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Förord 
 
Att bedriva en ansvarsfull produktion med hänsyn till miljö och etik är något som blivit allt viktigare 
för företag att ta hänsyn till. Uppsatsen Ansvarsfull produktion – vägen till kundens hjärta? handlar 
om varför vissa företag väljer att aktivt kommunicera en ansvarsfull produktion till skillnad från andra 
företag. Beroende på i vilken utsträckning företagen väljer att införliva ansvarsfull produktion som ett 
värde i sin varumärkesstrategi ser kommunikationen olika ut hos olika företag. Vi upplevde det 
intressant att analysera den skiljelinjen vidare och resultatet har du som läsare härmed möjlighet att ta 
del av. 
 
Vi vill först och främst tacka vår handledare Vigo Peterzon som har väglett och stöttat oss under 
uppsatsprocessen. Vi vill även rikta ett stort tack till Pär Westerlind från Maria Westerlind, Fredrik 
Berntsson från Zion och Karin Stenmar från Dem Collective som alla ställt upp på intervjuer och som 
varit engagerade, professionella och behjälpliga under uppsatsens gång. Vidare vill vi tacka Annette 
Löf och Victoria Olausson på Sensemakers för viktig input! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anna Bergfeldt   Tove Floss 
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Svensk titel: Ansvarsfull produktion – vägen till kundens hjärta? 
 
Engelsk titel: Responsible production – the way into the heart of the customer? 
 
Färdigställd (år): 2008 
 
Författare: Anna Bergfeldt och Tove Floss 
 
Handledare: Vigo Peterzon 
 
Abstract: Responsible production is a subject of increasing importance for companies to 
adopt and communicate to their environment and many companies choose to implement 
environmental – and ethic considerations into their brand strategy. There is, however, a 
dividing line between companies according to what extent they choose to implement 
responsible production into their brand strategy and to which extent they choose to 
communicate it to their stakeholders and surroundings. It is the hypothesis about a dividing 
line that is the foundation for this essay and something we believed could be interesting for 
further analysis. 
 
The purpose of our essay is to find out how the brand strategy of a company is affected by the 
responsible production and in what extent they communicate it to their environment. By 
answering those questions we hope to find out why some companies communicate 
responsible production more actively than others. 
 
We have conducted in-depth interviews with the Swedish clothing companies; Maria 
Westerlind, Zion and Dem Collective and we have through our analysis reached interesting 
conclusions. It is evident that the more distinct the company positions itself regarding the 
environment, the more important the responsible production seems to be to the brand strategy. 
This affects in what way and to what extent the company chooses to communicate with the 
customers. In other words, the bigger environmental exposure and the bigger environmental 
market possibilities the more important and more active the communication gets. 
 
Those companies that have responsible production as a primary brand value also tend to 
communicate this in greater extent than other companies although there is not always a 
connection. The greater control the company has over the supply chain, the more distinct the 
communication becomes. The majority of the companies use external certifications as a form 
of sponsorship to get certain benefits. We also have noticed that the more distinct the 
company communicate their responsible production, the more important the extent of the 
information to the customer gets. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Responsible production, sustainable production, sustainable development, green 
marketing, green communication, brand strategy.  
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Sammanfattning 
Ansvarsfull produktion är ett ämne som blivit allt viktigare för företagen att anamma och 
kommunicera till sin omgivning och många företag väljer att införliva miljö och etikhänsyn i 
sin varumärkesstrategi. Det finns däremot en skiljelinje mellan företagen och i vilken 
utsträckning de väljer att införliva ansvarsfull produktion i sin varumärkesstrategi samt i 
vilken omfattning de väljer att kommunicera det. Det är hypotesen om skiljelinjen som ligger 
till grund för den här uppsatsen. Problemformuleringarna blir utifrån hypotesen följande: 
 
Hur påverkar ansvarsfull produktion företagens varumärkesstrategi? 
 
I vilken grad/omfattning kommuniceras ansvarsfull produktion i företagens 
varumärkesstrategi? 
 
Syftet med vår uppsats är att klargöra hur företagens ansvarsfulla produktion påverkar 
varumärkesstrategin samt i vilken omfattning de kommunicerar det till sin omgivning. Vi 
hoppas få klarhet i varför vissa företag kommunicerar ansvarsfull produktion mer aktivt än 
andra. 
 
Utgångspunkten för uppsatsen har varit att se hur befintliga företag arbetar med och 
kommunicerar sitt varumärke vilket har gett studien en hermeneutisk inriktning. Slutsatserna 
har nåtts med hjälp av induktiva slutledningsmetoder. Undersökningens art har präglats av ett 
deskriptivt syfte då vi beskriver sättet på vilket företagen arbetar. Kvalitativa djupintervjuer 
har skett med de svenska konfektionsföretagen Maria Westerlind, Zion och Dem Collective 
som har valts genom ett icke sannolikhetsurval.  Vi har använt oss av sekundär data i form av 
vetenskapliga artiklar och hemsidor samt primärdata från djupintervjuer med företagen. 
 
Genom vår analys har vi kommit fram till att företag som är utsatt för stor miljömässig 
exponering och som samtidigt har stora miljömässiga marknadsmöjligheter tenderar att 
positionera sig med en miljöprofil i större utsträckning än vad andra företag gör. Vi har vidare 
kunnat se att ju tydligare positionering ett företag har med hänsyn till miljö och etik desto 
större betydelse får ansvarsfull produktion i företagens varumärkesstrategi.  För företag som 
bedriver ansvarsfull produktion och kommunicerar det genomsyrar ansvarsfull produktion 
stora delar av varumärkesstrategin och där transparens även utgör ett viktigt värde. 
Positioneringen påverkar slutligen tydligt på vilket sätt och i vilken omfattning företagen 
väljer att kommunicera till sina kunder och i den kommunikationen tycks organisationens 
uppbyggnad och transparens spela en viktig del i skapandet av trovärdiga budskap. 
 
De företag som har ansvarsfull produktion som primärt varumärkesvärde tenderar även att 
och kommunicera det i större utsträckning. Det verkar dock inte alltid finnas en koppling 
mellan den ansvarsfulla produktionens betydelse i varumärkesstrategin och i vilken 
omfattning det kommuniceras. Även om ansvarsfull produktion är det primära värdet är det 
inte alltid det som i första hand kommuniceras. Ju bättre kontroll företagen har över sin 
anskaffningskedja desto tydligare kommunicerar de sin ansvarsfulla produktion. Majoriteten 
av de undersökta företagen använder sig av externa miljömärkningar och certifieringar som 
en form av sponsring för att ta del av de fördelar som kommer därigenom. Vi har även 
kunnat se att ju tydligare företaget kommunicerar ansvarsfull produktion desto viktigare blir 
omfattningen av information om produktionen till företagets kunder. 
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1 Inledning 
 
I det inledande kapitlet kommer vi i huvudsak att redogöra för den problembakgrund och 
problemdiskussion som ligger till grund för vår problemformulering. Även 
problemavgränsningar, syfte, nyckelbegrepp och uppsatsens disposition kommer att 
behandlas. 

1.1 Problembakgrund  
Hållbar utveckling och miljöfrågor är ett ämne som har fått stort utrymme i dagens samhälle. 
Det blir tydligt genom en mängd artiklar och debatter kring ämnet. Det förkommer aktiviteter 
för att främja hållbar utveckling inom organisationer och företag på såväl internationell som 
nationell nivå. 
 
Konsumenter på olika marknader efterfrågar i allt större utsträckning produkter som 
tillverkats med hänsyn till miljö och etik och som främjar hållbar utveckling. De ställer allt 
högre krav på företagen, både gällande transparens i marknadsföring och också deras 
organisation. (Dupré 2005, s. 9) Framför allt klädindustrin granskas hårt och har fått kritik för 
sina produktionsvillkor (Lindström 2004, s. 69). 
 
För företag blir det allt viktigare att ta ställning i frågan kring etik och hållbar utveckling och 
kommunicera sitt ställningstagande till sin omgivning på ett trovärdigt och uppriktigt sätt 
(Peattie 1998 s 52). Enligt UNEP (United Nations Environment Programme) har det visat sig 
att företag som positionerar sig utifrån hållbar utveckling och marknadsför gröna produkter 
har ett nio gånger starkare varumärke jämfört med branschgenomsnittet (Dupré 2005, s. 13). 
 
Förutom att tydliggöra sitt bidrag till ett hållbart samhälle i sin marknadsföring använder 
många företag idag uppförandekoder som i de flesta fall omfattar vilka etiska och 
miljömässiga krav som ställs på deras leverantörer. Oftast ligger grundläggande konventioner 
om mänskliga rättigheter i arbetslivet till grund för koderna. (Habit 2006, s. 40-41) CSR, 
Corporate Social Responsibility är ett begrepp som innefattar ett företags sociala ansvar och 
kan uppfattas reflektera dess värderingar (Aaker 2005, s. 167). 
 
Konfektionsmarknaden i Sverige kännetecknas idag av en hård konkurrens och ett stort utbud 
av olika produkter. Den rådande konkurrenssituationen har bidragit till ett utbudsöverskott 
med allt större fokus på pressade priser. För att åstadkomma låga priser satsar företagen på 
att få ner tillverkningskostnaderna, (Gereffi & Memedovic 2003, s. vii) något som genomförs 
på bekostnad av tillverkaren.  Miljöhänsyn och etik gällande arbetsförhållanden kommer i 
skymundan. (Lindström 2004, s. 14) 
 
Konkurrenssituationen gör det även svårare för företagen att nå ut med sina 
marknadsföringsbudskap. Då det finns ett enormt stort utbud av likvärdiga produkter måste 
företagen hitta tekniker för hur de ska kommunicera sitt varumärke och sina produkter på ett 
sätt som särskiljer dem från konkurrenterna. (Kimmel 2008, s. 13) 
 
Ett företag som har tagit svårigheterna med att kommunicera ett grönt budskap på allvar är 
konsultföretaget Sensemakers som ägnar sig åt rådgivning i frågor kring hur företag ska 
kommunicera ett hållbart budskap till sina kunder. Arbetet sker i form av undersökningar, 
kurser, konsultationer och seminarier inom ämnet. De har även utvecklat en egen 
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verktygslåda med tips på hur företag mer konkret kan utforma sin marknadsföring. ( 
Sensemakers 1, 2008) 

1.2 Problemdiskussion  
Den ökade fokusen på hållbar utveckling har effekter på den allmänna kunskapen kring etik 
och miljö (Habit 2006, s. 40-41). Informationen som måste hanteras för att skapa förståelse 
kommer från många olika källor via olika medier. Utvecklingen av Internet och e-post har 
påverkat det ökande informationsflödet. (Kimmel 2005, s. 13) Det faktum att det finns så 
många källor gör att det är svårt att få en rättvisande bild av situationen. (Jacobsson & 
Bergstam 2005, s. 12) Frågan är om en stor mängd information med snarlika budskap gör att 
konsumenten förlorar intresset?  
 
Å andra sidan uppvisar konsumenter högre krav när det gäller produktinformation. Utöver 
pris och kvalitet läggs stor vikt vid hur och under vilka arbetsförhållanden varan har 
producerats. Trots omfattningen av tillgänglig kunskap upplever många konsumenter att de 
inte har tillfredsställande information för att kunna ta ställning genom sitt köpbeteende. Även 
om det finns mycket information är den inte heltäckande och fyller inte konsumentens behov. 
(Dupré 2005, s. 9)  
 
En möjlighet som företagen har att kommunicera och arbeta med ett hållbart 
ställningstagande är genom uppförandekoder som föreskriver vilka förhållanden som 
accepteras hos företagets leverantörer (Fairtradecenter 1, 2008). Problematiken kring hur 
konsumenten ska få tillgång till pålitlig information gäller även här. Hur vet konsumenten om 
det är ett PR trick eller något som verkligen efterlevs? (Lindström 2004, s. 69) 
 
Utmaningen för många marknadsförare blir att utveckla en tydlig och genomtänkt 
marknadsföringsplan som tar hänsyn till hållbar utveckling och att implementera 
ställningstagandet i verksamheten på ett bra sätt (Charter & Polonsky 1999, s. 10-11). De 
måste hitta en balans mellan konsumenternas efterfrågan på produkter och det bredare 
samhällsperspektivet, det vill säga en balans mellan kortsiktiga och långsiktiga intressen 
(Peattie 1998, s. 80). 

 
Enligt Sensemakers1 står de svenska konfektionsföretag som i sin produktion tar ansvar för 
etik och hållbar utveckling idag inför valet hur aktivt de ska kommunicera ansvarsfull 
produktion. Vissa företag väljer att på ett aktivt sätt förmedla hur de arbetar med ansvarsfull 
produktion medan andra företag inte lika aktivt använder som ett redskap i sin 
marknadsföring. Skillnaden mellan de två förhållningssätten skapar en intressant skiljelinje. 

                                                
1 Sensemakers E-post den 6 mars 2008 
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1.3 Problemformulering 
Vi har utifrån vår problembakgrund och problemdiskussion begränsat vårt 
undersökningsområde som vi uttrycker med hjälp av följande problemformuleringar. 
 
Huvudproblem: 
 
Hur påverkar ansvarsfull produktion företagens varumärkesstrategi? 
 
Delproblem: 
 
I vilken omfattning kommuniceras ansvarsfull produktion i företagens varumärkesstrategi?  
 

1.4 Problemavgränsning 
I följande arbete kommer vi att utgå från ovanstående problemformuleringar och för att 
tydligare ringa in problemområde väljer vi att göra ett antal problemavgränsningar. 
 
Begreppet ansvarsfull produktion avser hur företag hanterar sin produktion främst med 
fokus på miljö. Eftersom miljö och etik är två ämnen som går in i varandra kommer även den 
etiska aspekten att beröras i uppsatsen men vårt primära fokus ligger på miljö. 
 
Företag avser konfektionsföretag på den svenska marknaden och kan variera mellan små och 
medelstora företag. De utvalda företagen har mellan fem och tio anställda på huvudkontoret. 
Storleken motiveras av att företag i den här storleksklassen ofta står inför valet att 
kommunicera ansvarsfull produktion. Variationen motiveras av att kunskap och erfarenhet 
inte nödvändigtvis är beroende av företagets storlek. Vi har valt att undersöka tre olika 
företag då vi anser att det skapar tillräcklig bredd för att jämföra hur företagen i fråga 
hanterar kommunikationen av ansvarsfull produktion. 
 
Med varumärkesstrategi menar vi de värden som kopplas till företagens strategi vid 
utveckling och kommunikation av varumärket. 
 
Eftersom vi kommer att studera hur olika företag har resonerat kring kommunikationen av 
ansvarsfull produktion kommer uppsatsen främst att utgå från sändarens perspektiv. Vi 
kommer alltså inte att undersöka mottagarens perspektiv i form av exempelvis kundernas 
uppfattning av kommunikationen. 

1.5 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att beskriva, redogöra för och analysera hur företagens ansvarsfulla 
produktion påverkar varumärkesstrategin samt i vilken grad det kommuniceras. Vi vill 
undersöka vårt problemområde genom intervjuer med svenska konfektionsföretag som 
arbetar med en ansvarsfull produktion. Vi tycker själva att ämnet ligger i tiden och vill gärna 
skapa en egen, mer positiv, kunskap i ämnet. Uppsatsen ska kunna användas av företag som 
står inför valet att kommunicera sitt ställningstagande eller inte.  

1.6 Nyckelbegrepp och definitioner 
Corporate Social Responsibility: Ett företags sociala ansvar gentemot sin omgivning 
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Hållbart ställningstagande: Det sätt på vilket ett företag visar sitt ställningstagande för 
hållbar utveckling. 
 
Hållbar utveckling: En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov (Nationalencyklopedin 2, 
2008). 
 
Kommunikation: Allt ett företag gör för att förmedla sitt varumärke och sina produkter till 
sin omgivning via marknadsföringskanaler såsom hemsida, reklam, kampanjer och agerande. 
 
Konfektionsföretag: Företag, som med olika stor inblandning i framställningsprocessen, 
tillverkar och säljer kläder. Oftast äger konfektionsföretaget inte fabriken där varorna 
produceras själva utan köper in tjänsten från en utomstående part. 
 
Uppförandekod: Riktlinjer gällande mänskliga rättigheter i arbetslivet. Det är frivilligt för 
företag att upprätta en uppförandekod och innehållet i uppförandekoden bör utgå från 
internationellt överenskomna regler som International Labour Organization (ILO) har 
kommit fram till samt konventionen om barns rättigheter, mänskliga rättigheter och nationell 
lagstiftning. Uppförandekoden innehåller bland annat förbud mot barn- och tvångsarbete, rätt 
till fackföreningsfrihet och en säker arbetsmiljö. (Fairtradecenter 1, 2008) 
 
Varumärkesstrategier: De sätt som företaget väljer att positionera sig gentemot sina 
konkurrenter med hjälp av namn, design, symboler och hur de når ut med budskapet till sina 
kunder (Kotler et al 2005, s. 906). 

1.7 Uppsatsens disposition 
Kapitel 1 Inledning 
I det första kapitlet ges en problembakgrund och en problemdiskussion för att introducera 
läsaren i ämnet. Både bakgrund och diskussion fungerar som en plattform för uppsatsens 
problemformulering. För att ringa in ämnet ytterligare sker en problemavgränsning. 
Avslutningsvis redogör vi för uppsatsens syfte samt definitioner på de begrepp som anses 
betydande för förståelsen av arbetet. 
 
Kapitel 2 Metod 
I det här kapitlet beskrivs vilka metoder och förhållningssätt vi har tagit avstamp i. De präglar 
hela uppsatsen och kan ses som grunden till genomförandet. Här diskuteras vetenskapligt 
förhållningssätt, metod- och undersökningsansats, forsknings- och undersökningsmetod, 
datakällor, kontaktmetod, urval samt tillförlitligheten. 
 
Kapitel 3 Teoretisk referensram 
Här beskrivs de teorier som ligger till grund för analysen. 
 
Kapitel 4 Empiri  
Kapitlet innehåller en sammanställning av det empiriska materialet som ligger till grund för 
analysen. 
 
Kapitel 5 Analys 
Analysen kopplar ihop den teoretiska referensramen med empirisk fakta med syfte att få svar 
på problemformuleringarna. 
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Kapitel 6 Slutsats 
Här ges svar utifrån problemformuleringen, både gällande huvud- och delproblem. 
 
Kapitel 7 Diskussion 
Här diskuteras frågor och reflektioner kring uppsatsen som uppkommit under arbetets gång. 
En vidare diskussion förs kring källornas tillförlitlighet och slutligen ges förslag på vidare 
forskning. 
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2 Metoddiskussion 
I metoddiskussionen presenteras de olika metoder och synsätt som används vid 
kunskapsproduktion och mer ingående de val som ligger till grund för den här uppsatsens 
utformning. Den kunskap som produceras som ett resultat av insamling av data samt 
bearbetning och sammanfattning av kunskapen påverkas i högsta grad av 
tillvägagångssättet. De val som görs här präglar kunskapen och kan ge ytterligare förståelse 
för resultatet. De metoder och tillvägagångssätt som används påverkar även uppsatsens 
trovärdighet.  

