceras.  

 

Implementerad hållbarhet har avgjorts utifrån hur hemsidorna lyfter fram informationen om 

dess miljöarbete, om det finns en egen del för företagens gröna marknadsföring som är lätt att 

hitta till och läsa om.  

 

Mätbara mål har bedömts utifrån om det på hemsidorna finns information kring mätbara mål.  

 

Kommunicerade misslyckanden innebär att företaget ska ha kommunicerat även de initiativ 

som misslyckats. 

 

Identitetsanpassat har granskats utifrån huruvida den gröna marknadsföringen är 

verksamhetsanpassat. Här har antagits att den gröna marknadsföringen borde vara mest 

trovärdig om den visar på hur företaget arbetar med att minska den egna verksamhetens 

miljöavtryck. I detta har det bedömts utifrån aktiviteterna är kopplade till matvarubranschen.  

 

Spårbart har synats utifrån om företagen ger möjlighet till att spåra de varor som erbjuds. 

 

Sociala medier har betygsatts utifrån om sociala medier används.  

 

Den sista punkten, att marknadsföra hållbarhet i samma grad som andra områden, kan vara 

svår att avgöra. Här har bedömningen gjorts utifrån den gröna marknadsföringens placering på 

hemsidan, och huruvida mängden information verkar uppnå ungefär samma mängd som övrig 

marknadsföring. 
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Företagen har betygsatts enligt nedan: 

 

 Ica Coop Lidl Netto 

Substans Ja Ja Ja Nej 

Implementerad 

hållbarhet 

Ja Ja Ja Nej 

Mätbara mål Ja Ja Ja Ja 

Kommunicerade 

misslyckanden? 

Nej Nej Nej Nej 

Identitetsanpassat Ja Ja Ja Nej 

Spårbart Ja Ja Ja Nej 

Framgångar Ja Ja Ja Ja 

Sociala medier Ja Ja Ja Ja 

Lika mycket 

hållbarhet som 

annat? 

Ja Ja Ja Nej 

SUMMA 8 8 8 3 

Tabell 1 

 

7. Resultat och Diskussion 
I denna del kommer resultatet av analyserna presenteras och diskuteras. Kapitlet kommer 

även diskutera förekomsten av Greenwashing och förebyggandet av det. Till stöd för detta 

har även The 7 Sins of Greenwashing använts.  
 

7.1. Förekomst av Greenwashing 
Utifrån denna uppsats har förekomsten av Greenwashing undersökts i den gröna 

marknadsföring som 4 aktörer inom livsmedelsbranschen bistår med. Analysen visar att 

företagens gröna marknadsföring skulle kunna placeras inom matrisens olika delar utifrån de 

kriterier som diskuterats i denna uppsats. The Matrix of Greenwashing Cases har i denna 

uppsats upplevts som ett konstruktivt verktyg som påvisar att Greenwashing är, i vissa fall, 

både subjektivt och nyanserat. De olika aspekterna av begreppet som påvisas med hjälp av 

matrisen lyfter problematiken med hur den gröna marknadsföringen bedöms i betraktarens 

ögon. 

 

Även om falsk Greenwashing och genuin Greenwashing kan ses som två motpoler, är 

konsekvenserna av de olika företeelserna skadande för företaget som relateras till det. På 

samma sätt som genuin Greenwashing kan vara svår att identifiera är även falsk Greenwashing 

svår att utläsa. Detta kan skapa en svårighet och utmaning för företagen, då ett gediget 

miljöansvar inte räcker till. Företagen behöver även arbeta för att kommunikationen av det ska 

framföras och mottas på ett sätt som speglar det positiva som företaget uträttar.    

 

När det kommer till förekommen Greenwashing, så går det att argumentera för att de The 7 

Sins of Greenwashing som lyfts i uppsatsen kan stämma in på företagens miljökommunikation. 