2.1 Vetenskaplig huvudinriktning 
Vetenskapliga slutsatser dras utifrån olika förhållningssätt. Det finns två vetenskapliga 
huvudinriktningar; positivism och hermeneutik. Vilket förhållningssätt som väljs påverkar på 
vilket sätt vi förhåller oss till det ämnet vi undersöker. (Patel & Davidsson 2003, s. 26) 

2.1.1 Positivism  
Den vetenskapliga inriktning som kallas för positivism härstammar från en empirisk och 
naturvetenskaplig tradition. Enligt Auguste Comte, som gav positivismen dess namn, har det 
mänskliga tänkandet gått igenom tre faser som representerar olika sätt att tolka och förstå 
naturfenomen. Den första fasen använder sig av religiösa förklaringsmönster. Den andra 
fasen använder sig av metafysiska förklaringsmönster. I den tredje fasen skalas tänkandet ner 
till bara det som är positivt givet. Positivismen utgår från fysiken och söker samband mellan 
observerbara, faktiska data som baseras på sinnesupplevelser för att på så sätt kunna veta och 
förutse. Den kunskap som inte handlar om det observerbara behandlar istället samband 
mellan idéer. (Nationalencyklopedin 3, 2008) Positivism bygger på verkliga fakta och vikt 
läggs vid användningen av ett så korrekt språk som möjligt för att undvika skiftningar och 
tolkningar. Positivismen förespråkar ett så neutralt förhållningssätt som möjligt så att resultat 
ska vara opåverkade och objektiva. Idag används inte positivismen som filosofisk 
skolbildning längre utan enbart som ett sätt att forska eller förstå forskning på. (Patel & 
Davidsson 2003, s. 26-28) 

2.1.2 Hermeneutik 
Hermeneutik betyder tolkningslära och kan härledas ända tillbaka till det antika Grekland. 
Hermeneutiken sägs ha fått sitt namn efter Hermes som tolkade och förmedlade gudarnas 
budskap till människan. Ordet härstammar från hermeneuein som betyder uttrycka, utlägga 
och översätta. (Allwood & Erikson 1999, s. 75) Det hermeneutiska förhållningssättet 
tillämpades redan under 1600-1700 talet i samband med studier av bibeltexter och kom att 
utvecklas till en modern filosofi och inriktning under kommande århundraden. Metoden 
beskrivs som positivismens motsats och innebär en tolkning av omgivningen för att på så sätt 
erhålla kunskap om den. Hermeneutiken syftar till att skapa förståelse för den mänskliga 
existensen.(Patel & Davidsson 2003, s. 28-31) Tolkningsprocessen kräver en förförståelse för 
att forskaren överhuvudtaget ska kunna närma sig problemet och förförståelsen blir då en del 
av helheten. Tolkningen innebär alltså en växelverkan mellan delarna och helheten och kallas 
den hermeneutiska cirkeln. (Andersen 1998, s. 193-194) Genom att pendla mellan de olika 
delarna försöker forskaren närma sig en fullständig förståelse av omgivningen. (Patel & 
Davidsson 2003, s. 30) Hermeneutiken används för att förstå såväl texter som mänskliga 
beteenden. (Andersen 1994, s. 187) 
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2.1.3 Val av vetenskaplig huvudinriktning 
I vår uppsats kommer vi att använda oss av ett hermeneutiskt perspektiv. Det hermeneutiska 
synsättet är naturligt eftersom vi utifrån befintliga företag försöker tolka och förstå deras 
kommunikation med marknaden. Användningen av det hermeneutiska synsättet kräver en 
viss förförståelse som vi i nuläget anser oss ha men den uppfattningen är något som vi är 
medvetna om att vi kan behöva revidera. 

2.2 Forskningsansats 
När en vetenskaplig slutsats ska dras finns det två alternativa tillvägagångssätt. Båda 
metoderna används för att dra slutsatser men har sin utgångspunkt i antingen teori eller 
verklighet (Patel & Davidsson 2003, s. 22). 

2.2.1 Deduktion 
Den deduktiva slutledningsmetoden har sin utgångspunkt i en redan befintlig teori. En 
slutsats utifrån en deduktiv ansats fastställs genom att teorigrundade hypoteser om 
verkligheten prövas och undersöks. Ordet deduktion härstammar från det latinska deducera 
som betyder avleda vilket innebär att generella påståenden och hypoteser leds fram till en 
konkret slutsats. (Tufte & Johannessen 2007, s. 33) Att härleda slutsatser utifrån ett deduktivt 
synsätt sker genom att föra ett logiskt resonemang vilket gör att ansatsen även kallas för 
logisk slutledning. Oavsett om en deduktiv slutsats är sann eller inte, bidrar den inte med 
någon ny kunskap. Däremot måste begreppen som slutsatsen utgår ifrån vara sanna för att 
slutsatsen ska vara giltig. (Andersen 1994, s. 103 s. 144) 

2.2.2 Induktion 
Induktion, även kallad upptäckandets väg, har sin bas i verkligheten och de observationer och 
erfarenheter som görs. Utifrån verkligheten formas hypoteser och modeller och den induktiva 
metoden utmynnar i teorier. (Patel & Davidsson 2003, s. 22) Den induktiva metoden har till 
syfte att genom slutledning hitta ett generellt samband utifrån flera enskilda fall. En sådan 
erfarenhetsbaserad slutledning kan även beskrivas genom sambandet att "‘alla (individer av 
typ) A har egenskapen E’ genom att betrakta enskilda fall av typ A.” (Nationalencyklopedin 
4, 2008) 

2.2.3 Val av forskningsansats 
I följande uppsats kommer den induktiva metoden att ligga till grund för de slutsatser som 
dras. Valet att använda erfarenhetsbaserad slutledning beror på att det är verkligheten som 
undersöks och tolkas i hopp om att finna samband och slutsatser. Vi kan se eventuella 
problem i att undersökningen utgår från endast tre företag och att det inte räcker för att kunna 
dra generaliserade slutsatser. Trots det upplever vi ändå att det induktiva förhållningssättet 
bäst beskriver vårt sätt att arbeta. 

2.3 Syfte 
Syftet är svaret på vad kunskapen som produceras ska användas till och ger också vägledning 
i frågan vad som bör undersökas. Syftet med uppsatsen är att skapa kunskap men sättet på 
vilket kunskapen kommer till kan variera. (Andersen 1998, s. 17-18) 

2.3.1 Explorativt syfte 
En explorativ undersökning görs när det finns lite förkunskap i ämnet. Då blir syftet att 
undersöka företeelser och förhållanden som är mer eller mindre okända och belysa eller 
identifiera de okända förhållandena. Det kan till exempel innebära att undersökningen 
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urskiljer frågor av intresse eller mer specifikt illustrerar ett problem. (Andersen 1998, s. 18-
19) 

2.3.2 Deskriptivt syfte  
I den deskriptiva undersökningen, även kallad beskrivande, är syftet att förklara något. Det 
kan röra sig om individer eller fenomen, var de kommer ifrån eller leder till. Det kan handla 
om historiska individer, framtida händelser eller något som sker just nu. De deskriptiva 
undersökningarna är mycket vanliga. (Andersen 1998, s.18) 

2.3.3 Förklarande syfte 
Det förklarande syftet kan indelas i en förstående och en förklarande typ. En förstående 
undersökningstyp har en humanistisk och social prägel. Den förklarande undersökningstypen 
ger svar som är mer generaliserande och lagbundna. Genom analysen försöker forskaren 
förklara orsaken till, varför, fenomenet fungerar som det gör. Ett förklarande syfte har i 
avsikt att komma fram till generella kunskapssamband. (Andersen 1998, s.20-21) 

2.3.4 Val av syfte 
Då vi kommer att beskriva, redogöra för och analysera hur företagens ansvarsfulla 
produktion påverkar varumärkesstrategin samt i vilken grad det kommuniceras kommer 
uppsatsen att ha ett deskriptivt syfte. Nackdelen med det deskriptiva syftet är att de slutsatser 
som dras kan komma att bli mindre generaliserbara jämfört med till exempel det förklarande 
syftet. 

2.4 Undersökningsmetod 
Det finns två olika undersökningsmetoder som forskare kan välja mellan. Den ena är den 
kvalitativa ansatsen och den andra den kvantitativa. Vid val av undersökningsmetod finns det 
olika faktorer att ta hänsyn till. De viktigaste faktorerna vid val av metod är undersökningens 
ämne, hur forskaren betraktar ämnet och vilket kunskapssyftet är. Det vanligaste är att en 
kombination används för att få så heltäckande information som möjligt. (Andersen 1998 s. 
33) 

2.4.1 Kvalitativ metod  
Den kvalitativa metoden används oftast när den kunskap som ska produceras syftar till att 
skapa förståelse (Andersen 1998, s. 31). Förståelsen skapas genom att forskaren genomför 
djupintervjuer eller använder sig av en intervjumall utan fasta frågor eller svarsalternativ 
(Kjulin 2008, s. 2). Det som karaktäriserar en kvalitativ undersökning är att forskaren 
personligen befinner sig i kontakt med den intervjuade och att det finns ett samspel mellan 
datainsamling och analys. Den kvalitativa metoden försöker ge en helhetsbeskrivning av 
ämnet och på grund av att den ger upphov till ett mer komplext och omfattande material 
undersöks en mindre population än vid kvantitativa undersökningar. Det vanligaste är att en 
kvalitativ undersökning kompletteras med kvantitativa data för att få mer heltäckande 
information. (Nationalencyklopedin 5, 2008) 

2.4.2 Kvantitativ metod  
En kvantitativ metod kännetecknas av ett generaliserande och strukturerande arbetssätt 
(Kjulin 2008, s. 1). Metoden har relativt tydliga riktlinjer för hur genomförandet och 
struktureringen av en undersökning ska gå till och syftet är att orsaksförklara det fenomen 
som undersöks. Metoden tillämpas för att ge en bättre förståelse av hur samhället fungerar 
samt hur enskilda individer och grupper agerar i samklang med varandra. (Holme & Solvang 
1997, s. 76) Undersökningsmetoden innebär hantering och bearbetning av statistik, modeller 
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och siffror och liknar på många sätt den naturvetenskapliga forskningen och dess metoder 
(Andersen 1998, s. 31). Utifrån insamlade data görs statistiska analyser som används för att 
förklara undersökningsobjektet (Holme & Solvang 1997, s. 76). 

2.4.3 Undersökningsansats  
Innan en undersökning påbörjas måste en plan utvecklas för hur genomförandet ska gå till. 
För en sådan plan ligger ett antal forskningsstrategier till grund och de olika genomföranden 
som kan väljas delas in i olika kategorier. (Johannesson et al. 2003, s. 49) Nedan följer en 
beskrivning av ett antal olika klasser som genomförandet kan delas in i. 
 
En tvärsnittsundersökning består av en serie undersökningar som genomförs vid ett och 
samma tillfälle. Den är oftast kvantitativ. På grund av att den genomförs vid enbart ett 
tillfälle kan det finnas risk för tidsberoende feltolkning, det vill säga att det inte är möjligt att 
dra slutsatser kring en utveckling över tid om upprepade regelbundna undersökningar i ämnet 
sker. (Johannesen et al. 2003, s. 50-51) 
 
Longitudinella undersökningar karaktäriseras av att datainsamlingen sker vid flera tidpunkter 
och kallas även längdsnittsstudie (Nationalencyklopedin 6, 2008). Longitudinella 
underökningar kan i sin tur delas in i flera grupper. Exempel på longitudinella 
undersökningar är tidsserieundersökningar som sker på samma sätt som en 
tvärsnittsundersökning men genomförs upprepade gånger och visar ämnets utveckling över 
tid. Panelstudier innebär att ett flertal undersökningar genomförs med samma person, även 
här ges möjlighet att undersöka utvecklingen över tid. Det som är gemensamt för alla 
longitudinella underökningar är att de genomförs vid upprepade tillfällen och oftast är av 
kvantitativ karaktär. (Johannesen et al. 2003, s. 51-53) 
 
En fallstudie är en undersökning av ett enskilt fenomen och innebär att forskaren studerar ett 
område i detalj för att därigenom skaffa sig en djupare förståelse kring ämnet (Tufte & 
Johannessen, 2003, s.56). Att begränsa sig till ett undersökningsobjekt gör det lättare att 
hantera den omfattade mängd information som framkommer och möjliggör en mer ingående 
och djupare inblick av området (Andersen 1998, s. 129). 
 
Experimentella undersökningar, även kallade blindförsök, är undersökningar där effekten av 
till exempel en viss behandling jämförs. En sådan undersökning kan till exempel utgå från 
två försöksgrupper, som från början inte skiljer sig från varandra, varav den ena gruppen 
utsätts för en viss påverkan men inte den andra. Därefter observeras hur grupperna skiljer sig 
från varandra. (Nationalencyklopedin 7, 2008) 

2.4.4 Val av undersökningsmetod och undersökningsansats 
Vi kommer att begränsa oss till att undersöka ett utvalt antal konfektionsföretag, närmare 
bestämt tre stycken, och genomföra ett antal djupintervjuer med konfektionsföretagen vilket 
kräver att uppsatsens undersökningsansats har en kvalitativ prägel. En kvantitativ 
underökning av företagens kunder och deras uppfattningar hade gett rapporten mer bredd 
men en sådan undersökning får inte plats inom ramarna för den här rapporten. 

2.5 Urval 
I urvalet bestäms vem eller vilka som ska undersökas. Även om kvantitativa studier oftast 
genomförs på fler individer än kvalitativa undersökningar så måste den undersökta gruppen 
begränsas för att informationen ska bli hanterbar. Genom att göra ett urval ur populationen 
representerar ett mindre antal individer hela populationen. För att kunna använda ett urval 
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krävs att det är representativt, något som kan uppnås på en mängd olika sätt. (Andersen 1998, 
s. 122-125) 

2.5.1 Sannolikhetsurval 
Via sannolikhetsurval åstadkoms ett representativt urval genom att slumpmässigt välja ut 
deltagarna i undersökningen. I ett sannolikhetsurval har varje individ i populationen en känd 
sannolikhet att bli utvald till att delta i undersökningen som är större än noll. 
(Nationalencyklopedin 8, 2008) Med ett sådant urval är det sannolikt att den utvalda gruppen 
är representativ och generaliserbar för hela populationen. (Johannesen et al. 2003, s.132-135) 
 
I bland krävs en viss andel av en särskild grupp i urvalet för att undersökningen ska vara 
relevant. Då finns det möjlighet att använda sig av strata eller kluster för ett komma åt de 
intressanta grupperna. Genom att använda sig av ett stratum omfattar undersökningen ett 
visst skikt av befolkningen och klusterurval ger tillgång till bestämda grupper. (Johannesen et 
al. 2003, s. 134-135) 

2.5.2 Icke-sannolikhetsurval  
Urval som inte baseras på slumpmässighet kallas för icke-sannolikhetsurval. De anses inte 
vara representativa för populationen som undersöks utan bidrar till missvisande och felaktiga 
slutsatser. Det finns ett antal olika urval utan slumpmässig anknytning och några som kan 
nämnas är; tillfällighetsurval/bekvämlighetsurval som består av enheter som valts ut enbart 
för att de var lättast att få tag på utan anknytning till slumpmässighet. Urval genom 
självselektion innebär att enheten själv ser till att få bli en del av urvalet genom att ta initiativ 
till kontakt. Kvoturval är en urvalsmetod som används för att sätta samman en population 
med specifika egenskaper. Urvalet sätts samman genom att fylla de olika kvoterna antingen 
proportionellt eller icke proportionellt. Exempel på kvoter som används är kön och ålder. 
(Holme & Solvang 1997, s. 193) 

2.5.3 Bortfallsfel  
Vid vissa statistiska undersökningar kan det förekomma att forskaren av olika anledningar 
inte lyckas få en observation från de enheter som observeras. Det sker med andra ord ett 
bortfall av information. Anledningarna kan bero på ett tekniskt missöde eller på grund av att 
vissa individer inte svarar. Det är viktigt att analysera varför det sker bortfall eftersom 
anledningen till bortfallet klargör om undersökningen fortfarande är representativ för 
populationen. Bortfall blir ett problem om orsaken till bortfallet kan kopplas till 
undersökningens ämne. Beror bortfallet på ämnet riskerar undersökningens svar att bli 
systematiskt orepresentativa för populationen (Nationalencyklopedin 9, 2008) 

2.5.4 Val av urvalsmetod 
De urvalsmetoder som är aktuella i följande uppsats har valts utifrån kriterier om vad som är 
genomförbart i fråga om resurser som tid och ekonomiska möjligheter. Följaktligen kommer 
vi att använda oss av icke-sannolikhetsurval eftersom vi kommer att välja ut specifika företag 
och intervjua dem inom ämnesområdet. Ett klusterurval kan ses som ett eventuellt 
tillvägagångssätt och då skulle ett sannolikhetsurval vara aktuellt. Urvalet kan då se ut på så 
sätt att klustret består av svenska konfektionsföretag som tar ställning till etik och hållbar 
utveckling i sin produktion. De metoder som kommer att användas kan ge upphov till 
bortfallsfel som till exempel att vissa företag inte tar emot oss för en intervju eller väljer att 
inte svara på vissa frågor. Trots risken för bortfall anser vi att de valda metoderna är lämpliga 
för uppsatsen. 
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2.6 Datainsamlingsmetod 
Det finns olika metoder på vilket sätt en forskare kan inhämta data kring det som ska 
undersökas. Informationen kan bland annat klassificeras utifrån graden av inblandning som 
forskaren har i datainsamlingen. Data benämns utifrån det perspektivet antingen som 
sekundär eller primärdata. (Andersen 1998, s.150) 

2.6.1 Sekundärdata  
I början av en undersökning används oftast sekundärdata i syfte att skapa förståelse och 
grundläggande kunskap i det aktuella ämnet. Sekundärdata består av information från 
tidigare undersökningar såsom journaler, forskningsrapporter och annan litteratur. Det 
handlar alltså om information som har samlats in och sammanställts av någon annan. På 
grund av att sekundärdata kan ha insamlats i ett helt annat syfte är det viktigt att granska dess 
trovärdighet och ursprung. Det finns två typer av sekundärdata varav den ena utgörs av 
externa data som antingen kommer från publicerade eller kommersiella källor. Den andra 
typen av sekundärdata är intern data och kan bestå av till exempel den försäljnings- eller 
kundinformation som finns inom ett företag. (Christensen et al. 2001, s. ) 

2.6.2 Primärdata  
I vissa fall räcker inte tillgänglig data till för att undersöka ett specifikt fenomen utan det 
krävs en komplettering med ny information. Forskaren behöver då själv samla in information 
för att få tillräcklig kunskap om problemet. Data som forskaren själv har samlat in om ett 
visst forskningsfenomen kallas för primärdata. Fördelarna med primärdata är att den är 
relativt lätt att strukturera samt att den är aktuell. Nackdelarna är att det är en tidskrävande 
och dyr metod. Primärdata kan samlas in med hjälp av olika insamlingstekniker. De 
vanligaste teknikerna är enkäter, intervjuer, observationer samt experiment.(Christensen et al. 
2001, s.102-104) 
 
Enkäter: En enkät är ett förtryckt formulär med frågor som respondenterna besvarar genom 
att antingen välja mellan olika svarsalternativ eller att med egna ord besvara frågorna. 
Förtryckta svarsalternativ ger frågorna en sluten karaktär medan den andra svarstypen har en 
öppen karaktär. Datainsamling genom enkäter är en relativt billig metod jämfört med andra 
tekniker.(Christensen et al. 2001, s.103) 
 
Intervjuer: Intervjuer kan ske på tre huvudsakliga sätt; med en enda respondent, med en 
grupp av människor eller via telefon. Insamlingstekniken används innan sammanställning av 
en enkät då forskaren genom intervjun får grundläggande kunskap kring problemet. 
(Christensen et al. 2001, s.103-104) 
 
Observationer: Det finns två sätt att observera ett fenomen, antingen genom öppen eller 
genom dold observation.  Skillnaden mellan dem är att respondenten i den öppna metoden är 
medveten om att de studeras medan det är tvärtom i den slutna varianten. Observationer kan 
även klassificeras utifrån i vilken grad observatören är inblandad i studien och benämns som 
antingen passiv eller aktiv. (Christensen et al. 2001, s.104) 
 
Experiment: Tekniken används i de fall då forskaren vill undersöka samband mellan olika 
variabler. Experiment går ut på att mäta eventuell förändring hos olika variabler och kan ske 
genom att forskaren antingen kommunicerar eller observerar personen i fråga. (Christensen et 
al. 2001, s.104) 
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2.6.3 Val av data 
Baserat på det sätt på vilket sekundär- och primärdata kompletterar varandra kommer 
följande uppsats att hämta information från båda typer av data. På så vis uppnås en mer 
heltäckande bild av ämnesområdet och därtill anser vi att information som kommer från flera 
olika källor blir mer trovärdig. Primärdata kommer att utgöras av information som har 
inhämtats från intervjuer och sekundärdata kommer dels från både publicerade och 
kommersiella källor och dels från intern data som vi hoppas få tillgång till via intervjuer med 
utvalda företag. Vi är medvetne om riskerna med att använda sekundära källor i form av 
elektroniska dokument då kan vara svårt att härleda var källan kommer ifrån och hur 
trovärdig den är. 

2.7 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet och validitet är mått på en mätmetods tillförlitlighet och att vi mäter det vi avser 
att mäta. Det är viktigt ur läsarens perspektiv att veta hur uppsatsens undersökningar och 
mätningar har genomförts för att kunna bedöma tillförlitligheten. (Patel & Davidsson 2003, s. 
98-102) 

2.7.1 Reliabilitet  
Reliabilitet mäter precisionen på undersökningen och beskriver om testet verkligen mäter det 
som var tänkt att mätas (Nationalencyklopedin 10, 2008). Måttet talar om i vilken grad 
undersökningsresultatet kan upprepas om testet skulle genomföras på ett identiskt sätt vid ett 
annat tillfälle (Christensen et al. 2001, s.308). Problemen kring reliabilitetsbegreppet är 
kopplat till hur konstant eller föränderlig undersökningsfenomenet vi mäter är. Ju mer 
konstant ett undersökningsobjekt är desto lättare blir det att få ett likadant resultat som 
tidigare vilket i sin tur ger en hög reliabilitet. Då det inte förekommer några slumpmässiga fel 
i en mätning sägs den vara fullständigt reliabel. (Christensen et al. 2001, s 290) Låg 
reliabilitet kan orsakas av en rad olika faktorer; 

 
• Egenskaper hos respondenten som förändras över tid till exempel hälsa, stress, och 

trötthet.  
• Situationsbundna faktorer som till exempel distraherande miljö. 
• Variationer i sättet som frågorna ställs till respondenten. 
• Problem vid tolkning av mätningen. 
• Faktorer kopplade till layouten av en undersökning. 
• Faktorer relaterade till slumpen.  

(Lekvall & Wahlbin 1993, s.213-214) 

2.7.2 Validitet  
En undersöknings validitet har att göra med innehållet i undersökningen och om mätmetoden 
som gav upphov till innehållet tog mått på det som avsågs. Validitet kan betecknas som 
”frånvaro av systematiska mätfel”.(Nationalencyklopedin 11, 2008) En undersöknings 
validitet är tätt förknippad med hur frågorna och skalorna som används har utformats. Det 
går inte att definitivt bestämma om den använda mätmetoden är valid men det finns olika 
metoder att ange validitet på. (Lekvall & Wahlbin 1993, s. 211) 
 
Omedelbart upplevd validitet innebär att validiteten undersöks med hjälp av en kontroll som 
utförs av ett antal personer och som behandlar hur ändamålsenliga personerna uppfattar att 
undersökningens frågor är. (Lekvall & Wahlbin 1993, s. 211) 
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Begreppsvaliditet har en undersökning vars mätresultat stämmer överens med de teorier som 
underökningen basers på. Dock kan användningen av begreppsvaliditet vara en aning 
problematiskt i de fall där mätresultat och teorier inte överensstämmer eftersom det kan bero 
på fel i teorin och inte undersökningens validitet. (Lekvall & Wahlbin 1993, s. 211-212) 
 
Prediktiv validitet, även kallad prognostisk validitet handlar om undersökningens förmåga att 
förutsäga en senare händelse (Nationalencyklopedin 12, 2008). En undersöknings prediktiva 
validitet är central vid exempelvis marknadsundersökningar då det är av intresse att känna till 
hur väl undersökningen förutsäger verkligheten (Lekvall & Wahlbin 1993, s. 212). 
 
Samtidig validitet är ungefär samma sak som prediktiv validitet med den enda skillnaden att 
undersökningens validitet bekräftas av verkligheten samtidigt som undersökningen 
genomförs. (Lekvall & Wahlbin 1993, s. 212) 
 
Innehållsvaliditet visar hur exakt de frågor och skalor som används i en undersökning ringar 
in det som mätningen avser (Nationalencyklopedin 13, 2008). 

2.7.3 Undersökningens reliabilitet och validitet 
Uppsatsens reliabilitet och validitet kan mätas på en mängd olika sätt och hur vi väljer att 
mäta kommer att vara beroende av hur de undersökningar som ingår i uppsatsen genomförs. 
De intervjuer som kommer att genomföras med olika företag bör ske på ett sådant sätt och i 
en sådan kontext att reliabiliteten blir så hög som möjligt. En hög reliabilitet säkerställs bland 
annat genom att vi försöker se till att intervjun kan genomföras ostört. Vidare ska två 
personer närvara vid och genomföra varje intervju så att två olika perspektiv ges. 
Intervjuerna kommer att spelas in med en diktafon om den intervjuade tillåter det. På så sätt 
finns möjligheten att gå tillbaka och lyssna på de avsnitt av intervjun som är aktuella för en 
korrekt skildring. De frågor som ställs under intervjun kommer först att granskas både av 
författarna och av en utvald grupp människor, däribland uppsatsens handledare. 
Granskningen görs för att säkerställa validiteten. Genom att låta individer som inte har varit 
inblandade i formuleringen av frågorna granska dem hoppas vi kunna kontrollera om 
frågorna ringar in ämnet och är ställda och formulerade på rätt sätt.  
 
Gällande användningen av sekundära källor ska vi hela tiden försöka använda oss av källor 
som vi uppfattar som trovärdiga. 
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3 Teoretisk referensram 
I följande kapitel presenteras den teoretiska referensram som ligger till grund för uppsatsen. 
I referensramen ingår teorier och modeller som behandlar; påverkande faktorer, 
positionering, varumärkesstrategier, kommunikationsprocessen samt en avslutande modell 
gällande den hållbara kommunikationsprocessen. 

3.1 Inledning 
För att introducera läsaren i ämnet ha vi valt att börja med en beskrivning av de faktorer som 
kan påverka hur företag förhåller sig till etisk och miljömässig produktion. De här faktorerna 
påverkar i sin tur de strategiska beslut som företagen fattar och hur företaget väljer att 
positionera sig på marknaden. De strategier som företaget använder och hur de vill 
positionera sig styr i sin tur på vilket sätt företaget kommunicerar med intressenter, 
omgivning och kunder. För att slutligen ge en tydlig bild av hur de olika delarna relaterar till 
varandra och hur de samspelar presenteras slutligen en mer komplex modell av den hållbara 
kommunikationsprocessen. De teorier som presenteras nedan har huvudsakligen ett 
miljöfokus, något som vi utifrån frågeställningen har kompletterat med teorier som belyser 
den etiska aspekten med tanke på att miljö och etik idag går hand i hand. De använda 
modellerna har valts ut utifrån sin relevans för ämnet. Det faktum att de inte är särskilt nya på 
området anser vi inte påverka modellernas relevans. 

3.2 Påverkande faktorer 
Det förekommer olika faktorer som kan påverka på vilket sätt ett företag förhåller sig och 
agerar kring miljöfrågor. Beroende på vilka omständigheter som råder kan faktorerna komma 
att påverka företagen på olika sätt. Marknadskrafter samt företaget och branschens karaktär 
har stor inverkan. Vissa faktorer kan till exempel vara mer hotfulla för ett företag i en 
bransch än för ett företag i en annan. Dock finns två huvudsakliga indelningar; externa och 
interna faktorer. (Charter & Polonsky 1999, s. 31) 

3.2.1 Externa faktorer 
De yttre omständigheter som påverkar företagens hantering och agerande delas in i följande 
delar, lagstiftning och allmänhetens intresse(Charter & Polonsky 1999, s. 31). 
 
Lagstiftning i form av hårdare lagar och ökade relaterade kostnader kan, för företag, vara en 
bidragande faktor och motivation till att utforma strategier med hänsyn till miljöfrågor. Det 
har exempelvis utformats striktare lagar vad gäller utsläpp och nedsmutsning som företagen 
måste rätta sig efter. Lagstiftningen kan påverka företagen på två olika sätt. För det första kan 
det innebära stora kostnader att hantera och kontrollera utsläpp och liknande inom 
verksamheten. Det är oftast mer kostsamt att korrigera fel i efterhand än det är att förebygga 
dem. För det andra kan ändrade lagar och regler påverka produktens utformning och 
förpackning samt på vilket sätt de distribueras. Företag är i större utsträckning ansvariga för 
den påverkan verksamheten har på miljön både vad gäller kort - och långsiktiga perspektiv. 
Beroende på i vilken grad miljöhänsynen är integrerad i företagets strategi kan lagstiftningen 
få olika stor effekt och påverkan. (Charter & Polonsky 1999, s. 32)  
 
Ekonomiforskaren Henrik Uggla (2003) stödjer teorin om lagstiftningens påverkan på företag 
och menar att lagar som stiftats till följd av ett politiskt beslut kan innebära ett hot eller en 
möjlighet för varumärkets framtid. Han jämför lagstiftningen med en förändringskraft som 
tillslut kan komma att påverka företagets varumärkesstrategi. (Uggla 2003, s 50) 
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Allmänhetens intresse. Ett ökat miljöintresse hos allmänheten har tvingat företag att utveckla 
strategier med miljöfokus i större utsträckning än tidigare. Faktorer som pålitlighet, etik och 
ärlighet med flera är avgörande för företagens rykte och image och på senare tid har även 
miljöhänsyn blivit en viktig del i hur företagen uppfattas av sin omgivning. Det sätt på vilket 
företaget hanterar miljöansvar, miljöpolicys och utsläpp är kännetecken på hur stor 
miljöhänsyn ett företag har.  
 
Allmänhetens ökande intresse i kombination med att ha en positiv image är faktorer som 
driver företagen att anamma en miljöstrategi. Allmänheten representeras inte enbart utav 
konsumenterna på aktuella marknaden utan även andra aktörer i omgivningen såsom 
leverantörer, anställda, miljöorganisationer och delägare. (Charter & Polonsky 1999, s. 32-
33) 

3.2.2 Interna faktorer 
Det förekommer faktorer inom företagets organisation som bidrar till att de agerar på olika 
sätt när det kommer till miljöhänsyn. 
 
Högsta ledningens miljöengagemang påverkar i hög grad hur organisationen i stort förhåller 
sig till ämnet. För att kunna implementera miljöengagemang i alla delar av företaget krävs 
stöd och uppbackning från organisationens toppskikt. De anställda måste vara införstådda 
med företagets miljövision för att kunna skapa ett enhetligt klimat inom företaget som 
främjar arbetet inom miljöområdet. Det är ledningens uppgift att skapa det rätta klimatet i 
organisationen och har en stor del i hur de anställda agerar på olika nivåer. Ett sätt för att 
uppnå det är genom att upprätta tydliga miljömål och visioner samt att förena de med 
företagets övergripande strategi så att alla inom organisationen vet vad som gäller. (Charter 
& Polonsky 1999, s. 34) 
 
Med hjälp utav specifika konkurrensfördelar kan företagen särskilja sig gentemot sina 
konkurrenter och skapa sig ett övertag på marknaden. Det finns olika strategier för att uppnå 
konkurrensfördelar där kostnadsfokus och differentiering är några exempel. Företag kan 
uppnå de två fördelarna med hjälp av en miljöinriktning. I och med det blir fokus på 
miljöfrågor och implementering av dessa i verksamheten allt viktigare. (Charter & Polonsky 
1999, s. 35) 
 
Genom att ha miljöhänsyn införlivad i organisationens övergripande strategi förebyggs de 
problem som eventuellt kan uppkomma inom exempelvis tillverkning och avfallshantering. 
På så sätt skapas inga oförutsägbara kostnader som oftast är högre än det kapital som läggs 
på att förebygga vissa omständigheter. Samtidigt undviker de att få negativ uppmärksamhet 
och därigenom försämrad image. I många fall har det visat sig att genom att införa 
miljövänlig teknologi har företagen fått lägre kostnader jämfört med tidigare. (Charter & 
Polonsky 1999, s. 35)  
 
Miljöfokus kan hjälpa företagen att differentiera sina produkter gentemot sina konkurrenter 
och på så sätt skapa konkurrensfördelar. Genom att fokusera på miljöfrågor och förmedla ett 
miljöengagemang kan nya kunder attraheras som värderar miljö högre än andra delar av 
varumärket. (Charter & Polonsky 1999, s. 35)  
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3.3 Positionering 
 

 
 

 
Figur 3:1 Martin Charter & Michael Jay Polonsky, Modellen är översatt från engelska till svenska. 
 
Modellen skapades 1993 av den tyske professorn Ulrich Steger och används för att 
positionera ett företag utifrån sin relation till miljöfrågor. Enligt modellens grundare finns det 
två olika perspektiv som påverkar hur ett företag förhåller sig till miljöaspekter. Miljömässig 
marknadsmöjlighet beskriver de möjligheter företaget har på marknaden genom sitt 
miljöarbete. Miljömässig utsatthet beskriver i vilken grad företaget är utsatt och exponerat 
för miljöfrågor. Beroende på hur och i vilken grad, företaget förhåller sig till de olika 
förutsättningarna placerar de sig utifrån fyra olika utgångspunkter som var och en innebär en 
viss typ av strategi. (Charter & Polonsky 1999, s. 51) 

3.3.1 Likgiltig position 
Likgiltig position innebär att företaget innehar en likgiltig inställning till miljöhanteringen. 
Det förekommer inte några miljöanknutna marknadsmöjligheter och ämnet påverkar inte 
företagets organisation i någon större utsträckning. Det är inte troligt att företag i den här 
positionen utvecklar en medveten och omfattande miljöstrategi då de inte har något att vinna 
utav en sådan. Det förekommer heller inte aspekter inom miljöfrågor som företaget behöver 
oroa sig för vilket är en ytterligare anledning till att marknadsföringsstrategin inte har 
huvudsakligt fokus på miljö. (Charter & Polonsky 1999, s. 50-51) 

3.3.2 Defensiv position 
En defensiv position intas av företag som är i miljömässigt fokus men som samtidigt inte har 
några marknadsmässiga möjligheter med ett miljöperspektiv. I stället för att ha en 
miljöinriktad marknadsföringsstrategi lägger företaget mer fokus på andra områden 
relaterade till produkten och image. Positionen med en defensiv prägel anses som den minst 
attraktiva ur ett företags synvinkel. (Charter och Polonsky 1999, s. 51) 

3.3.3 Offensiv position 
Offensiv position innebär många marknadsmässiga möjligheter inom miljöområdet samtidigt 
som det förekommer litet fokus på företaget. Företagen utvecklar en offensiv 
marknadsföringsstrategi med miljöfokus som genererar i betydande möjligheter på 
marknaden. Det kapital som investerats inom området tenderar att ge avkastning snabbt 
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vilket gör att företagen kan föra en aggressiv marknadsföring som lyfter fram deras 
miljöåtaganden. Miljöfokus kan med fördel utgöra kärnan i verksamheten. (Charter & 
Polonsky 1999, s. 51) 

3.3.4 Innovativ position 
Innovativ position innebär hög risk och hög avkastning. Verksamheter inom det innovativa 
området har god möjlighet att uppnå framgång på marknaden under förutsättning att de 
angriper miljöaspekter på rätt sätt. Framgång är en möjlighet men inte en garanti. Företaget 
kommunicerar med hjälp av en strategi som fokuserar på ledningens arbete inom 
miljöutveckling. (Charter & Polonsky 1999, s. 51) 

3.4 Varumärkesstrategi 
 

 
 
Figur 3:2 Major brand strategy decisions, Kotler et al 2005, s. 559, The business chain and some related items, 
Van Weele 2005 s 207, modellen är modifierad  
 
Det finns 4 huvudområden i varumärket som kräver strategiska beslut. Det handlar om 
positionering, namn, sponsring och utveckling (Kotler et al 2005, s. 558).  Ovanstående 
modell har modifierats för att passa uppsatsens frågeställning och området Namn har ersatts 
av anskaffningskedja. Informationen om anskaffningskedjan kommer från en modell ur van 
Weeles bok Purchasing and Supply Chain Management. 

3.4.1 Varumärkets positionering  
Positionering innebär att företaget förankrar varumärket i kundernas medvetande genom att 
koppla olika attribut till varumärket. (Kotler et al 2005, s. 559)  För att attributen ska kunna 
säljas måste de översättas till funktionella och emotionella fördelar. (Kotler et al 2005, s. 
559) För att positionera sig rätt bör företaget ta hänsyn till sina kunders värderingar, det vill 
säga vad de värdesätter. Det är viktigt att företaget identifierar sina kunders värderingar och 
lyckas förmedla en koppling mellan företaget och värderingen. Precis som ett varumärke 
kopplas till vissa värderingar står varumärket även för en specifik kultur och personlighet. De 
konsumenter som på något sätt identifierar sig med företagets kultur och personlighet är 
förhoppningsvis företagets kunder. (Kotler et al 2005, s. 559) Med hjälp av de associationer 
som företaget lyckas erhålla från kunderna skapas en varumärkesidentitet som kan beskrivas 
som ett löfte från företaget och som kommuniceras ut till kunden (Uggla 2003, s. 110). 

3.4.2 Anskaffningskedjan 
I anskaffningskedjan, eller Supply Chain som den också kallas, ingår leverantörer, inköp, 
tillverkning och logistik. Anskaffningskedjan omfattar produktens tillverkningssteg från 
råvara till färdig produkt och hur de olika stegen hanteras. Även logistik och transport av 
varor är en del i kedjan. En effektiv samordning och flexibel hantering av anskaffningskedjan 
kan påverka företagets ledtider och kostnader och ha stora effekter på vinsten. (van Weele 
2005, s. 205-208) 
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3.4.3 Sponsring 
Sponsring handlar om vem det är som står bakom produkten, det vill säga om det är till 
exempel tillverkarens eller distributörens varumärke på produkten. Det finns fyra olika 
sponsringsalternativ, antingen kan tillverkaren som producerar produkten ha sitt varumärke 
på slutprodukten eller så kan det vara ett privat varumärke. Ett privat varumärke innebär att 
det är en mellanhand, distributör eller butik som representerar produkten. Vidare kan ett 
varumärke licenseras ut mot betalning. Det fjärde och sista sponsringsalternativet är att två 
varumärken gemensamt står bakom en produkt och båda varumärkena finns då 
representerade. (Kotler et al 2005, s. 561, 564) 

3.4.4 Utveckling 
För att hålla jämna steg med omvärlden och för att företaget ska kunna växa måste ett 
varumärke ständigt utvecklas. Utveckling kan ske genom att företaget utvidgar en 
produktlinje med nya färger. Om företaget utvecklar en helt ny produktkategori innebär det 
också en utvidgning av varumärket. Vidare finns möjlighet att skapa multivarumärken viket 
innebär att företaget introducerar nya varumärken inom samma produktkategori. Den fjärde 
utvecklingsmöjligheten är nya varumärken med nya produktkategorier. (Kotler et al. 2005, s. 
564-565) 
 
Utvidgning av en produktlinje är det vanligaste sättet att utveckla ett varumärke. Den här 
formen av utveckling kan bero på efterfrågan från kunden eller att det ger företaget möjlighet 
att ta kunder från sina konkurrenter. Metoden kan leda till problem om den gör kunden 
förvirrad eller inte passar varumärket och övriga strategier. (Kotler et. al 2005, s. 564-565) 
Utvidgningen kan även skapa en negativ påverkan för varumärket om utvidgningen görs 
nedåt rent prismässigt. (Uggla 2003, s 65) 
 
Om ett företag vill använda sig av sitt etablerade varumärke för att sälja nya produkter i nya 
kategorier sker en utvidgning av varumärket. Med hjälp av det befintliga varumärket har 
företaget lättare att etablera sig på nya marknader eftersom det redan finns en 
igenkänningseffekt. Det är dock viktigt att varumärkets namn passar även den nya produkten 
och kategorin annars kan en utvidgning av varumärket göra mer skada än nytta. De problem 
som kan uppstå är att det etablerade varumärket tappar sin positionering och att de fördelar 
och värderingar som förknippas med varumärket går förlorade. (Kotler et al. 2005, s. 565-
566) 
 
Företag som arbetar med multivarumärken har flera olika varumärken inom samma 
produktkategori. Genom att ge liknande produkter olika varumärken har företaget möjlighet 
att nå flera olika kundsegment beroende på vem varumärket tilltalar. Den här strategin kan 
användas i syfte att skydda företagets huvudsakliga varumärke från konkurrenter eftersom 
företaget även äger delar av konkurrensen. Nackdelen med multivarumärkesstrategin är att 
det finns en risk att företaget utvecklar en mängd mer eller mindre kostsamma varumärken 
och produkter som inte är tillräckligt lönsamma. Vidare förlorar företaget de skalfördelar 
som kan uppnås genom fokusering på ett enskilt varumärke. (Kotler et al. 2005, s. 566) 
 