Förekomsten av The Sin of Vagueness kan diskuteras i breda påståenden som Coop:s ”Den 

goda kraften”, samt att företaget ”fortsätter att vara det företag som sätter agendan i 
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matsverige”. Dessa påståenden kan låta bra, men vara svåra att förstå innebörden av. Att Lidl, 

på den officiella hemsidan, påstås ha ”Sveriges fräschaste frukt och grönt” är också ett uttryck 

som är svårt att styrka. Ett företag borde kunna erhålla det positiva rykte som kan skapas av att 

påstå att arbetet drivs mot en sådan strävan, men att genom självutnämning påstå att det är på 

det sättet kan argumenteras för att vara en sorts Greenwashing. Den av de sju synder som kan 

anses vara vanligast förekommande är The Sin of Vagueness. Denna beskrivs som en bred 

beskrivning eller ett svagt definierat uttryck som kan vara svårt att förstå eller lätt 

missuppfattas.  

 

Sin of Lesser of Two Evils är också en av de sju synderna som kan argumenteras för att 

förekomma. Ica, Netto och Lidl kommunicerar hur företagen tar upp bärkassar i plast som en 

del av miljöarbetet. Här kan ifrågasättas vilken miljöpåverkan bärkassar har i jämförelse med 

den totala plastanvändningen. Exempelvis uppmärksammas Netto i en artikel för att ha infört 

ett miljöinitiativ där plastpåsar kan pantas, men samtidigt finns det väldigt lite information 

kring hur företaget arbetar för att minska verksamhetens övriga miljöavtryck. Här kan 

ifrågasättas hur den miljöpåverkan är i det stora sammanhanget, och om inte Netto borde 

uppmärksamma den större miljöpåverkan som kan antas finnas i plastanvändning i företaget.  

 

De övriga av de sju synderna kan vara svårare att bedöma som konsument. Sin of the Hidden 

Trade Off, Sin of no Proof och Sin of Fibbing kan innebära att den som granskar det som 

kommuniceras behöver djupare förståelse för processerna bakom de exempelvis gröna 

produkter som kommuniceras. Sin of Irrelevance skulle även kunna kräva en djupare förståelse 

för miljöfrågor då det kan handla om att marknadsföra något som går emot miljölagar. Här 

skulle det exempelvis behövas insikt i miljömässiga frågor. Sin of Worshiping False Labels 

kan även vara svårt att upptäcka då det finns många miljömärkningar, och även märkningar 

som företagen själva skapar, vilket kan vara förvirrande för den vanlige konsumenten.                         

 

7.2. Strategier och förbättringar 
När det kommer till subjektiviteten som begreppet Greenwashing inrymmer kan en undran vara 

kring huruvida detta är relevant eller inte. Sett till resultatet går det att diskutera förekomsten 

av Greenwashing i olika former kopplat till de fyra aktörerna som studerats. Trots att den gröna 

marknadsföring som företagen erbjuder kommer i varierande mängder bör en viktig 

utgångspunkt vara att kommunicera med en tydlighet och öppenhet som ger plats för liten 

tolkning.  

En skillnad i analysen gentemot Conrad och Thompsons (2013) principer är hur implementerad 

delen om hållbarhet är i företagens kommunikation. Ica, Coop och Lidl har en stor mängd 

information kring de olika aktiviteterna, samt en särskild del på den officiella hemsidan som 

behandlar ämnet. Gemensamt är också för företagen att även om Ica, Coop och Lidl har 

hållbarhetsredovisningar kräver det att konsumenter har både tid, engagemang och intresse för 

att ta sig tid att läsa. Placeringarna i matrisen speglar inte hur väl de uppfyller de 10 principer 

som Conrad och Thompson (2013) upprättat. Företagen presterar relativt bra i förhållande till 

principerna kring kommunikation om hållbarhetsarbete, men de med högst poäng, Ica och 

Coop, som även fått bra placeringar i Sustainable Brand Index och Sveriges grönaste 

varumärke, går ändå att argumentera för både bättre och sämre platser i matrisen. Företagens 

placeringar beror främst på den externa kritik som riktas mot företagens kommunikation. Ica 

och Coop, som blir mest kritiserade för miljöarbetet, placerar sig ändå i toppen när det kommer 

till konsumenters åsikter om företags hållbarhetsarbeten.  
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Som teorin visar är det företag med större mängd information och aktiviteter som kan komma 

att bli mest noggrant undersökta och analyserade. Trots Ica:s nominering till det Svenska 

Greenwashingpriset 2013 och den kritik Coop erhöll från Moa Kärnstrands artikel om 