Nya varumärken skapas oftast när företaget börjar med en helt ny produktkategori och det 
inte finns något tillgängligt varumärke som kan fungera på den nya produkten. (Kotler et al. 
2005, s. 566-567)  
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3.5 Kommunikationsprocessen 
 

 
 

Figur 3:3 Elements in the Communication process, fig. 17.3, Kotler et al. 2005, s. 729, modellen är modifierad 
 
Kommunikationsprocessen består av nio steg som visas i modellen ovan. Processens 
huvudaktörer är sändaren och mottagaren vars viktigaste kommunikationsredskap består av 
meddelandet i sig samt media. En framgångsrik kommunikation bygger på en medvetenhet 
gällande företagets målgrupp samt att ta tillvara på eventuell feedback och respons från 
omgivningen. (Kotler et al. 2005, s. 729) 

3.5.1 Målgruppsmedvetenhet 
Hur ett företag kommunicerar med sina kunder och omvärlden beror på flera olika saker. Till 
att börja med måste företaget vara medvetet om vilken målgrupp kommunikationen vänder 
sig till och hur kommunikationen bäst bör ske. Företaget kan också behöva anpassa sina 
kommunikationsprogram olika efter de segment eller nischer som det vill nå. Två 
ytterligheter som finns inom kommunikationen idag är valet av att antingen skapa långsiktiga 
relationer med kunden eller att fokusera på enskilda transaktioner. Långsiktigt tänkande 
gällande kundrelationer blir allt vanligare och här ligger fokus på för-försäljning, försäljning, 
konsumtion och efterkonsumtion. (Kotler et al. 2005, s. 727-729) 

3.5.2 Sändare – mottagare - brus 
Den första aktören i kommunikationsprocessen är sändaren av meddelandet. Meddelandets 
väg till mottagaren går genom media, olika kommunikationskanaler som tidningar eller TV. 
När mottagaren får meddelandet sker en avkodningsprocess där mottagaren tolkar de ord och 
symboler som meddelandet består av. All kommunikation mellan sändaren och mottagaren är 
dock i olika utsträckning utsatt för brus. Brus är en störning i kommunikationsprocessen som 
påverkar meddelandet och om det är det sända meddelandet som når mottagaren. Ett exempel 
på brus kan vara att mottagaren blir distraherad och inte uppfattar meddelandet rätt eller i sin 
helhet. (Kotler et al. 2005, s. 729) Uggla tar i sin bok; Organisation av varumärken - för 
kapitalisering och affärsutveckling, upp fenomenet brus vilket ger stöd till Kotlers (2005) 
kommunikationsteori om samma fenomen. Uggla menar att styrkan hos en varumärkes inte 
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enbart är beroende av i vilken omfattning varumärket kommuniceras, utan snarare på 
konsekvensen av budskapet. Ju tydligare och konsekvent kommunikationen är, desto lättare 
blir det att nå och behålla lojala kunder. Viss kommunikation kan alltså uppfattas som brus i 
de fall budskapet inte är relevant eller om den sker inkonsekvent. (Uggla 2003, s. 98-99) 

3.5.3 Kodning och avkodning av meddelandet 
Sändaren använder en kodningsprocess där meddelandet översätts till exempelvis ord eller 
symboler som i sin tur bildar meddelandet som ska nå mottagaren. För att ett meddelande ska 
nå fram effektivt krävs det att sändarens och mottagaren kunskapsområden hakar i och 
överlappar varandra. Det vill säga att sändarens kodning och mottagaren avkodning hänger 
ihop. Vilken form av meddelande som används påverkar hur mycket sändarens och 
mottagarens kunskapsområden överlappar varandra, till exempel är ord och symboler som 
mottagaren redan känner till effektiva. (Kotler et al. 2005, s 729) 

3.5.4 Feedback och respons 
Respons är mottagarens reaktion på meddelandet och kan variera. När reaktionen sedan 
kommuniceras till sändaren kallas det feedback. En effektiv och framgångsrik 
kommunikation är beroende av att sändaren är medveten om kommunikationsprocessen på så 
sätt att vem mottagaren är och vilken respons som är önskvärd är väldefinierat. Det krävs en 
kodningsprocess som tar hänsyn till hur avkodning sker hos mottagaren samt möjlighet att få 
feedback för utvärdering. (Kotler et al. 2005, s. 729-730) 

3.6 Den hållbara kommunikationsprocessen 
 
 

 
 
Figur 3:4 Peattie 1998, s. 384 
 
Peattie behandlar företagets omgivning på ett liknande sätt som författarna Martin Charter 
och Michael Jay Polonsky (1998, s. 384) gör i sin hållbara kommunikationsmodell. Peattie 
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behandlar faktorer i företagets omgivning utifrån indelningen; organisation, företagsprofil, 
intressenter och allmänhet. 

3.6.1 Företagsprofil 
Företagets profil är bland annat beroende av det förtroende och den tillit som företaget lyckas 
erhålla från sin omgivning och är viktiga aspekter när det kommer till kommunikation av 
företagets bidrag till hållbar utveckling. Kommunikationen handlar ofta om att vinna tillbaka 
förlorad tillit och förtroende. Även öppenheten i en organisation påverkar företaget och 
omgivning på olika sätt. Avsaknad av öppenhet kan anses som ett sätt att försöka dölja 
mindre tillfredsställande delar av verksamheten och kan vidare skapa en misstänksamhet 
emot organisationen. Företagets öppenhet för sociala och miljörelaterade frågor är ofta 
avgörande då företagets samhällsengagemang och ansvar bedöms av intressenter. En 
förutsättning för att skapa tillit och förtroende är att ständigt föra en dialog med anställda, 
intressenter och kunder för att på så vis skapa en positiv och ärlig bild av företaget. ( Peattie 
1998, s. 384- 385)  

3.6.2 Intressenter och Allmänhet 
Företagets externa omgivning skapar påtryckningar och feedback för företaget genom en rad 
olika organisationer och aktörer. Ett sätt på vilket företaget kan utsättas för påtryckningar kan 
vara genom att en konflikt skapas mellan företaget själva och exempelvis konsumenter och 
media. Konflikten kan antingen generera i en direkt feedback till företaget eller genom en 
indirekt respons där miljöorganisationer blir uppmärksammade av konflikten. Även 
regeringar och granskande organ kan tvinga företaget att agera på ett visst sätt genom 
exempelvis nya lagar och regleringar inom miljöområdet. Andra aktörer som konkurrenter, 
leverantörer, distributörer och investerare i företagets närhet har också möjlighet att förändra 
företagets miljöfokus. Tillsammans skapar de förutsättningarna för företagets omgivning och 
påverkar det sätt på vilket de agerar. (Peattie 1998, s. 384) 
 
Carina Silberg, numera kommunikationskonsult men tidigare etikanalytiker på GES 
Investment, har länge arbetat med att följa upp hjälpa företag att bli bättre på att arbeta 
förebyggande inom miljöarbete. Främst handlar det om att lära företagen att dra lärdom av 
sina erfarenheter och se över sina system för att hantera olyckor som till exempel 
miljöföroreningar. Hon menar att det blivit allt viktigare för företagen att bli bättre på att visa 
hur de arbetar med sitt miljöarbete i och med att intressenter ställer allt högre krav gällande 
företagens miljöansvar. Vidare beskriver Silberg att företagen inte är medvetna om att de blir 
granskade utifrån andra faktorer än de finansiella som traditionellt används. Många företag är 
väldigt duktiga på att arbeta med miljöfrågor men desto sämre på att kommunicera det till sin 
omgivning. Som kommunikationskonsult hjälper hon företag att kommunicera sitt 
ställningstagande på ett bättre sätt än tidigare. (Miljöaktuellt 2008, s. 30) 

3.6.3 Organisation 
Sättet på vilket organisationen är uppbyggt påverkar i hög grad företagets profil. Alla delar 
av företaget påverkar hur kunder och intressenter betraktar och uppfattar företaget något som 
i sin tur även påverkar tilliten. (Peattie 1998, s. 384) Det kan till exempel räcka med att en 
tillverkningsenhet bryter mot de mänskliga rättigheterna för att hela företagets anseende ska 
skadas. Därför är det viktigt att företaget fokuserar på att införliva ansvarstagande i 
verksamhetens alla delar samt att även komplettera med uppföljning och åtgärdssystem . På 
så vis kan företaget bidra med en positiv samhällsutveckling. (Holmberg & Wilman 2002, s. 
115) Allt ifrån förpackning, företagsfilantropi, grön marknadsföring, miljöstyrd sponsring till 
samhällsengagemang formar sättet på vilket kunder ser på verksamheten. Delarna måste 
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införlivas i kommunikationsstrategin för att skapa ett trovärdigt intryck. (Peattie 1998, s. 
384) 

 
Sammantaget belyser modellen behovet av att utforma företagets marknadskommunikation 
på ett mer holistisk och komplext sätt än tidigare. Den konventionella 
kommunikationsmodellen med fokus på kortsiktiga effekter är inte tillräcklig när nu allt fler 
företag profilerar sig inom miljöområdet. (Peattie 1998, s. 383-384) En hållbar 
kommunikation innebär större fokus på de långsiktiga och socioekonomiska effekterna som 
kommunikationen genererar. Genom att ha ett långsiktigt perspektiv blir det lättare för 
företagen att vara mer transparenta mot sin omgivning och visa de negativa 
miljökonsekvenserna mer öppet än vad som vore möjligt med ett kortsiktigt fokus. 
Transparensen bidrar i stället till ett mer trovärdigt intryck av företaget genom att de på 
långsiktig basis kan utveckla och presentera handlingsprogram för att hantera 
miljöproblemen. (Peattie 1998, s. 387) 
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4 Empiri  
I följande kapitel kommer vi att behandla de empiriska fakta som vi samlat in genom 
intervjuer med företagen Maria Westerlind, Zion och Dem Collective. 

4.1 Inledning 
Sammanställningen av intervjuerna är indelade i fem rubriker. Det börjar med en beskrivning 
av företaget och hur det ser ut idag sedan följer en sammanställning av vilka faktorer som 
påverkar hur företaget arbetar med ansvarsfull produktion. Vidare redogör vi för företagets 
varumärkesstrategi och hur det har valt att positionera sig. Därefter beskrivs hur företaget 
arbetar med ansvarsfull produktion och intervjusammanställningens sista del behandlar 
företagets kommunikation av ansvarsfull produktion. Strukturen på empirin följer teorin så 
långt det är möjligt men ser beroende på intervjuns naturliga uppbyggnad något annorlunda 
ut. Intervjuns olika delar infinner sig inte renodlat under en rubrik utan återkommer. På grund 
av det kan det som står under en viss rubrik i analysen återfinnas på en lite annan plats i 
empirin. Innehållets omfattning under vissa rubriker kan skilja sig intervjuerna emellan, 
något som är beroende av att företagen i sin struktur och sätt att arbeta skiljer sig från 
varandra. Vi har valt ut de fakta som är relevanta för det empiriska kapitlet i den mån det har 
varit möjligt. 
 
Vi har intervjuat tre olika textila företag som producerar och säljer kläder. Ambitionen har 
varit att intervjua företag som befinner sig i olika faser gällande kommunikationen av en 
ansvarsfull produktion samt att få veta hur den kommunikationen ser ut och vilka motiv som 
ligger bakom. Vi upplever att vi har fått tillgång till den information som vi behöver från 
företagen. Ingen av intervjuerna har kunnat genomföras med diktafon och därför har ingen 
transkribering skett. Vi anser dock att de relevanta delarna har blivit korrekt återgivna och de 
intervjuade personerna har själva fått tillgång till det färdiga intervjumaterialet för 
godkännande. Godkännande har enbart genomförts i syfte att förhindra faktafel. 
Intervjufrågorna i sin helhet finns bifogade i arbetet som en bilaga. 

4.2 Maria Westerlind 
Vi har genomfört en intervju med Pär Westerlind som är marknadsansvarig på 
konfektionsföretaget Maria Westerlind. Vi kommer att redogöra för de delar av intervjun 
som är relevanta för vår frågeställning.  

4.2.1 Maria Westerlind och ansvarsfull produktion 
Om företaget 
Maria Westerlind är namnet på ett litet svenskt modeföretag som designar kläder med en 
kvinnlig passform och deras målgrupp är kvinnor med en mental ålder på 20-30 år. I sin 
nuvarande form har företaget funnits sedan 2003 men historien om Maria Westerlind började 
långt tidigare.  
 
Företaget AB Anders Westerlind startades 1948 av Marias farmor och farfar och redan då var 
kvalitet och nära relationer med kunden viktiga aspekter. 1969 hade företaget en fabrik i 
Mölndal i Göteborg vars specialitet var plisserade kjolar.  
 
2003 startade Maria Westerlind under sitt eget namn företaget Maria Westerlind i de gamla 
lokalerna i Mölndal. Fram till dess fanns den gamla administrationen kvar och 
kvalitetstänkandet är något som präglar även Maria Westerlind. Idag har företaget 5 anställda 
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och flyttar till nya lokaler i Göteborg. Återförsäljare finns både i Sverige och utomlands och 
väljs ut selektivt för att passa företagets krav.  
 
Maria Westerlinds ikon som bland annat finns representerad på företagets etiketter kommer 
ursprungligen från en modebild från 60-talet. Bilden var resultatet av en samproduktion 
mellan AB Westerlind och en garnproducent av polyesterfibrer med sloganen ”Jag vill ha en 
kjol, Jag vill ha en kjol, Jag vill ha en kjol!”. Idag har ikonen blivit en symbol för varumärket. 
 
Ansvarsfull produktion 
Företaget Maria Westerlind har en medveten inställning till en produktion med hänsyn till 
miljö och etik med allt från tyginköp till förpackning av varorna. Inköp av tyger sker främst i 
samband med tygmässor i Paris där de strävar efter att hitta producenter som tillverkar tyger 
med hänsyn till miljö och etik. I och med att företaget är så pass litet skapas personliga 
relationer med leverantörerna och det är något som de eftersträvar då det ger en bättre 
kontroll över produktionskedjan. De är noggranna med att lägga så stor del av produktionen i 
Europa då det ger en viss garanti på att tillverkningen skett under bra förhållanden. I Europa 
är produktionen mer reglerad än vad den är i exempelvis Fjärran Östern och Turkiet. Det är 
framförallt vävda tyger som köps in från europeiska leverantörer. Företaget försöket i största 
möjliga mån att undvika skinn i sina produkter förutom i väskor och vissa detaljer i plaggen.  
I de fall där skinn ändå används försöker de använda det skinn som kommer från djur som 
redan ska till slakt. Det här är en viktig policy som företaget arbetar efter. 

4.2.2 Påverkande faktorer 
De faktorer som påverkat Maria Westerlind i företagets miljöfokus att miljöhänsyn är ett 
ämne som får allt större betydelse och som ligger i tiden. Westerlind tror inte att företag 
kommer att kunna undvika att uppvisa en viss medvetenhet på området, främst på grund av 
den ökande konkurrensen på marknaden och att företaget känner att de har möjlighet och 
kunskap att engagera sig i arbetet. Ansvarstagande inom etik och miljö blir ett sätt för 
företaget att särskilja sig på. Samtidigt har de fått förfrågningar från sina kunder som undrar 
hur och om de arbetar med ansvarsfull produktion. Hittills har kommunikationen på området 
mestadels bestått av mun-till-mun metoden.  

4.2.3 Positionering och varumärkesstrategi 
Varumärket Maria Westerlind står främst för ett kvinnligt och chickt mode. Tidigare var det 
primära värdet ”ett retrochickt varumärke” men då retro inte längre anses ingå i den aktuella 
modebilden har företaget valt att enbart fokusera på varumärket som chickt.  
 
De viktigaste delarna i Maria Westerlinds varumärkesstrategi är enligt Westerlind att 
varumärket är ett unikt tjejvarumärke där chickt är ledordet. Företaget har en pris- och 
kvalitetsfilosofi där priset ligger på en mellanprisnivå samtidigt som kvalitet är ett värde som 
poängteras. En aspekt som gärna lyfts fram är att Maria Westerlind är den tredje genrationens 
designer inom familjen Westerlind. Den historiska förankringen kan uppfattas som en garanti 
för kunskap och erfarenhet. 
 
Den ansvarsfulla produktionen blir en allt viktigare del i företagets varumärkesstrategi, 
främst på grund av den ökande konkurrensen på marknaden. Den ansvarsfulla produktionens 
allt ökande vikt avspeglas framför allt i att företaget är noggranna i sina leverantörs- och 
produktionsval. 
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4.2.4 Kommunikation av ansvarsfull produktion  
Till Maria Westerlinds målgrupp är det intressant att kommunicera en ansvarsfull produktion 
och enligt Westerlind ser företaget ett ökat intresse från sina kunder. Det finns kunskap inom 
företaget som de strävar efter att kommunicera men den kommunikationen måste ske på ett 
trovärdigt sätt.  
 
Enligt Westerlind är det rent design- och värdemässigt svårt att förena kommunikationen av 
en ansvarsfull produktion med varumärket och den grafiska profilen. Miljömärkningar som 
svanen och bra miljöval är redan laddade med värderingar och associationer som inte 
nödvändigtvis är förenliga med företagets profil. Den grafiska utformningen av 
miljömärkningarna kanske inte går att kombinera med företagets grafiska profil. Maria 
Westerlind har löst problemet genom att skapa en egen märkning som passar företagets 
befintliga profil samt värderingar och möjligheter. Faran med att använda en miljömärkning 
kan enligt Westerlind vara att den enbart används som en fasad men inte säger något om hur 
företaget dagligen arbetar med problemet. För att kunna vara som trovärdiga i sitt arbete vill 
Maria Westerlind inte lova mer än det som är möjligt utifrån företagets förutsättningar. 
Alltför detaljrika riktlinjer kan göra att Maria Westerlind målar in sig i ett hörn och förlorar 
sin handlingsfrihet. Den nuvarande märkningen har skapat en balans mellan de här två 
förhållandena.  
 
Ansvarstagande inom etik och miljö blir ett sätt för företaget att särskilja sig på.  I nuläget 
kommuniceras Maria Westerlinds ställningstagande enbart genom mun-till-mun 
marknadsföring men till hösten planerar företaget att mer aktivt kommunicera ansvarsfull 
produktion, bland annat genom lanseringen av sin egen miljömärkning. Märkningen är tänkt 
att finnas på hängetiketter och påsar som plaggen förvaras i. Både påsen och etiketten är 
gjorda i oblekt papper. För och nackdelar har inte utmärkt sig i nuläget då företaget inte 
aktivt kommunicerar det men är något som kommer att tydliggöras längre fram. En möjlig 
nackdel är att varumärket ger ett spretigt intryck som förvirrar kunden och försvårar 
företagets förmåga att ha en fortsatt hög modegrad på sina produkter. Därför är arbetet med 
att förena ställningstagande med varumärket så viktigt. 
 
Maria Westerlind är ett så pass litet företag att de inte har någon formell 
organisationsstruktur med renodlade tjänster vilket har lett till att de inte har en uttalad policy 
vid hanteringen av negativ publicitet. I nuläget anpassar de sig till varje specifik situation 
som löses efter bästa förmåga.  
 
Kommunikationsstrategin är utformad för att passa företagets grafiska profil och få det att 
inte uppfattas som något tråkigt och helylle. De har valt att utforma kommunikationen på ett 
sätt som stärker varumärket. Kommunikationen ska ses som en utveckling av varumärket och 
inte som ett tillägg.  
 
Framtida kommunikation 
Westerlind menar att det är en nödvändighet att ha miljöfokus för att hänga med i 
utvecklingen. Det kommer inte att vara möjligt att undvika att arbeta med hänsyn till miljö 
och etik. 
 
En framtida strategi för Maria Westerlind kommer vara att utbilda och informera kunderna 
inom området och följa utvecklingen inom miljöarbetet. Det krävs även att andra företag och 
organisationer tar liknande initiativ för att göra marknaden medveten om att det till sist är 
kunden som väljer och därigenom kan förändra. 
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4.3 Zion 
Vi har genomfört en telefonintervju med Fredrik Berntsson som är en av grundarna till det 
svenska konfektionsföretaget Zion. Vi kommer att redogöra för de delar av intervjun som är 
relevanta för vår frågeställning 

4.3.1 Zion och ansvarsfull produktion 
Om företaget 
Zion är ett svenskt streetwearmärke som tillverkar både tjej och kill plagg av certifierad 
ekologisk bomull. Företaget startades år 2002 av Berntsson och Martin Odencrants och drivs 
i dag tillsammans med fyra medarbetare från kontoret i Örebro.  
 
År 2000 började arbetet med att leta efter lämpliga fabriker för deras verksamhet och två år 
senare satte produktionen igång på allvar. Företagets grundidé är att om det är möjligt att 
tillverka kläder utan att för den delen skada omgivningen, är det ett naturligt och självklart 
sätt att gå till väga. 
 
Kollektionerna består huvudsakligen av t-shirts, luvtröjor, skjortor och linnen med 
välarbetade tryck med företagets egna illustrationer. Plaggen säljs i utvalda butiker i 
Helsingborg, Västerås, Norrköping, Malmö, Linköping, Uppsala och Göteborg samt på Eko-
varuhuset i Stockholm. Företaget har även försäljning via sin egen hemsida och via 
nätbutiken allgoodclothing.se. I februari 2007 lanserade de även en kollektion i Paris och 
företaget har även försäljning i Tyskland. 
 
Ansvarsfull produktion 
Företaget lägger stor vikt vid att hitta bra miljövänliga material som passar deras miljöprofil. 
Materialen ska helst komma från närliggande områden och vara i anslutning till 
tillverkningen. Materialinköpen är en komplicerad del i företagets verksamhet då det är svårt 
att hitta bra material från rätt område. Trots svårigheterna med materialtillgången gör 
företaget allt för att undvika att köpa material och tillverka plaggen i Asien då det inte är 
förenligt med deras grundfilosofi om miljö och etik. Företaget gör personliga besök på 
fabriker för att kontrollera att tillverkningen sker på ett bra sätt. 
 
Alla företagets plagg tillverkas av 100 % ekologisk och SKAL certifierad bomull och 
produktionen sker i en fabrik i Turkiet där de anställda arbetar under bra och rättvisa 
förhållanden. SKAL certifierad bomull märks med en EKO kvalitetssymbol som innebär att 
bomullen producerats enligt EU:s regelverk. Symbolen kan endast användas av tillverkare 
som har erhållit licens och blivit certifierade av SKAL. Zion är även engagerade i ett projekt 
som arbetar med att återplantera Mnpingo trädet i Afrika som på grund av överexploatering 
är på väg att dö ut. Trädet används vid tillverkning av musikinstrument och har en stor 
ekologisk betydelse för naturen i Afrika. 
 
Rent marknadsföringsmässigt ser Berntsson inga problem med att kombinera kvalitet, design 
och ansvarsfull produktion. Däremot är det svårt rent kvalitetsmässigt ur material- och 
tillverkningssynpunkt. Det är svårt att få till stånd en regelbunden tillverkning av ekologiska 
kläder eftersom det inte finns tillräckligt med bra leverantörer och producenter. Företag som 
Patagonia är enligt Berntsson en föregångare inom ansvarsfull produktion men är ett företag 
som har helt andra möjligheter än vad Zion själva har främst när det kommer till storlek och 
resurser. 
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Berntsson ser svårigheter med den allt ökande efterfrågan och samtidigt den minskade 
tillgången av ekologisk bomull något som kommer att påverka företaget i sin verksamhet. 
Anledningen till att det inte finns tillräckligt med leverantörer av ekologiska tyger beror till 
stor del på att de flesta företagen i dag arbetar utifrån ett vinstfokus. Då ekologisk 
tillverkning ofta kräver större resurser väljer fler att fortsätta med konventionell tillverkning 
vilket skapar en obalans mellan efterfrågan av ekologiska material och tillgången till 
producenter inom området. I nuläget finns en stor efterfrågan på ekologisk bomull samtidigt 
som tillgången blir allt mindre och flera plantager med ekologisk bomull står i dag tomma.  

4.3.2 Påverkande faktorer 
Företagets grundare har båda vuxit upp med streetkulturen och samtidigt haft ett intresse för 
mode. Umgängeskretsen bestod bland annat av grundarna till företaget WeSC, något som har 
fått dem att fortsätta i branschen. Däremot upplevde de att det saknades ett juste streetmärke 
med miljöhänsyn vilket de tyckte det borde finnas. När företaget startades år 2002 uppfattades 
miljöengagemang som något pretentiöst och det blev en utmaning att starta en verksamhet 
med miljöfokus. 

4.3.3 Positionering och Varumärkesstrategi 
Zions varumärkesstrategi bygger på en kombination av olika värden mycket på grund av att 
företagets grundare använde sin egen bakgrund och sina egna intressen som inspiration för 
att skapa ett unikt streetmärke. Varumärket är en mix av influenser ifrån snowboard-
surfkultur, kulturer i största allmänhet och har även hämtat inspiration ifrån 
undergroundscenen och reggae musiken.  
 
Övergripande för hela varumärkesstrategin och även det viktigaste varumärkesvärdet är den 
miljömässigt och etiskt hänsynsfulla produktionen med bra arbetsvillkor och ekologiska 
material i fokus. Företaget arbetar huvudsakligen utifrån filosofin att produktionen inte ska 
gynna dem själva utan ta hänsyn till alla som involverats i processens gång. Zion förenar 
design med en hållbar produktion i sin framställning av kollektionerna. För att tydliggöra sitt 
ställningstagande och sin beslutsamhet av att ha en ansvarsfull produktion använder sig Zion 
av en logotyp bestående av ett lejon. Lejonet står för styrka och stabilitet och symboliserar att 
företaget står för vad de gör. 

4.3.4 Kommunikation av ansvarsfull produktion  
Att kommunicera ansvarsfull produktion till målgruppen är mycket viktigt för företaget. 
Däremot ska kommunikationen ske på ett naturligt sätt utan pekpinnar. Företaget har inte 
som ambition att gå med fanan högt och predika. Kommunikationen ska ske på ett okrystat 
sätt och företaget är noga med att inte döma de människor som inte tycker och tänker 
likadant när det kommer till ansvarsfull produktion. 
 
Zion är enligt Berntsson inte likt något annat varumärke och han upplever det svårt att 
begränsa företagets målgrupp till en specifik grupp människor i en viss ålder. Majoriteten av 
deras kunder har däremot ett genuint intresse av reggaemusik och undergroundkulturen i 
största allmänhet samt även en medvetenhet kring miljö och etikfrågor. Företaget är med och 
arrangerar och medverkar i flera olika musiksammanhang och konserter både i och utanför 
Sverige. Rent marknadsföringsmässigt är det ett bra sätt för Zion att kommunicera sitt 
varumärke och nå ut till fler potentiella kunder.  
 
Det är viktigt att få fram budskapet under förutsättning att det inte blir alltför intetsägande 
och naturligt. Däremot betonar Berntsson vikten av att samtidigt kunna erbjuda en tilltalande 
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design på plaggen och inte enbart fokusera på miljö och etik. Även om den ansvarsfulla 
produktionen är en viktig del i företagets varumärkesstrategi betyder det inte att designen av 
plaggen behöver komma i skymundan. Tvärtom lägger företaget ner mycket tid på att göra 
plaggen designmässigt tilltalande. Zions kläder ska kunna hänga bredvid vilket varumärke 
som helst och vara jämbördigt rent design och kvalitetsmässigt. Däremot ska det under och 
efter köptillfället bli en bonus för kunden att plagget är tillverkat av bra material och under 
justa villkor. För Zion är kombinationen av design och miljöhänsyn mycket viktig.  
 
Kommunikationen sker via företagets hemsida samt via hängetiketter på plaggen. På 
hemsidan finns egna rubriker i menyn där kunden kan gå in och ta del av information kring 
ekologisk bomull och projekt som företaget medverkar i. Även företagets filosofi och tanke 
med ansvarsfull produktion går det att läsa om på hemsidan. Genom separata hängetiketter 
informerar de även om deras medverkan i projektet med plantering av träd i Tanzania. 
Berntsson nämner att det inte är helt lätt att kombinera miljöhänsyn rent grafiskt så att inte 
varumärket förändras för mycket även om det däremot är möjligt. Det grafiska uttrycket 
måste fortfarande stämma överens med företagets grafiska profil på ett sätt som gör att det 
miljömässiga inte uppfattas som tråkigt. 
 
Fredrik Berntsson upplever att företaget har fått mycket bra respons på sitt engagemang och 
att många ser positivt på att de har tänkt till. Företaget har egentligen inte upplevt några 
nackdelar med sin kommunikation. Berntsson ställer sig frågande till om människor 
verkligen kan tycka det är något negativt med företag som bedriver och kommunicerar en 
ansvarsfull produktion. Skulle negativ respons uppkomma menar Berntsson att det snarare 
har med det designmässiga uttrycket av plaggen än själva produktionsbetingelserna att göra. 
Det är plaggens utseende som skapar det första intrycket för kunden och som i slutändan 
påverkar köpbeslutet. Att plagget även tillverkats under bra förhållanden är en bonus som 
förstärker kundens tillfredsställelse. Kommunikationen om deras ansvarsfulla produktion är 
viktig i företagets varumärkesstrategi men deras ställningstagande inom miljö och etik är 
främst grundat på deras egna värderingar och inget som görs enbart för syns skull för.  
 
Berntsson ser främst fördelar med att ha en ansvarsfull produktion och de nackdelar som 
tillkommer i form av eventuella granskningar av media bör inte vara ett hinder för att 
anamma en ansvarsfull produktion. Han menar att då används miljö och etikhänsynen i fel 
syfte och är bara till för att gynna företaget själva. Den risk som Berntsson ser med 
ansvarsfull produktion är att det upplevs som något trendigt i och med att hållbar utveckling 
och ansvarsfull produktion snabbt kan försvinna ur fokus. Ämnen som det talas mycket om 
kan lätt bli uttjatade och det finns tendenser på att det kan bli likadant med miljö- och 
etikfrågor. 
 
Framtida kommunikation 
Företaget befinner sig i det läge de ville vara i sen verksamheten startade 2002 och nu gäller 
det att fortsätta bygga vidare på verksamheten. I nuläget håller företaget på att utforma en ny 
hängetikett som kommer att användas till framtida kollektioner. Förutom grundläggande 
information ska etiketterna på samma sätt som tidigare förmedla information om olika 
projekt som företaget medverkar i. Även företagets hemsida är under uppbyggnad för att 
kunna kommunicera företagets varumärke på bästa sätt. Då företaget redan tidigare fått 
positiv respons av hemsidan främst när det kommer till att presentera olika artister och 
musikstilar finns det ingen anledning att inte gå vidare med utvecklingen av hemsidan, något 
som sker i nuläget. 
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Zion använder inte sitt ställningstagande som ett sätt att locka kunder utan ser att det är det 
enda rätta sättet att gå tillväga med hänsyn till miljö och omgivning. Zion kommer att 
fortsätta med sin miljöprofil och kommunikationen av den oavsett om miljötrenden 
försvinner eller inte. 
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4.4 Dem Collective 
Vi har genomfört en intervju med Karin Stenmar som är marknadsansvarig på 
konfektionsföretaget Dem Collective. Vi kommer att redogöra för de delar av intervjun som 
är relevanta för vår frågeställning.  

4.4.1 Dem Collective och ansvarsfull produktion 
Om företaget 
Dem Collective grundades 2003 av Annika Axelsson och Karin Stenmar som träffades på en 
projektledarutbildning (Kulturverkstan) i Göteborg. Det var inom ramarna för den 
utbildningen som de började undersöka möjligheterna att producera kläder på ett etiskt och 
ekologiskt ansvarsfullt sätt. De lyckades hitta bra producenter av ekologiskt bomull men inga 
fabriker som uppfyllde deras krav. Det hela slutade med att de startade en egen fabrik på Sri 
Lanka där de kunde ha full kontroll över arbetsvillkor och förhållanden. Finansiering av 
fabriken skedde med lån från Ekobanken.  
 
Idag producerar Dem Collective varor som säljs både direkt till konsument men även till 
organisationer och företag på den svenska marknaden. De äger en fabrik i Kadawatha utanför 
Sri Lankas huvudstad, Sri Jayawardenapura, och en fabrik i Peraliya som de driver i 
samarbete med en organisation som arbetar med fattigdomsbekämpning.  
 
Dem Collective producerar både kläder under det egna märket och till andra företag. Idag 
består Dem Collectives egna kollektioner främst av basplagg såsom t-shirtar i olika färger. 
 
Ansvarsfull produktion 
För att säkerställa en ansvarsfull produktion har företaget startat egna fabriker där de själva 
kontrollerar arbetsförhållandena. Alla företagets bomullsplagg är tillverkade av certifierad 
bomull. 
 
Stenmar anser att det finns en stark koppling mellan ansvarsfull produktion och kvalitet. De 
längre ledtider som kan vara en effekt av en mer ansvarsfull produktion har en positiv effekt 
på design och produktkvalitet. För att följa de riktlinjer som utmärker en ansvarsfull 
produktion kan företaget ibland tvingas tänka om när det kommer till visa detaljer i 
produktens design eller hur företagets processer ser ut. Det tvingar företaget att bli mer 
innovativa och tänka utanför konventionella ramar. Ett exempel på hur en sådan innovativ 
process kan komma till stånd berättar Stenmar om under intervjun. Dem Collective hade 
problem med att hitta en lämplig leverantör för dragkedjor och tvingades istället att hitta 
andra lösningar och tvingades istället att på ett innovativt sätt förändra designen för att passa 
förutsättningarna. Istället för dragkedjor används andra lösningar. 
 
Det förekommer att Dem Collective försätts i situationer som inte är förenliga med deras 
ideologi i kontakt med sina leverantörer. Ställer leverantörer orimliga krav om att få en snabb 
leverans med flyg som inte är förenlig med vad som avtalats är det upp till leverantören själv 
att köpa utsläppsrätter.  

4.4.2 Påverkande faktorer 
Beslutat att starta en verksamhet med ansvarsfull produktion kom utav en frustration gällande 
bristen av kläder tillverkade under bra förhållanden med hänsyn till miljö och etik. Stenmar 
beskriver det som att, ”konkretisera en frustration” och göra det själva eftersom det inte fanns 
något bra utbud. Företagets grundare förenade ideologi och praktik och var samtidigt inte 
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rädda för de ekonomiska aspekterna som många hävdar kommer i samband med en 
ansvarsfull produktion. 
 
Stenmar betonar även det faktum att branschen med lagar och regler är anpassat för stora 
företag och inte gynnar de mindre företagen.  Det här blev en utmaning och ytterligare en 
motivation till att genomföra planerna. 

4.4.3 Positionering och varumärkesstrategi 
De viktigaste värdena i Dem Collectives varumärkesstrategi är transparens, trend, 
trendkänslighet och vinst. Det här genererar olika strategier beroende på vilken del av 
företaget det gäller. Transparens handlar om öppenhet, både gentemot kunder och andra 
intressenter såsom anställda och investerare. Med trend menas en trendkänslighet inom 
samarbeten, värderingar, kommunikationsval såväl som produkter. Företaget siktar på att 
vara innovativa och ligga i framkant inom sina områden. Till skillnad från många andra 
företag fokuserar Dem Collective på en balanserad kombination av vinst och ansvarsfull 
produktion. Företaget vill bevisa att den kombinationen är möjlig utan att förlora lönsamhet. 
 
Dem Collectives primära varumärkesvärde är transparens som innebär en öppenhet i alla 
produktionssteg samt verksamheten i stort. De anser att det är det primära fokuset på 
transparens som gör företaget unikt eftersom det är ovanligt att ha det som primärt värde. 
Hela näringslivet är uppbyggt på hemlighetsmakeri och bevarandet av företagshemligheter 
och strategier. Stenmar anser att Sverige har förutsättningar att vara ledande på samarbete 
mellan företag och transparens på grund av sin ringa storlek och att det finns jämförelsevis få 
företag i branschen som kan samordna sig.  Det borde vara möjligt för svenska företag att ha 
en enad front mot omvärlden och tillsammans skapa skalfördelar och utöva påtryckningar för 
en mer etisk och miljömässig produktion.  
 
Ansvarsfull produktion har enligt Dem Collective en betydande, om inte den största rollen i 
företagets varumärkesstrategi. Företagets varumärke grundar sig till stor del på deras 
medvetna produktion och deras ansvarstagande inom miljö och etikfrågor.  

4.4.4 Kommunikation av ansvarsfull produktion  
Det viktigaste i företagets kommunikation är att den sker på ett naturligt sätt som gör det lätt 
för kunden att ta till sig informationen. Dem Collective vill undvika att använda pekpinnar 
och försöker göra kommunikationen tillgänglig på ett sätt som inte talar till konsumentens  
dåliga samvete. Enligt Stenmar finns det många organisationer som är duktiga på att arbeta 
med ansvarsfull produktion men som är dåliga på att kommunicera det arbetet till sina kunder 
och omvärlden. Det är viktigt att kunden är medveten om vad företaget gör, transparens är 
även här en nyckelfaktor för framgång. 
 
Tvärtemot rådande normer inom strategiskt tänkande anser Dem Collective att deras 
målgrupp är alla människor på den svenska marknaden. Enligt Stenmar anser Dem Collective 
”att vara ansvarstagande ska inte enbart vara begränsat till höginkomsttagare” och då gäller 
det att varorna finns tillängliga för så många som möjligt. 
 
Dem Collective tycker att det är viktigt att se till att produktionen och verksamheten fungerar 
i enighet med etik och miljö så att kommunikationen stämmer överens med vad varumärket 
vill förmedla. Med andra ord bör kommunikationen inte lova mer än vad företaget själva kan 
stå för och Stenmar uttrycker det med ledorden göra först och prata sen. Stenmar ser en risk i 
att företag inte har kontroll över sina processer, något som de själva ständigt arbetar med. 
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Stenmar betonar även risken med att ansvarsfull produktion blir en kortlivad och obeständig 
trend snarare än ett långsiktig åtagande. Det kan göra att ansvarsfull produktion kommer vara 
något som är aktuellt för tillfället snarare än en framtida utveckling. 
 
Företaget har valt att kommunicera sitt ställningstagande genom information på sin hemsida 
samt på hängetiketter på varje plagg. Ett annat sätt som företaget använder sig av är att 
föreläsa på skolor och företag för att på så sätt nå ut och påverka branschfolk på ett tidigt 
stadium. Den omfattning som företag kommunicerar beror på ekonomiska faktorer och 
Stenmar betonar att de hade fokuserat mer på marknadsföring om de hade haft större 
ekonomiska resurser. Återigen är det viktigt att kommunicera på ett avväpnande sätt som gör 
det lättillgängligt för kunderna. 
 
 Dem Collective upplever att de fått mycket positiv feedback av sin kommunikation och att 
det skapats intressanta diskussioner och åsikter. Stenmar menar att kommunikationen skapar 
en trygghet och stabilitet för framtida förändringar inom miljö och etikfrågor då det kommer 
att tvinga företag att anpassa sin verksamhet. Dem Collective är redan rustade för eventuella 
förändringar i form av regleringar och lagändringar då de redan har arbetat med att se om sin 
verksamhet och organisation på ett tidigt stadium. De företag som ännu inte börjat med 
ansvarsfull produktion kommer ändå att tvingas till ett mer aktivt arbete på området. De 
måste redan nu förena vinstsyfte med ansvarsfull produktion. Stenmar tror att även 
konsumenterna i framtiden kommer att ställa högre krav på att få inblick i hur produktionen 
går till. 
 