Greenwashing i Göteborgsposten, samt kommentarer i sociala medier verkar konsumenterna 

vara villiga att förlåta och fokusera på det som faktiskt görs rätt med tanke på de goda 

placeringarna utifrån konsumenternas bedömningar. Här ska tilläggas att detta endast gäller i 

de specifika feltramp som analyserats. Vid större och allvarligare fall av Greenwashing krävs 

vidare forskning kring hur pass villiga konsumenter är att bortse från övertramp. Ur strategisk 

synpunkt skulle det här även kunna vara viktigt att framföra misslyckanden, vilket samtliga 

företag verkar sakna. I den gröna marknadsföringen är det svårt att urskilja kommunikation 

som rör misslyckanden. Det skulle möjligtvis kunna finnas ett värde i detta, då det kan tolkas 

som att företagen är transparenta om även negativa aspekter kommuniceras. Detta särskilt om 

misslyckanden uppföljs med förbättringsåtgärder som når konsumenten.   

Att företagens gröna marknadsföring uppmärksammas av både media och privata konsumenter 

i den utsträckning som det görs kan bero på att de varor och produkter som företagen erbjuder 

är lättare för konsumenter att förstå sig på. Att matvarubranschen blir kritiserade i sociala 

medier och nyhetsartiklar kan antas vara på grund av att det är det område som konsumenter 

är mest insatta i. Detta, tillsammans med de digitala kanalerna, betyder att individer väldigt 

enkelt kan bedöma, kritisera och utvärdera vad som sägs och faktiskt görs. Detta skulle 

möjligtvis kunna innebära att branscher som ligger närmare konsumenternas kunskaper och 

intressen riskerar att bli hårdare granskade och ifrågasatta. Att förstå de processer som matvaror 

genomgår ligger mest troligt närmare konsumenters kunskap jämfört med exempelvis möbler 

och apoteksvaror.  

Det teoretiska ramverk som använts i uppsatsen skulle kunna argumenteras för att vara 

användbara ur bland annat två aspekter;  

1. The Matrix of Greenwashing Cases kan anses bredda synen på begreppet 

Greenwashing och förekomsten av det. Begreppet har, i denna studie, upplevts som ett 

komplext fenomen där matrisen kan fungera som ett verktyg som innebär att den gröna 

marknadsföringen måste studeras utifrån olika vinklar. Det hade varit enklare om det 

fanns en tydlig skiljelinje mellan vad som är korrekt kommunicerad information inom 

den gröna marknadsföringen, men så verkar fallet inte vara. Matrisen kan göra det 

tydligt, att vid analys av företagens gröna marknadsföring, kan det vara av intresse att 

ha i åtanke att begreppet Greenwashing rymmer en subjektivitet som kan påverka synen 

på det som kommuniceras. 

2. Conrad och Thompsons 10 principer kan vara fördelaktiga för företagen att eftersträva 

i dess gröna marknadsföring även om det inte verkar finnas en självklar koppling mellan 

The Matrix of Greenwashing Cases och de 10 principer som Conrad och Thompson 

upprättat. Med tanke på de anklagelser som lyfts skulle transparens, substans och 

tydlighet särskilt kunna lyftas. Att erbjuda information som ger konsumenter insikt i 

miljöarbetet skulle kunna förebygga uppfattningen av att företagen vilseleder i något 

avseende. Att Ica, Coop och Lidl, utifrån den tolkning av de 10 principerna som gjorts 

av uppsatsförfattaren, betygsatts bra, verkar inte skydda företagen mot anklagelser. 

Detta skulle kunna innebära att även om företagen följder de 10 principerna och arbetar 

för ett korrekt kommunicerat miljöarbete, så bör även en strategi för att bemöta 

anklagelser upprättas.    
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8. Slutsatser 
Detta kapitel behandlar slutsatser som dragits och resultaten i förhållande till uppsatsens 

frågeställningar.  

Denna uppsats har diskuterat begreppet Greenwashing, samt konsekvenserna av dess 

förekomst i grön marknadsföring. Vidare har de former av Greenwashing som diskuterats även 

kunnat leda till att strategier som kan bidra till en minskning av Greenwashing kunnat belysas.   