Kommunikationen genererar i flera fördelar för Dem Collective. Framförallt märks en snabb 
respons och en ökad entusiasm från företagets kunder, de som köper plagg blir oftast 
”ambassadörer för frågan”. Den bästa marknadsföringen är när konsumenterna själva sprider 
varumärket genom rekommendation till andra. Många människor vill vara delaktiga och 
bidra till en hållbar utveckling och det skapar i sin tur en positiv mun-till-mun 
marknadsföring. Däremot upplever företaget vissa nackdelar främst när det kommer till att 
ständigt behöva försvara vinstbegreppet. Vissa menar att ett vinstfokus inte är förenlig men 
en ansvarsfull produktion något som företaget själva menar är fullt möjligt. Att bedriva en 
verksamhet med utgångspunkt i en ansvarsfull produktion gör även att många upplever att 
företaget bedriver välgörenhet och kopplas ofta till begrepp som gullig, oseriös och trendig.   
 
När det kommer till att hantera eventuell negativ publicitet kopplat till verksamheten arbetar 
företaget utifrån ledorden ”bemöta med fakta och transparens”. Företaget arbetar med ett 
förhållningssätt som innebär att vara transparent i allt de gör vilket även appliceras inom 
hantering av negativ publicitet. Negativ publicitet innebär en feedback som är ett sätt för 
företaget att se om och förbättra sin verksamhet. Dem Collective upplever däremot att de fått 
relativt lite negativ kritik för sin verksamhet och har inte fått utstå de negativa konsekvenser 
som det resulterar i.  
 
Framtida kommunikation 
Dem Collective anser sig vara bättre rustade för framtidens förändringar än vad andra företag 
är. I och med att deras miljöstrategi och budget redan är integrerade från början behöver de 
inte anpassa sig och göra radikala förändringar om det dyker upp nya lagar inom miljö. Dem 
Collective ser det som en framtidsinvestering att satsa på ansvarsfull produktion då de 
därigenom undviker de omstruktureringskostnader som kan uppkomma till följd av ökade 
krav inom miljö och etikområdet. Samtidigt som andra företag tvingas anpassa och 
implementera miljöhänsyn med befintlig strategi kan Dem Collective istället fokusera på att 
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ta marknadsandelar från sina konkurrenter. Företaget menar att det är kostsamt att inte vara 
transparent något som de själva undviker genom sin transparenta verksamhetsfokus. Däremot 
ser företaget en ökad efterfrågan inom området från sina kunder och som kräver att de 
ständigt måste vara uppdaterade på vad kunderna värdesätter för att inte förlora sin position 
på marknaden. 
 
Dem Collective ser skillnader mellan dagens miljövåg och den som bredde ut sig för några 
decennier sedan. Den nuvarande trenden inom miljöområdet har tack vara Internet blivit mer 
utspridd än vad den tidigare varit och har inneburit att en större mängd människor har kunnat 
ta del av informationen. Förut var det främst människor som redan hade kunskap inom 
området som fick ta del av informationen. Enligt Stenmar är bland annat Al Gore och 
Michael Moore en stor anledning till att spridningen av informationen har blivit mer folklig 
och lättillgänglig. 
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5 Analys 
I analysen kommer fakta från kapitel 4 innehållande empirin att kopplas samman med och 
analyseras utifrån valda modeller i den teoretiska referensramen i kapitel 3.  

5.1 Inledning 
Strukturen i analyskapitlet utgår från samma bas som den teoretiska referensramen och 
empirin. Vi har valt att analysera företagen Maria Westerlind, Zion och Dem Collective 
utifrån respektive teori för att slutligen göra en jämförande analys utifrån den hållbara 
kommunikationsmodellen. Ambitionen är att med hjälp av den teoretiska referensramen 
analysera hur de tre olika företagen hanterar kommunikationen av ansvarsfull produktion i 
förhållande till sin varumärkesstrategi. I vissa delar kan analysen komma att innehålla 
upprepningar av både teori och empiri något som sker för att underlätta förståelsen för det 
aktuella området.  

5.2 Påverkande faktorer 
Enligt Charter och Polonsky (1999 s 31) finns det interna och externa faktorer som påverkar 
hur företag förhåller sig till miljö- och etikfrågor.  De externa faktorerna är lagstiftning och 
allmänhetens intresse och de interna faktorerna består av högsta ledningens miljö-
engagemang och konkurrensfördelar. (Charter och Polonsky 1999, s. 31) Forskaren Henrik 
Uggla (2003) jämför lagstiftningen med en förändringskraft som tillslut kan komma att 
påverka företagets varumärkesstrategi (Uggla 2003, s. 50). 
 
Vi ser att Maria Westerlind påverkas både externt och internt enligt modellen om 
påverkandefaktorer. Företagets ledning har ett miljöengagemang och företaget har alltid 
ansett att miljö- och etikfrågan är ett viktigt ställningstagande. Nu anser Maria Westerlind att 
tiden är mogen för en mer tydlig kommunikation av företagets åtaganden i ämnet. På 
företaget finns det dagligen en medvetenhet om miljö- och etikfrågor i de små besluten 
såsom pappersåtervinning, sopsortering och samarbetet med leverantörer. Företaget försöker 
även ständigt vara uppdaterat gällande miljö- och etikfrågor för att inte komma efter 
konkurrenter vilket tydliggör att interna faktorer i form av ledningens miljöengagemang och 
konkurrensfördelar har påverkat företagets organisation. Den externa påverkan som företaget 
har upplevt har främst kommit från företagets kunder som aktivt har ställt frågor om 
företagets produktionsvillkor gällande miljö och etik. Vi ser likheter mellan kunderna 
engagemang och allmänhetens intresse som enligt Charter och Polonsky benämner som en 
extern påverkandefaktor.  
 
Vi ser att Zion till största del har påverkats av interna faktorer i sitt arbete med ansvarsfull 
produktion.  Det är främst företagsledningens engagemang som driver arbetet och företagets 
värderingar på området. Det var ju avsaknaden av ett streetmärke med miljöfokus, det vill 
säga en intern uppfattning och värdering, som blev startskottet för företaget. Vi anser inte att 
företaget i någon större utsträckning har påverkats av externa faktorer. Då företaget startades 
fanns det inga yttre omständigheter som påverkade starten av ansvarsfull produktion då det 
vid den tidpunkten ofta sågs som något pretentiöst. I nuläget kan däremot den positiva 
responsen från kunder och omgivning ses som en externt påverkande faktor motsvarande 
allmänhetens intresse enligt Charter och Polonskys modell. 
 
Dem Collective påverkades enligt oss både av interna och externa faktorer i sitt val att starta 
en produktion med hänsyn till miljö- och etik. När det gäller intern påverkan ser vi att det i 
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synnerhet är det interna engagemanget hos företagets ledning som har bidragit till 
produktionens inriktning. Det interna engagemanget grundar sig i upphovsmännens egna 
behov av kläder tillverkade under bra etiska - och miljömässiga förhållanden. Vi ser även en 
yttre påverkan i form av lagar- och regleringar som Charter och Polonsky (1999) och Uggla 
(2003), alla tar upp som en viktig extern faktor och som har kommit att påverka företagets 
produktionsbetingelser. Företagsklimatet regleras av lagar som främst gynnar stora företag 
vilket blev ytterligare en motivation till att som litet företag anta utmaningen med ansvarsfull 
produktion. 

5.3 Positionering 
Det finns fyra olika strategier som ett företag kan arbeta utifrån vid positionering med hänsyn 
till miljö. De olika strategierna är att inta en likgiltig, defensiv, offensiv eller innovativ 
position. För att avgöra vilken position som passar företaget utvärderas företaget utifrån 
miljömässig exponering och miljömässig marknadsmöjlighet. (Charter och Polonsky 1999, s. 
51) Figur 3:1  
 
Vi kan se att Maria Westerlind som ett litet textilt företag har relativt liten miljömässig 
exponering. Trots att de är verksamma i en bransch som har varit utsatt för stor granskning 
på området har Maria Westerlind inte varit direkt utsatt hittills. Från att tidigare ha haft en 
lågmäld kommunikation av ansvarsfull produktion som enbart har varit begränsad till mun – 
mot - mun marknadsföring börjar företaget nu arbeta med en mer miljöfokuserad 
kommunikation. Vi ser att företaget insett vilka marknadsmöjligheter ett miljöfokus kan 
innebära vilket har genererat ett mer aktivt miljöarbete. Agerandet bidrar till en förflyttning 
mot en offensiv position enligt positioneringsmodellen.  
 
Vi anser att Zion befinner sig mellan en offensiv och innovativ position. Med tanke på att 
företaget har ansvarsfull produktion som primärt varumärkesvärde anser vi att de automatiskt 
placeras i miljöfokus. Det faktum att Zion startades som en reaktion på att det inte fanns 
något liknande företag på marknaden tycker vi visar på betydande insikt av 
marknadsmöjligheter inom miljö och etik. Enligt Charter & Polonsky (1999, s. 51) närmar 
sig ett företag, med stora miljömässiga marknadsmöjligheter och som samtidigt befinner sig i 
stort miljöfokus, en innovativ position på marknaden. 
 
I och med att Dem Collective befinner sig på en marknad och i en bransch med stort fokus 
på miljö samtidigt som de även särskiljer sig med sin miljöprofil gentemot sina konkurrenter 
ser vi en tydlig koppling till en innovativ position. Företaget är i stort miljöfokus samtidigt 
som de har stora marknadsmöjligheter med en miljöprofil. Sättet på vilket företaget arbetar 
med att hitta nya miljövänliga material samt utvecklingen av bra produktionsprocesser med 
hänsyn till miljö - och etik samt även nya tillverkningstekniker ser vi vara ytterligare tecken 
på företagets innovativa position enligt positioneringsmodellen. 

5.4 Varumärkesstrategi 
Enligt den modifierade modellen över strategiska varumärkesbeslut grundas ett företags 
varumärkesstrategi främst på: varumärkes positionering, anskaffningskedja, sponsring och 
utveckling. Varumärkets positionering handlar främst om att förankra varumärket i kundens 
medvetande med hjälp av olika attribut, fördelar och värderingar (Kotler et al. 2005, s. 558-
559)Figur 3.2 
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Varumärkespositionering 
Positionering av varumärket innebär att företaget förankrar varumärket i kundernas 
medvetande. Varumärkets positionering är beroende av vilka attribut som förknippas med 
varumärke. Det gäller även att företaget lyckas skapa kopplingar mellan företaget och 
attribut som kunden värderar högt. (Kotler et al. 2005, s. 559) Med hjälp av de associationer 
som företaget lyckas erhålla från kunderna skapas en varumärkesidentitet som kan beskrivas 
som ett löfte från företaget. Det är vidare löftet som kommuniceras ut till kunden (Uggla 
2003, s. 110). 
 
Att Maria Westerlind fokuserar på att få varumärket att förknippas med värdena kvinnligt 
och chickt tyder på att företaget medvetet försöker positionera sitt varumärke och skapa en 
medvetenhet hos kunderna. I och med att företaget inom en snar framtid även kommer att 
införliva ansvarsfull produktion i sitt varumärke ser anser vi att det ytterligare påvisar 
medvetenhet i vikten av att koppla företaget till värdefulla attribut, något som enligt Kotler et 
al.( 2005, s 559) är en förutsättning för en lyckad varumärkespositionering. Arbetet med att 
utveckla en egen miljömärkning som passar den grafiska profilen är ytterligare exempel på 
det. Vi upplever att företaget har goda förutsättningar för att lyckas positionera sitt 
varumärke på ett bra sätt i förhållande till miljöhänsyn i och med att de kopplar varumärket 
med associationer som uppenbarligen är värdefulla för kunden. De håller med andra ord för 
det löfte som se kommunicerar som enligt Uggla (2003, s. 110) är avgörande för att skapa en 
företagsidentitet. Företaget Maria Westerlinds användning av en egen märkning kan dock få 
en negativ påverkan på företagets varumärkespositionering om det leder till förvirring hos 
företagets kunder då de inte känner igen märkningen. 
 
Även om ansvarsfull produktion är det primära värdet i Zions varumärkesstrategi 
kompletteras det av andra betydande värden med koppling till street och snowboardkultur, 
reggaekulturen och kultur i största allmänhet. Med hjälp av dessa försöker företaget skapa 
kopplingar till kunden som är nyckeln till en framgångsrik positionering. Vi ser en risk i att 
skapa kopplingar till så pass olika varumärkesattribut som företaget faktiskt har som 
ambition att göra. När det kommer till kritan är det kopplingen till streetkulturen det som i 
första hand lockar kunden till köp och inte den ansvarsfulla produktionen. Då miljöhänsynen 
snarare är en bonus för kunden anser vi att positioneringen kan riskera att skapa motstridiga 
budskap och, utifrån positioneringsteorin, en otydlig positionering av varumärket. 
Motstridigheten i budskapen skapar en inkonsekvens i kommunikationen och vi ser en risk i 
att de inte lyckas skapa en enhetlig varumärkesidentitet som enligt Uggla (2003, s. 110) är så 
viktig i positioneringen av varumärket. 
 
Dem Collective har en uttalad varumärkesstrategi som bygger på det primära värdet 
transparens. Företagets strategiska varumärkesbeslut upplevs som väl genomarbetat i och 
med att de faktiskt är transparenta i alla verksamhetens delar. Vi upplever att många kunder i 
dag värdesätter öppenhet i hur företagen arbetar med miljöhänsyn. Företaget har med andra 
ord lyckats med att skapa kopplingar till attribut som värderas av kunderna och som enligt 
Kotler et al.(2005, s 559) är ett måste för att positionera varumärket i kundens medvetande. 
Förutom att företaget positionerar sitt varumärke utifrån sitt primära värde transparens 
kompletteras det av värden som trend, trendkänslighet och vinst. Vi anser att framförallt 
vinstattributet är något som tydliggör företags ambition att förknippas med transparens 
eftersom företaget är nästintill ensamt i branschen om att öppet tala om sitt vinstsyfte. Det är 
få företag som delar Dem Collectives öppenhet i att visa hur de försöker och enligt oss 
faktiskt lyckas kombinera vinstsyfte med en ansvarsfull produktion. De kommunicerar 
konsekvent sitt transparenta förhållningssätt vilket ger dem goda förutsättningar för att skapa 
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en bra identitet kring sitt varumärke precis i linje med Ugglas (2003, s. 110) 
positioneringsteori. 
 
 
Anskaffningskedja 
Anskaffningskedjan omfattar produktens tillverkningssteg från råvara till färdig produkt 
samt även logistik och transport. Enligt Van Weele (2005, s. 205-208) kan en effektiv 
samordning och flexibel hantering av anskaffningskedjan påverka företagets ledtider och 
kostnader positivt.  
 
Maria Westerlind använder sig ofta av europeiska tygleverantörer mycket på grund av de 
mer strikta regleringar som finns inom EU. Vi ser tydligt att det tyder på företagets försök till 
att säkerställa en yttre kontroll av anskaffningskedjans delar. Företaget verkar vara medvetet 
om de kostnadsfördelar som enligt Van Weele (2005, s. 205-208) kommer av en effektiv och 
väl samordnad anskaffningskedja i och med att de oftast väljer att samarbeta med mindre 
leverantörer för att skapa närmare och bättre relationer. Nära relationer skapar bättre 
förutsättningar för att företaget ska kunna kontrollera anskaffningskedjan. 
 
Zion är noga med att välja material och samarbeta med leverantörer som lever upp till 
företagets krav på en ansvarsfull produktion. Det här visar enligt oss insikt från företagets 
sida i vikten av att ha en kontrollerad anskaffning som enligt Van Weele.(2005, s. 205-208) 
kan påverka verksamheten på många positiva sätt. Vi ser det som positivt att Zion som har 
ansvarsfull produktion som ett primärt varumärkesvärde, även visar det genom hur de väljer 
att producera sina varor. Företaget använder bland annat SKAL certifierad bomull i sin 
produktion och har valt att inte förlägga någon produktion till Asien på grund av att de inte 
anser att den sker på ett sätt som är förenligt med företagets grundfilosofi om miljö och etik. 
Här påvisas återigen deras medvetenhet av att styra anskaffningskedjan och som gynnar 
verksamheten och varumärket. Vi tycker att Zions hantering av anskaffningskedjan sker på 
ett sätt som hanterar företagets fokus på ansvarsfull produktion på ett likvärdigt sätt med 
företagets ledtider och kostnader.  
 
Vi ser en tydlig transparens och medvetenhet i Dem Collectives sätt att hantera sin 
anskaffningskedja främst med tanke på alla deras plagg är tillverkade av certifierade material 
och att alla tillverkningsstegen sker i enlighet med etiska och miljömässiga krav i deras egna 
fabriker. Hela verksamheten igenom är noga kontrollerad från råvara till slutprodukt. Dem 
Collective lyckas förena en ansvarsfull produktion med vinstsyfte vilket är helt i linje med de 
fördelar som Van Weele (2008, s. 205-208) menar att en kontrollerad anskaffningskedja kan 
innebära.  
 
Sponsring 
Det finns fyra olika sätt på vilka sponsring kan ske och innebär vem som i slutändan 
representerar den färdiga produkten. En sponsor kan antingen vara tillverkaren själv, en 
mellanhand, en licensgivare eller flera företag tillsammans. I det fall då det är det 
tillverkande företaget som är sponsor kallas det privat sponsring och då flera företag går 
ihop för gemensam sponsring. (Kotler et al. 2005, s. 561, 564). 
 
Maria Westerlind funderade till en början på att kombinera det egna befintliga varumärket 
med en extern miljömärkning och skulle då ha fått en profil som bygger på gemensam 
sponsring men då företaget upplevde att det skulle förvirra och splittra varumärket valde de 
att istället lägga till en egen märkning som ett extra värde. Med andra ord använder sig Maria 
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Westerlind av egen, och med andra ord, en privat sponsring eftersom det enbart är det egna 
varumärkets namn som står på plaggen. Även här ser vi Maria Westerlinds användning av 
privat sponsring som något som kan påverka företaget genom kunder och omvärld både 
positivt och negativt. Valet att använda sig av privat sponsring kan dels ytterligare stärka 
trovärdigheten då det kan ses som ett tecken på engagemang samtidigt som det tvärtom kan 
minska trovärdigheten om det uppfattas som att företaget väljer privat sponsring av 
bekvämlighetsskäl. 
 
På Zions produkter är det företagets eget varumärke som finns representerat tillsammans 
med EKO märkningen för SKAL certifierad bomull. Även om det egna företagsnamnet tar 
överlägset störst plats kan vi inte påstå att det handlar om en privat sponsring utifrån Kotler 
et al. (2005, s. 561-567) sponsringsalternativ. Vi anser snarare att företaget har en profil som 
delvis bygger på gemensam sponsring. Vi tycker att användandet av gemensam sponsring 
kan ge märkningen större legitimitet och tyngd. Gemensam sponsring kan ses som mer 
trovärdig, men då är förutsättningen att den märkning som används i sig har hör trovärdighet. 
Om den externa märkningen istället har ett lågt värde i konsumentens ögon och uppfattas 
som urholkat så bidrar gemensam sponsring inte med extra trovärdighet. 
 
I och med Dem Collective använder sig av certifierade material i tillverkningen och att 
plaggen har externa miljömärkningar förutom den egna logotypen anser vi att företaget 
använder sig av en gemensam sponsring. På samma sätt som hos Zion ser vi den 
gemensamma sponsringen som en naturlig följd av att det primära varumärkesvärdet är 
ansvarsfull produktion. Därmed blir val av material och certifieringar en viktig del i företaget 
som förklarar den gemensamma sponsringen. 
 
Utveckling 
För att företag ska kunna hålla jämna steg och anpassa sig till sin omgivning krävs en 
utveckling av varumärket. Det finns olika sätt att utveckla ett varumärke men den vanligaste 
metoden är att utvidga befintlig produktlinje. Metoden kan leda till problem om den gör 
kunden förvirrad eller inte passar varumärket och övriga strategier. (Kotler et al.  2005, s. 
561-567) Utvidgningen kan även skapa en negativ påverkan för varumärket om utvidgningen 
görs nedåt rent prismässigt. (Uggla 2003, s 65) 
 
Ur miljöperspektiv anser vi inte att Maria Westerlind använder sig av någon av metoderna 
för att utveckla sitt varumärke i och med att de inte utökar sortimentet med specifika plagg 
tillverkade med hänsyn till miljö och etik utan i stället använder sig av en märkning som 
används på alla plagg sortimentet igenom. Vi funderar på om valet av att inte utvidga 
sortimentet kan ha att göra med att de vill att hela varumärket och därigenom hela 
sortimentet ska skapa associationer till företagets miljö och etikhänsyn i stället för att 
begränsa det till enstaka plagg eller ett separat sortiment. I nuläget är det svårt att se huruvida 
de skulle lyckas med en eventuell utvidgning då de fortfarande är i stånd med att utveckla sin 
ansvarsfulla produktion. 
 
Vi anser heller inte att Zion använder sig av någon utvecklingsmetod gällande den 
ansvarsfulla produktionen. Företaget utökar inte sortimentet med specifika plagg tillverkade 
med hänsyn till miljö och etik utan använder sig istället av en märkning som används på alla 
plagg sortimentet igenom. Även om företaget säger sig bygga varumärket på ansvarsfull 
produktion upplever vi ändå att det finns kompletterande värden som skapar associationer 
parallellt och som kan skapa förvirring hos kunden.  Företaget har enligt oss inga 
förutsättningar för att utvidga sitt sortiment såvida de inte väljer att tydligare koppla 
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varumärket och endast förmedla det primära värdet. Annars skapas ytterligare förvirring som 
kan skada varumärket. 
 
Alla Dem Collectives plagg tillverkas i enlighet med en ansvarsfull produktion och har inte 
utökat sitt sortiment med specifika plagg tillverkade med hänsyn till miljö och etik. Det 
betyder att företaget inte heller använder sig av någon utvecklingsteknik gällande 
kommunikationen av ansvarsfull produktion. I stället ser vi en tydlig integrering av 
ansvarsfull produktion i hela företagets produktion. Eftersom företaget är konsekvent i sin 
miljö och etik hänsyn och upprätthåller en transparens i verksamhetens alla delar ser vi det 
som ett naturligt och förväntat val att inte utveckla sortimentet. Då hela verksamheten bygger 
på företagets ansvarsfulla produktion ser vi ingen risk för att de ska skapa förvirring av 
kundens associationer till varumärket. Även om de skulle besluta sig för en utvidgning 
upplever vi dem ha goda förutsättningar för att lyckas med det. 

5.5 Kommunikationsprocessen 
Kotler et al.(2005, s. 729) har utvecklat en kommunikationsmodell som bygger på nio steg 
och som visar hur kommunikationen mellan sändaren och mottagaren går till med hjälp av 
olika redskap. De viktigaste redskapen består av kodade meddelanden från sändaren som 
med hjälp av olika medier sprids och avkodas av mottagaren. För att kommunikationen ska 
fungera krävs en medvetenhet kring målgruppen för att de båda parternas kunskapsområden 
ska kunna överlappa varandra.(Kotler et al 2005, s. 729) 
 
Målgruppsmedvetenhet 
Hur ett företag kommunicerar med sina kunder och omvärlden beror på flera olika saker. Till 
att börja med måste företaget vara medvetet om vilken målgrupp kommunikationen vänder 
sig till och hur kommunikationen bäst bör ske. (Kotler et al. 2005, s. 727-729) 
 
För Maria Westerlind är det viktigt att kommunicera ansvarsfull produktion till sina kunder 
samtidigt som företaget är medvetet om att kommunikationen måste ske på ett trovärdigt sätt 
och utan pekpinnar. Redan i det här skedet säkerställer företaget att sina och målgruppens 
kunskapsområden korrelerar. Det här överensstämmer med de kriterier som är förutsättningar 
för en lyckad kommunikation.  
 
Vi anser att Zions kommunikationsprocess kan bli problematisk eftersom de inte har någon 
distinkt definition av sin målgrupp och därigenom ingen förutsättning för en effektiv kodning 
av meddelanden i kommunikationen av ansvarsfull produktion. Zion anser själva att företags 
målkunder är människor med intresse av reggaemusik och som samtidigt har en medvetenhet 
kring miljö- och etikfrågor. Genom den definitionen av målgruppen missar de segmentet med 
street och snowboardintresse som ju är den livsstilen som företaget själva definierar sig 
utifrån. Zion säger även att företaget är ett streetmärke med miljöfokus samtidigt som de 
kommunicerar till kunder som istället har intressen inom andra områden som musik och 
miljö.  
 
Då Dem Collective valt att definiera sin målgrupp som alla människor på marknaden är 
deras utgångspunkt för en bra kommunikation något diffus och osäker. Vi ser det som en risk 
att företaget inte kan definiera och avgränsa sin målgrupp mer tydligt i och med att hela 
kommunikationsprocessen i stor utsträckning är beroende av en tydlig mottagare. Det här ser 
vi påverkar kunskapsöverföringen till mottagaren. Företaget lyckas inte uppfylla kriteriet om 
målgruppsmedvetenhet som enligt Kotler et al. (2005, s. 727-729) är förutsättningen för en 
bra kommunikation. 
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Sändare – mottagare – brus 
Den första aktören i kommunikationsprocessen är sändaren av meddelandet. Meddelandets 
väg till mottagaren går genom media, olika kommunikationskanaler som tidningar eller TV. 
All kommunikation mellan sändaren och mottagaren är dock i olika utsträckning utsatt för 
brus. Brus är en störning i kommunikationsprocessen som påverkar meddelandet och om det 
är det sända meddelandet som når mottagaren. (Kotler et al. 2005, s. 729) Ju tydligare och 
konsekvent kommunikationen är, desto lättare blir det att nå och behålla lojala kunder. Viss 
kommunikation kan alltså uppfattas som brus i de fall budskapet inte är relevant eller om den 
sker inkonsekvent. (Uggla 2003, s. 98-99) 
 
Maria Westerlind kommunicerar i nuläget sin ansvarsfulla produktion enbart med hjälp av 
mun - till - mun marknadsföring och inom snar framtid med hjälp av nya plaggetiketter med 
företagets egen miljömärkning. Mun- till- mun marknadsföringen är inget som företaget 
själva kan styra över eftersom det är mottagaren som förmedlar budskapet. Bättre hade varit 
att företaget själva styrde kommunikationen till mottagaren utifrån Kotler et al (2005, s. 729) 
kommunikationsteori. Däremot kommer de nya papperspåsarna i oblekt papper, som är under 
utveckling, att vara en bra kanal att förmedla budskapet om den nya miljömärkningen till 
mottagaren.  Den kanalen anser vi vara ett bra sätt för att styra kommunikationen från 
företaget. Maria Westerlinds val att använda sig av en egen certifiering tycker vi både kan 
minska och ge upphov till brus. Minskningen skulle bero på att certifieringen stärker bilden 
av det egna varumärket mer än en fristående certifiering skulle göra.  Samtidigt kan den ge 
upphov till brus genom att det förvirrar kunderna att de använder sig av en certifiering som 
kunderna inte känner till eller om de inte kommunicerar på ett konsekvent sätt. Relevansen i 
budskapet betraktar vi som hög då kunder efterfrågat miljöfokus från företagets sida. Det kan 
visa på en mindre risk för att kommunikationen med papperspåsarna ska uppfattas som brus i 
kundens ögon. 
 
Zion kommunicerar sin ansvarsfulla produktion på ett bra sätt via hängetiketter på produkter 
och via hemsidan. På så sätt kan företaget aktivt styra kommunikationen till mottagaren i 
enlighet med kommunikationsteorin. Vi anser att de farhågor som Zion tog upp under 
intervjun gällande att ansvarsfull produktion riskerar att bli en trend mer än ett långsiktigt 
åtagande skulle kunna ses som en form av brus i den långsiktiga kommunikationen av 
ansvarsfull produktion. Ju mer uttjatat ett ämne blir desto större är risken att kunderna 
tröttnar på företagets produkter när väl trenden försvinner. Trots bra kommunikationskanaler 
ser vi på samma sätt som med sortimentsutvidgning även en risk i att företaget skapar 
förvirring och vidare försvårar för sig själva att nå fram till kunden. De kan riskera att själva 
skapa ett brus som gör det svårt att i slutändan nå rätt kunder. 
 
Dem Collective upplever inte heller att den nuvarande miljövågens omfattning kan innebära 
faror i kommunikationen till kunderna. Ju mer information kring miljö och etik som 
kunderna får ta del av desto större risk anser vi det vara att företaget inte når fram med sitt 
budskap i allt mediabrus. Däremot har de uppmärksammat risken med att miljö för 
närvarande anses som något trendigt vilket kan påverka ett varumärke, med miljöprofil som 
de själva är, negativt när väl trenden försvinner. Däremot har de en fördel i och med att de är 
konsekventa i sin kommunikation, något som kan minska risken för brus något. 
Konsekvensen är här helt i linje med de förutsättningar som enligt Uggla (2003) kan 
underlätta ett företags kommunikation till kund.   
 
 



  

41 

Kodning och avkodning av meddelandet 
När mottagaren får meddelandet sker en avkodningsprocess där mottagaren tolkar de ord 
och symboler som meddelandet består av Sändaren använder en kodningsprocess där 
meddelandet översätts till exempelvis ord eller symboler som i sin tur bildar meddelandet som 
ska nå mottagaren. För att ett meddelande ska nå fram effektivt så krävs det att sändarens 
och mottagaren kunskapsområden hakar i och överlappar varandra. . (Kotler et al. 2005, s. 
729-730) 
 
Maria Westerlinds kodningsprocess går ut på att få företagets befintliga varumärke 
integrerat med den nya miljöprofilen och fortsättningsvis kopplas till de primära värdena 
chickt och kvinnligt. Westerlind betonar att marknadsföringen av den ansvarsfulla 
produktionen inte får bli tråkig och helylle. Vi anser att företaget visar en medvetenhet 
gällande kodning av ett meddelande i valet av att använda sig av en egen miljömärkning. 
Miljömärkningen är en del av meddelandet av ansvarsfull produktion med Maria Westerlind 
som sändare och kunden som mottagare. Vi ser att den egna miljömärkningen även har stor 
betydelse i kundens avkodningsprocess då syftet med märkningen delvis är att styra kundens 
avkodning av meddelandet och därigenom uppfattningen av varumärket.  
 
Zions meddelande har en mer lågmäld framtoning och kompletterar företagets befintliga 
etiketter med bland annat information kring företagets medverkan i olika miljörelaterade 
projekt. Företaget undviker att utforma sitt meddelande på ett sätt som upplevs som 
pekpinnar hos kunden. Istället vill de fokusera på de positiva attribut som kan kopplas till en 
ansvarsfull produktion och kodar därför sina meddelanden på ett sätt som inte provocerar 
mottagaren på ett negativt sätt. 
 
Dem Collective kodar sina meddelanden till kunderna genom att använda budskap som inte 
spelar på kundens dåliga samvete och inte upplevs som pekpinnar. På så sätt blir det lättare 
för kunden att ta till sig informationen och avkoda meddelandet i enlighet med 
kommunikationsteorin. Företaget använder sig av fler medier än hängetiketter och hemsidan 
genom att de själva är ute och föreläser på skolor och företag. Därigenom skapas en insikt i 
åhörarnas, tillika mottagarnas, kunskapsområden vilket enligt Kotler et al.(2005, s. 729-730) 
är en förutsättning för att meddelandet ska nå fram på ett effektivt sätt. 
 
Feedback och respons 
Respons är mottagarens reaktion på meddelandet och kan variera. När reaktionen sedan 
kommuniceras till sändaren kallas det feedback. En effektiv och framgångsrik kommunikation 
är beroende av att sändaren är medveten om kommunikationsprocessen på så sätt att vem 
mottagaren är och vilken respons som är önskvärd är väldefinierat. (Kotler et al. 2005, s. 
729-730) 
 
Trots att Maria Westerlind inte kommunicerat sin ansvarfulla produktion aktivt anser vi att 
det faktum att kunderna efterfrågat information om deras produktion är en form av respons 
och feedback. Den tidigare kommunikationen har onekligen saknat väsentliga delar eftersom 
kunderna har framfört åsikter till företaget. Maria Westerlind har tagit tillvara på kundernas 
respons som delvis även varit en anledning till företagets nya miljöfokus. 
 
Zions omgivning i form av kunder och intressenter har möjlighet att lämna feedback och ge 
respons via olika kanaler.  Det faktum att företaget hävdar att de enbart har fått positiv 
respons på sin kommunikation skulle kunna vara ett tecken på att det krävs andra kanaler för 
den negativa responsen att nå fram än för den positiva. Vi tycker att det är en viktig del i 
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kommunikationsprocessen och för företagets utveckling att även negativa åsikter når fram till 
företaget. 
 
Dem Collective använder all respons de kan få från sina kunder för att förbättra sin 
verksamhet oavsett om responsen är positiv eller negativ. Företaget ser över sin verksamhet 
och genomför förändringar i de fall negativ respons når företaget i form av feedback. Det 
tycker vi tyder på att de har förståelse för vikten av att återkoppla och utvärdera hur 
kommunikationen skett och tagits emot av mottagaren. 
 

5.6 Hållbar kommunikationsmodell 
Med modellen för en hållbar kommunikationsprocess som utgångspunkt kommer vi nu att 
genomföra en analys av de tre företag som vi har studerat. Vi anser att modellen över den 
hållbara kommunikationsprocessen på ett lättfattligt sätt behandlar hur företag externt och 
internt hanterar kommunikationen av ansvarsfull produktion. 
 
Peattie menar att företag är tvungna att utforma sin kommunikation på ett sätt som tar 
hänsyn till socioekonomiska och långsiktiga effekter vilket gör att företagen kan vara mer 
transparenta i sitt förhållande till intressenter och kunder. Transparens är viktigt för att 
företagen ska kunna skapa tillit och förtroende. (Peattie 1998, s. 383-384). 
 
Företagsprofil 
I företagets kommunikation av bidrag till hållbar utveckling är förtroende och tillit viktiga 
aspekter. Även företagets öppenhet gentemot omgivningen påverkar företagsprofilens 
trovärdighet. För att skapa förtroende, tillit och öppenhet är företagets dialog med anställda 
och omgivning grundläggande. ( Peattie 1998, s. 384- 385)  
 
Maria Westerlinds arbete med att vinna tillit och förtroende hos sina kunder anser vi visar 
tecken på att företaget inser vikten av hur kommunikationen av ansvarsfull produktion går till. 
Eftersom företaget hittills inte har kommunicerat ansvarsfull produktion annat än genom 
mun-till-mun metoden har de ännu inte hunnit se det fulla resultatet av en sådan 
kommunikation samt vad det kräver av företaget gällande öppenhet och transparens. Däremot 
är Maria Westerlind medvetna om att de behöver kunna stå för vad de lovar och deras val att 
skapa en egen märkning som passar det egna företaget torde förbättra deras möjligheter att 
hålla vad de lovar samtidigt som vi frågar oss om en egen märkning får samma tyngd som en 
extern? Oavsett vilket tillvägagångssätt som är det bästa så visar företagets val att de är 
medvetna om vikten av att föra en dialog med sina kunder för att vinna kundernas tillit och 
förtroende. Det är framför allt en utveckling av kommunikationen och dialogen som Maria 
Westerlind fortfarande har framför sig men det är ett arbete som redan har satts i rullning. 
 
Även Zions kommunikation av ansvarsfull produktion visar hur företaget medvetet försöker 
uppvisa pålitlighet och trovärdighet för att vinna kundernas tillit och förtroende. I Zions fall 
har företaget tagit en utomstående certifieringsorganisation till hjälp för att kommunicera 
företagets hållbara produktion och ge kommunikationen mer legitimitet.  
 
I Dem Collectives fall anser vi att det är det företaget av de tre studerade företagen som har 
utvecklats längst på området eftersom varumärkets primära värde bygger på transparens i 
organisationens alla delar. Dem Collectives strategier genomsyras av vikten av att genom 
transparens och öppenhet redovisa hur arbetet med ansvarsfull produktion går till. Ett sätt för 
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företagen att kommunicera transparens och bevisa att företaget är pålitligt och trovärdigt är 
genom att föra en dialog med sin omgivning.  
 
Vi anser att de tre studerade företagen alla i olika utsträckning är medvetna om vikten av att 
vinna förtroende och tillit från sin omgivning för att på ett framgångsrikt sätt kunna 
kommunicera sin ansvarsfulla produktion. Hur de sedan väljer att hantera ämnet skiljer sig 
mellan företagen. Även hur företaget väljer att bemöta kritik och negativ publicitet visar hur 
långt de har kommit på området. Alla tre företagen är noga med att inte kommunicera något 
som de inte kan leva upp till och det tycker vi är ett tydligt tecken på en insikt i vikten av att 
skapa tillit och förtroende. Även öppenheten som är en viktig del i den hållbara 
kommunikationsmodellen finns i varierande utsträckning hos alla företagen. 
 
Intressenter och Allmänhet  
Intressenter och allmänhet, det vill säga företagets externa omgivning, kan påverka hur 
företagets kommunikation av hållbar produktion ser ut. Påverkningen kan till exempel ske i 
form av påtryckningar och feedback för företaget genom en rad olika organisationer och 
aktörer. (Peattie 1998, s. 384) Kommunikationskonsulten Carina Silberg menar att det blivit 
allt viktigare för företagen att bättre visa hur de arbetar med sitt miljöarbete i och med att 
intressenter ställer allt högre krav gällande företagens miljöansvar. Vidare beskriver Silberg 
att företagen inte är medvetna om att de blir granskade utifrån andra faktorer än de finansiella 
som traditionellt används. (Miljöaktuellt 2008, s. 30) 
 
Maria Westerlind påverkas främst av sina intressenter i form av företagets kunder som har 
efterfrågat information om hur företagets produktion går till. En annan påverkande faktor för 
företaget är att de i framtiden väntar sig ett större fokus på området än idag, både från kunder 
och i form av lagar och regleringar. Företaget verkar vara medveten om vad som efterfrågas 
på markanden i och med att de har lyssnat på den externa påtryckningen och i nuläget satsar 
på att kommunicera sin ansvarsfulla produktion. 
 
Intressenter och allmänhet tycks ha påverkat Zions kommunikation av ansvarsfull produktion 
i något mindre utsträckning än de två andra företagen. Vi anser att företagets syn på att 
plaggens framställningsförhållanden ska ses mer som en bonus än som något som är 
avgörande i köpbeslutet tyder på det. Zions engagemang är främst beroende av interna 
faktorer även om företaget ser att de kommer att kunna stå stadigare inför framtida 
förändringar av lagar och regleringar på området än många andra. Företagets hållbara 
kommunikation blandas även med andra värden som ges likvärdig uppmärksamhet. 
 
Dem Collectives framtida hållbara kommunikation är präglad av att företaget väntar sig 
strängare lagar och regler på området och satsar på att självmant utveckla en bra grund för att 
vinna försprång gentemot andra företag som inte har kommit lika långt i kommunikationen 
av hållbar produktion.  
 
Alla tre företagen har främst genom interna initiativ införlivat en ansvarsfull produktion i sin 
verksamhet. Även om det inte främst var externa påtryckningar som fick företaget att börja 
med en ansvarsfull produktion får vi ändå uppfattningen att det är de externa påtryckningarna 
som påverkar hur företaget planerar att fortsätta arbetet i framtiden något som främst gäller 
Dem Collective och Maria Westerlind. 
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Organisation 
Sättet på vilket organisationen är uppbyggd påverkar i hög grad företagets profil. Alla delar 
av företaget påverkar hur kunder och intressenter betraktar och uppfattar företaget något 
som i sin tur även påverkar tilliten. Allt ifrån förpackning, företagsfilantropi, grön 
marknadsföring, miljöstyrd sponsring till samhällsengagemang formar sättet på vilket 
kunder ser på verksamheten. Delarna måste införlivas i kommunikationsstrategin för att 
skapa ett trovärdigt intryck. (Peattie 1998, s. 384) Det är viktigt att företaget fokuserar på att 
införliva ansvarstagande i verksamhetens alla delar samt att även komplettera med 
uppföljning och åtgärdssystem. På så vis kan företaget bidra med en positiv 
samhällsutveckling. (Holmberg & Wilman 2002, s. 115) 
 
Vi anser att Maria Westerlind har anammat värderingarna kring organisationens 
uppbyggnad men kommunikationen präglas av att företaget är relativt nytt på området. I 
nuläget fokuserar företaget på övergången från att enbart förlita sig på mun-till-mun 
marknadsföring till att kommunicera ansvarsfull produktion även via märkning på etiketter 
och förpackningsmaterial. Vi anser att Maria Westerlind tar de första stegen mot hållbar 
kommunikation som sedan successivt kan utvecklas till att bli mer heltäckande enligt Peatties 
modell för en hållbar kommunikationsmodell. 
 