För att återgå till de forskningsfrågor som tagits fram för denna studie så finns det inget 

entydigt, enkelt svar på frågan om förekommen Greenwashing. Det går att argumentera för att 

företagens gröna marknadsföring skulle kunna härledas till former av Greenwashing, samtidigt 

som det är svårt att konkret utläsa de gränser som skulle kunna leda till att ett företag är 

vilseledande eller inte. Det kan därmed handla om subjektiva tolkningar, vilket också är en 

aspekt som denna uppsats vidrört. Den subjektiva del som begreppet Greenwashing kan 

innehålla, kan anses vara viktig att beakta i bedömning av företagens gröna marknadsföring, 

samt i företagens upprättande av den.  

Sett utifrån matrisen och The 7 Sins of Greenwashing kan det argumenteras för att 

Greenwashing förekommer, där främst The sin of Vagueness och The sin of Lesser of Two 

Evils har varit lättast att tolka in i den gröna marknadsföringen. Trots att det verkar förekomma 

viss förekomst av Greenwashing i det som kommuniceras finns det också mycket i det som 

företagen tar upp på hemsidorna som inte ifrågasätts och därmed kan tolkas som att ingen 

Greenwashing förekommer. Detta kan i sin tur betyda att signalen mellan företag och 

konsument, i form av den kommunikation som ges ut, fungerar som den ska.  

Det går enligt analysen i studien argumentera för att företagen kan befinna sig i olika delar av 

matrisen, där bland annat samma kommunikation skulle kunna placeras i mer än en del av 

matrisen på grund av den subjektiva tolkningen av det. På samma sätt som förekommen 

Greenwashing kan vara svår att återfinna, är det samtidigt också svårt att identifiera vad som 

skulle kunna anses vara falsk Greenwashing, det vill säga när ett företag blir anklagat för 

Greenwashing på felaktiga grunder. Här kan det vara viktigt att påminnas om att den subjektiva 

delen av Greenwashing inte alltid behöver vara korrekt. Anklagelser som görs mot företaget 

behöver inte automatiskt innebära att Greenwashing förekommer.     

När det kommer till strategier för att undvika Greenwashing verkar Coop, Ica och Lidl till stor 

del arbeta utifrån samma principer som Conrad och Thompson förespråkar. Eftersom The Sin 

of Vagueness verkar vara lättast att upptäcka skulle transparens kunna förespråkas i högre grad. 

Här har även diskuterats hur ett kommunicerande av misslyckanden och efterföljande 

förbättringsåtgärder, som idag inte går att återfinna i företagens gröna marknadsföring, skulle 

kunna verka till företagens fördel och förebygga anklagelser av Greenwashing. Eftersom Coop, 

Ica och Lidl, som presterar bäst i analysen gentemot Conrad och Thompsons 10 principer, samt 

även mottagit utmärkelser och goda placeringar i konsumentundersökning, ändå erhåller 

externa anklagelser, så kan ett gediget miljöansvar, med transparent kommunikation baserad 

på substans, kompletteras med en strategi för hur anklagelser ska bemötas och följas upp. 

9. Rekommendationer 
Detta kapitel visar på reflektioner som uppsatsförfattaren gjort under arbetets gång, samt 

begränsningar som tydliggjorts under processen. Vidare presenteras det bidrag till 
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forskningen som uppsatsen önskar kunna göra, samt förslag till aspekter av begreppet 

Greenwashing som skulle kunna vara intressanta att forska vidare inom.  

Reflektion och begränsning 

Begreppet Greenwashing och arbetet med att studera förekomsten av det, har under studiens 

gång upplevts som en komplicerad företeelse som grundas på relativt otydliga strukturer och 

riktlinjer. Inom forskningsfältet finns en del förslag på i vilka former Greenwashing kan 

förekomma, men som tidigare nämnts kan det vara svårt att bedöma vad som är rimligt. Detta 

är även något som uppsatsförfattaren erfarit i arbetsprocessen och i tolkandet av den gröna 

marknadsföring som analyserats.   

 

Denna studie bygger på en kvalitativ analys som innebär att den kan vara svår att replikera. De 

tolkningar och slutsatser som dras kan till viss del påverkas av den person som utför 

undersökningen. En begränsning i detta är därför att resultatet inte direkt går att generalisera 

och överföra till andra sammanhang, exempelvis branscher, även om delar av resultatet säkert 

skulle gå att implementera även för andra företag och branscher. 

 

Bidrag till forskning 

Denna uppsats kopplas till programmet inom Strategisk information och kommunikation med 

anledning av att ämnet den berör, begreppet Greenwashing, kräver en strategisk hantering av 

både information och kommunikation kring företagets miljöarbete för att ämnet och 

förekomsten av Greenwashing ska kunna undvikas. Uppsatsförfattaren anser därför att ämnet 

är både relevant och intressant att utforska, samt att undvikandet av Greenwashing är viktigt ur 

flera aspekter; För att upprätthålla intresset för en positiv miljöutveckling, för att konsumenter 

ska kunna ta informerade val och för att företag med ett positivt miljöarbete ska bli rättvist 

uppmärksammade för det. En önskan är därmed att uppsatsen ska kunna bidra till den 

diskussion och forskning som finns kring ämnet Greenwashing, samt att den subjektivitet som 

begreppet inrymmer i större utsträckning ska belysas och lyftas fram.  

 

Förslag till vidare forskning 

Då begreppet Greenwashing rymmer många vinklingar och definitioner finns fortfarande flera 

delar av det som går att utforska. Ett område som vidare skulle kunna undersökas är huruvida 

konsumenters uppfattning om ett varumärkes hållbarhetsarbete påverkas av kriterier som  

 

1. Bransch 

2. Företagets storlek och omsättning  

3. Färg, form och design 

4. Varumärkesnamn och ursprungsland 

 

Vidare skulle tydligare ramar för begreppet Greenwashing behöva upprättas för att det på ett 

mer konkret sätt ska vara möjligt för konsumenter och andra intressenter att identifiera 

överträdelser. Ett annat område som också skulle vara intressant att studera är, som tidigare 

nämnts, huruvida mängden information kring hållbarhetsarbete påverkar konsumenters 

värdering av den. Till sist, i och med digitaliseringen, så kan det vara relevant att vidare 

undersöka söktermer som kopplas till företag och hur de arbetar för att förknippas med dessa, 

samt vilken påverkan det har på konsumenter. 

 

Flera av företagen använder märkningar eller hänvisningar som inte självklart är igenkännande 

för allmänheten. Detta har inte getts någon fördjupning i denna studie, men eftersom det som 
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konsument kan vara svårt att bedöma innebörden av mindre kända märkningar kan det vara 

intressant att vidare utforska hur dessa bör få användas. Att ett företag använder egna 

märkningar behöver egentligen inte heller betyda en garanti för hur en vara är producerad. Att 

föredra är därför märkningar som kommer från en tredje part. Intressant är även att studier 

baserade på konsumenters uppfattning av ett företags hållbarhetsarbete används som en 

kvalitetsstämpel i marknadsföringen. Dessa studier har sin grund i en extern bild av de 

hållbarhets- och miljöfrågor som företagen engagerar sig i. Att bli utnämnd till det grönaste 

alternativet av externa respondenter baserar alltså på en uppfattning av företagets 

kommunikation, inte på hur det egentligen skulle behöva vara. Detta är något som även skulle 

vara intressant att forska vidare i, för att klargöra om denna typ av märkningar bör anses 

korrekta i relation till begreppet Greenwashing. Slutligen skulle det även vara intressant att 

vidare utforska om det existerar branschspecifika skillnader när det kommer till Greenwashing, 

och hur isåfall dessa kan se ut. Om branschspecifika nyanser kan återfinnas borde även 

miljökommunikationen komma att se annorlunda ut beroende vilken bransch företaget är 

verksamt i.  

 

10. Slutord 
Till sist ska nämnas, att även om denna uppsats fokuserats på företags kommunicerande av 

hållbarhetsarbete, kvarstår det faktum att den viktigaste anledningen till ett korrekt 

samhällsansvar är den kritiska förbrukningen av miljöresurser. Greenwashing kan ha negativ 

påverkan på förtroendet för miljö- och hållbarhetsarbete och bör tas på största allvar. Även om 

Greenwashing till viss del kan vara subjektiv så är miljöpåverkan idag objektiv och ett faktiskt 

problem. 
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