Vi menar att Zion till stor del har införlivat sina värderingar kring ansvarsfull produktion i 
organisationen även om de blandas med andra värden och därmed inte kommuniceras 
primärt. I och med att företaget har influerats starkt av grundarna och medarbetarnas egen 
livsfilosofi genomsyrar den ansvarsfulla produktionen stora delar av företaget även om det 
inte är i samma nivå som hos Dem Collective. 
 
Dem Collective har ett tydligt budskap som förmedlas genom alla delar i organisationen, 
bland annat genom företagets samhällsengagemang och transparenta arbetsprocesser. 
Företagets starka fokus på transparens och öppenhet i vad de gör har utvecklat företagets 
organisation till en väl utvecklad del i företagets kommunikation av ansvarsfull produktion. 
Organisationen stärker trovärdigheten i företagets kommunikation och skapar konsekvens 
som Peattie (1999), Holmberg och Wilman (2002) talar om. 
 
De tre undersökta företagen skiljer sig åt på området organisation. Maria Westerlind 
uppfattar vi som relativt nya på området kommunikation av ansvarsfull produktion där Dem 
Collective å sin sida har byggt upp sin organisation kring en kommunikation av ansvarsfull 
produktion. Zion som har kommunikationen av ansvarsfull produktion som en viktig 
grunddel i företagets organisation och som även de kommunicerar det blandar enligt oss i 
större utsträckning kommunikationen av ansvarsfull produktion med andra värden. Det som 
gemensamt kan sägas om företagen är att de uppvisar medvetenhet kring på vilket sätt den 
egna organisationen kan samspela med och stärka kommunikationen av ansvarsfull 
produktion. 
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6 Slutsats 
I slutsatsen presenteras de svar på problemformuleringen, både gällande huvud- och 
delproblem, som uppsatsen har gett upphov till.  
 
Vår frågeställning handlar om hur ansvarsfull produktion påverkar företagets 
varumärkesstrategi och i vilken grad/omfattning ansvarsfull produktion kommuniceras i 
företagets varumärkesstrategi. Vi presenterar här svaren under respektive frågeställning. 
 
Huvudproblem; Hur påverkar ansvarsfull produktion företagets varumärkesstrategi? 
 
Genom vår analys har vi kommit fram till att företag som är utsatt för stor miljömässig 
exponering och som samtidigt har stora miljömässiga marknadsmöjligheter tenderar att 
positionera sig med en miljöprofil i större utsträckning än vad andra företag gör. Vi har vidare 
kunnat se att ju tydligare positionering ett företag har med hänsyn till miljö och etik desto 
större betydelse får ansvarsfull produktion i företagens varumärkesstrategi. För företag som 
bedriver ansvarsfull produktion och kommunicerar det genomsyrar ansvarsfull produktion 
stora delar av varumärkesstrategin där transparens även utgör ett viktigt värde. 
Positioneringen påverkar slutligen tydligt på vilket sätt och i vilken omfattning företagen 
väljer att kommunicera till sina kunder och i den kommunikationen tycks organisationens 
uppbyggnad och transparens spela en viktig del i skapandet av trovärdiga budskap. 
 
Delproblem: I vilken omfattning kommuniceras ansvarsfull produktion i företagets 
varumärkesstrategi?  
 
De företag som har ansvarsfull produktion som primärt varumärkesvärde tenderar även att 
och kommunicera det i större utsträckning. Det verkar dock inte alltid finnas en koppling 
mellan den ansvarsfulla produktionens betydelse i varumärkesstrategin och i vilken 
omfattning det kommuniceras. Även om ansvarsfull produktion är det primära värdet är det 
inte alltid det som i första hand kommuniceras. Ju bättre kontroll företagen har över sin 
anskaffningskedja desto tydligare kommunicerar de sin ansvarsfulla produktion. Majoriteten 
av de undersökta företagen använder sig av externa miljömärkningar och certifieringar som 
en form av sponsring för att ta del av de fördelar som kommer därigenom. Vi har även 
kunnat se att ju tydligare företaget kommunicerar ansvarsfull produktion desto viktigare blir 
omfattningen av information om produktionen till företagets kunder. 
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7 Diskussion 
I kapitlet för vi en avslutande diskussion och resonerar  kring den bakomliggande hypotesen 
till vår studie samt behandlar även uppsatsens reliabilitet och tillförlitlighet. Diskussionen är 
tänkt att föra läsaren närmare svaren på våra problemformuleringar och i kapitlet 
presenteras även reflektioner som uppkommit under arbetets gång. 

7.1 Författarnas reflektioner 
När vi påbörjade den här uppsatsprocessen gjorde vi det med uppfattningen att det fanns en 
skiljelinje mellan hur och om företag kommunicerar sin ansvarsfulla produktion. Vi 
uppfattade att kommunikationens omfattning och om det skedde någon kommunikation 
överhuvudtaget främst berodde på företagens rädsla för hur de skulle hantera att bli 
granskade. Vidare upplevde vi att ju viktigare ansvarsfull produktion var för företagets 
varumärke desto mer kommunicerades det. Uppsatsprocessen har bidragit till att vi idag har 
en mer nyanserad bild av de bakomliggande orsakerna till företagens kommunikation 
samtidigt som vi genom undersökningen fått den tidigare uppfattningen delvis bekräftad. 
 
Vi anser att den teoretiska referensramen och empirikapitlet väl belyser vårt problemområde. 
De resultat vi kommit fram till tycker vi ger svar på våra huvud- och delproblem. Vi är 
medvetna om att vi genom att göra en bredare undersökning med fler antal företag hade 
kunnat dra mer tillförlitliga slutsatser på samma sätt som underökning av färre företag hade 
möjliggjort en djupare analys. Anledningen till att vi valde tre företag var att vi ansåg att vi 
med det antalet skulle kunna studera varje företag så djupt som vi behövde samtidigt som vi 
skulle kunna jämföra hur olika företag hanterade problemet.  
 
Utöver de direkta slutsatser som presenteras som svar på vår frågeställning under rubriken 
slutsats har vi under arbetets gång även gjort andra intressanta noteringar som är mer eller 
mindre kopplade till ämnet men som anser relevanta och intressanta att ta upp under 
diskussionsavsnittet. Dessa noteringar och reflektioner är dels kopplade till frågor som vi 
belyser i problemdiskussionen och dels till de modeller som presenteras i uppsatsens 
teoretiska referensram. 
 
I problemdiskussionen ställs frågan huruvida en stor mängd information med snarlika 
budskap gör att konsumenten förlorar intresset. Vi genom de genomförda intervjuerna fått 
uppfattningen att de undersökta företagen inte upplever att den stora mängden information på 
området gör det svårt att nå ut till kunderna med det egna budskapet. Snarare ser de mängden 
information som ett tecken på att kommunikationen av ansvarsfull produktion är ett aktuellt 
ämne som företaget bör lägga större fokus på. Vidare konstateras i problemdiskussionen att 
även om det finns mycket produktinformation är den inte heltäckande och fyller inte 
konsumentens behov (Dupré 2005, s. 9). Den information som vi har fått från modeller i den 
teoretiska referensramen och från empirin tyder på att det bästa sättet att på ett trovärdigt sätt 
ge konsumenterna den information de efterfrågar är att bygga företagets kommunikation på 
öppenhet, transparens och dialog med omvärlden. I nästa stycke i problemdiskussionen 
konstateras att företagen måste hitta en balans mellan konsumenternas efterfrågan på 
produkter och det bredare samhällsperspektivet, det vill säga en balans mellan kortsiktiga och 
långsiktiga intressen (Peattie 1998, s. 80). Här ser vi att de företag som vi har undersökt 
kombinerar de långsiktiga intressena i form av ansvarsfull produktion med de mer kortsiktiga 
som försäljning och vinst. Det sker genom att företagen implementerar någon form av 
märkning och kommunicerar det till sina kunder samtidigt som de hela tiden arbetar med att 
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förbättra sina processer. Här vill vi återknyta till modellen som behandlar 
varumärkesstrategin och delen om utveckling. De tre företagen som vi har studerat har 
istället för att till exempel skapa en ny produktlinje valt att implementera ansvarsfull 
produktion i hela företaget och ge varumärket ett utökat värde genom ansvarsfull produktion 
istället för enbart vissa produkter. 
 
Gällande den övriga uppsatsen i sin helhet och de ämnen som vi har kommit i kontakt med 
skulle vi vilja rikta uppmärksamheten mot att antal förhållanden som vi har lagt märke till. 
För en framgångsrik kommunikation av ansvarsfull produktion har vi sett att transparens och 
öppenhet är avgörande faktorer. Här återknyter vi till den uppfattning som vi hade om ämnet 
innan vi började skriva, nämligen att kommunikationen var beroende av om företagen trodde 
sig kunna klara en granskning. Vi anser att det faktum att transparens har dykt upp som ett 
sådant viktigt värde delvis bekräftar den uppfattningen, dock på ett mindre drastiskt sätt.  
Varumärkesvärdena måste även genomsyra hela organisationen för att företaget ska ge ett 
trovärdigt och pålitligt intryck.  
 
Företagen som vi har studerat vill inte kommunicera något som de inte kan leva upp till, 
något som antingen ger upphov till användningen av flera olika delmärkningar som inte är 
heltäckande eller egna märkningar som inte lovar något som företaget inte kan hålla men som 
inte heller behöver betyda en utmaning. Vi tror att kommunikationen av ansvarsfull 
produktion skulle gynnas av att få en framtoning mer inriktad på arbetet som en ständigt 
pågående process än som något som ska presenteras för kunder och omgivning som ett 
färdigt resultat. 
 
Genom vår undersökning kan vi se en risk med att ansvarsfull produktion anses som något 
trendigt. De företag som har ansvarsfull produktion som primärt värde kan skadas då trenden 
upphör.  
 
Eftersom alla företagen i vår undersökning kommunicerar sin ansvarsfulla produktion via 
hängetiketter på plaggen och via hemsidan drar utgår vi från att det är en effektiv och bra 
metod att marknadsföra ansvarsfull produktion. Ett annat betydande kommunikationsmedel 
är att föra dialoger med omgivningen för att därigenom skapa relationer till kunder och 
intressenter. 
 
Vi tycker också att frågan varför företaget började med ansvarsfull produktion är intressant 
att besvara som bakgrund till frågeställningen. Det är främst interna initiativ som legat 
bakom att företagen startat med en ansvarsfull produktion och vidare kommunicerat det till 
sin omgivning. Även om det till viss del funnits externa påverkningsfaktorer har de inte varit 
avgörande för företagens beslut att börja med ansvarsfull produktion. De externa faktorerna 
tenderar däremot att bli allt viktigare för företagens framtida varumärkesstrategi. 

7.2 Uppsatsens tillförlitlighet 
Gällande undersökningens reliabilitet och validitet anser vi att vi har funnit svar på de frågor 
som formulerades i problemformuleringen samtidigt som vi även har fått svar på flera 
intressanta problem i nära relation till vår frågeställning och ämnet. Undersökningen gäller ett 
relativt aktuellt ämne som säkert kan komma att förändras med tiden men om vi ställde 
samma frågor till de intervjuade på de tre företagen idag tror vi att vi skulle komma fram till 
samma svar. Intervjuerna påverkades alla mer eller mindre av situationsbundna faktorer 
såsom var och hur intervjuobjekten hade möjlighet att genomföra intervjuerna och hur mycket 
tid som fanns till förfogande. Intervjun med Maria Westerlind genomfördes ostört och 
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intervju med Dem Collective på ett café. Vid två av intervjuerna närvarade två personer plus 
den intervjuade, den tredje intervjun genomfördes via telefon och med enbart en person samt 
den intervjuade. Ingen av intervjuerna har kunnat spelas in, dels beroende på att det på grund 
av miljön inte var möjligt samt att den intervjuade inte samtyckte till inspelning av intervjun. 
Vi anser att vi, trots de olika faktorer som påverkade intervjusituationerna, har kunnat 
sammanställa och tolka svaren riktigt. De intervjuade har alla fått se sammanställningen av 
den egna intervjun som den bifogas i bilaga 1 till 3 för att kontrollera att inga fakta har 
missuppfattats. Utifrån sammanställningen av arbetet och då särkilt analysdelen anser vi att 
uppsatsen har god begreppsvaliditet och omedelbart upplevd validitet. Intervjufrågorna 
granskades och diskuterades i samråd med handledare innan intervjuerna genomfördes. Under 
intervjun fanns även möjlighet att förtydliga om någon fråga uppfattades som otydlig eller 
kunde besvaras på olika sätt och därför anser vi att de systematiska felen torde ha minskats.  
 

7.3 Förslag till vidare forskning 
Vår undersökning har behandlat hur företagen har utvecklat sina varumärkesstrategier med 
hänsyn till ansvarsfull produktion och i vilken omfattning det kommuniceras till 
omgivningen. Vi tycker att en intressant fortsättning på den forskningen skulle vara att 
undersöka på vilket sätt kommunikationen sker beroende på om företagen riktar sig till 
kvinnor, män eller barn. Under vår undersökning har vi sett tecken på skillnader i sättet på 
vilket företagen kommunicerar och tycker det perspektivet skulle vara intressant att studera 
vidare. 
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Bilaga 1 

Intervju Maria Westerlind 
Vi har genomfört en intervju med Pär Westerlind som är marknadsansvarig på 
konfektionsföretaget Maria Westerlind. 
 
Maria Westerlind som företaget ser ut idag startades 2003 av Maria Westerlind men är ett 
företag med mycket äldre anor än så. Företaget AB Anders Westerlind startades 1948 av 
Marias farmor och farfar och redan då var kvalitet och nära relationer med kunden viktiga 
aspekter. Sedan 1969 hade företaget en fabrik i Mölndal i Göteborg vars specialitet var 
plisserade kjolar. produktionen startade redan 1948 om än i mindre skala. Första adresserna 
för tillverkningen var lilla Drottninggatan och senare andra Långgatan innan de flyttade till 
Mölndal 1969. I Mölndal satt det som mest 300 sömmerskor. På den tiden rådde ett 
efterfrågeöverskott på marknaden och på fabriken producerades ca 3000 kjolar om dagen. AB 
Westerlind var ett av de första svenska modeföretagen som flyttade sin produktion utomlands, 
närmare bestämt Portugal där de producerade mest. Anledningen till att det blev just Portugal 
var att Sverige hade fördelaktiga handelsavtal med landet. På 60-talet sydde och sålde AB 
Westerlind styles till både KappAhl och H & M och företaget hade även en fabrik i Tunisien. 
 
2003 startade Maria Westerlind under sitt eget namn företaget Maria Westerlind i de gamla 
lokalerna i Mölndal. Fram till dess fanns den gamla administrationen kvar och 
kvalitetstänkandet är något som präglar även Maria Westerlind. Idag har vi 5 anställda och 
flyttar till nya lokaler i Göteborg. Återförsäljare finns både i Sverige och utomlands och väljs 
ut väldigt selektivt för att passa våra krav. Tidigare hade vi en egen butik i Stockholm men 
nyligen togs beslutet att istället satsa på en webbshop. 
 
Maria Westerlinds ikon som bland annat finns representerad på våra etiketter kommer 
ursprungligen från en modebild från 60-talet. Bilden var resultatet av en samproduktion 
mellan AB Westerlind och en garnproducent av polyesterfibrer med sloganen ”Jag vill ha en 
kjol, Jag vill ha en kjol, Jag vill ha en kjol!” och annonsen publicerades då i en av 
Bonnierförlagets tidningar. Idag har ikonen blivit en symbol för varumärket. 
 
Maria Westerlind har idag 5 anställda och är enbart inriktade på tjejkläder med en kvinnlig 
passform och deras kunder är kvinnor med en mental ålder på 20-30 år.  
 
Fråga 1: Vilka är de viktigaste delarna/värdena i er varumärkesstrategi? 
De viktigaste delarna i Maria Westerlinds varumärkesstrategi är att det är ett unikt, chickt 
tjejvarumärke. Det är modernt med en historisk förankring som kan ses som en slags garanti 
för kunskap och kvalitet det faktum att Maria är tredje generationens designer skapar ju en 
viss tyngd. Priserna ligger på en mellannivå. 
 
Fråga 2: Vad är ert primära värde?  
Vårt primära värde är ”kvinnligt”. Tidigare var det primära värdet ”ett retrochickt varumärke” 
men idag släpper vi retrodelen och fokuserar enbart på chickt och kvinnligt eftersom det 
passar företaget och dess produkter idag bättre. 
 
Fråga 3: Vilken anser ni vara er målgrupp? Är det intressant att kommunicera 
ansvarsfull produktion till den målgruppen? 



 

 

 

Målgruppen är kvinnor i den mentala åldern 20-30 år. Vi anser att det är intressant att 
kommunicera ansvarsfull produktion till våra kunder, dels för att vi på Maria Westerlind 
själva anser att det är ett viktigt ämne som får allt större fokus men också för att våra kunder 
efterfrågar det. 
  
Fråga 4: Vad fick er att börja arbeta med ansvarsfull produktion? 
Som sagt så har det att göra med att vi som arbetar på Maria Westerlind anser att det är ett 
ämne som får allt större betydelse, det ligger i tiden att ha ett ökat miljöfokus. Vi tror inte att 
företag kommer att kunna undvika att uppvisa en viss medvetenhet på området, främst på 
grund av den ökande konkurrensen på marknaden och vi känner att vi har möjlighet och 
kunskap att engagera oss i arbetet. Ansvarstagande inom etik och miljö blir ett sätt för 
företaget att särskilja sig på. Samtidigt så har vi fått förfrågningar från våra kunder som 
undrar hur och om vi arbetar med ansvarsfull produktion. Hittills har vår kommunikation på 
området alltså bestått mestadels av mun mot mun metoden. Sen är det ju så att man får det 
man betalar för och utifrån den prisklass som våra produkter ligger i så har vi möjlighet att 
välja bättre produktionsförhållanden. 
 
Fråga 5: Vilken betydelse har ansvarsfull produktion i varumärkesstrategin? 
För oss blir det viktigare och viktigare att ha ett miljöfokus. Vi är noggranna i vårt val av 
leverantörer och ser dem som samarbetspartners. Idag producerar vi i Portugal, Tunisien, 
Litauen och Fjärran Östern. Våra tyger köper vi först och främst in på tygmässor i Paris av 
olika tygproducenter och då letar vi särskilt efter producenter med någon form av 
miljöförankring eller ekolabels. Vi använder oss helst av europeiska tillverkare eftersom vi 
tycker att de lagar och regleringar som styr hur produktionen får ske i EU är mycket hårdare 
än till exempel i fjärran Östern. Det blir ytterligare en garanti för att produktionen sker på ett 
korrekt sätt, både etiskt och miljömässigt. Det är framförallt vävda tyger som köps in från 
europeiska leverantörer. 
– I vilken utsträckning kommuniceras detta till slutkonsument? På vilket sätt sker 
kommunikationen? 
Fram till nu har vår kommunikation enbart bestått av mun mot mun marknadsföring, vi har 
genom kontakten med butikerna där våra plagg säljs kunnat förmedla det vidare till 
slutkonsumenten. Nu har vi dock påbörjat arbetet med en egen märkning av plaggen som 
kommer att lanseras till hösten. Vi har valt att inte använda oss av ett utomstående 
certifieringsorgan eftersom vi anser att en eventuell miljömärkning måste stämma överens 
med företagets grafiska profil. Kommunikationen sker alltså dels via den nya märkningen i 
form av hängetiketter samt nya förpackningspåsar, båda i återvunnet papper. 
 
Fråga 6: Vad upplever ni att ni får ut av att kommunicera en ansvarsfull produktion? 
Vi tror att det i framtiden kommer att bli allt viktigare att ha någon form av miljöfokus. 
– Vilka för- och nackdelar ser ni? 
Vi har fortfarande inte sett alla för- och nackdelar som kommer av att kommunicera en 
ansvarsfull produktion eftersom det är först till hösten som vi mer aktivt kommer att göra det. 
En nackdel med skulle kunna vara att det som utifrån miljösynpunkt är en ”bra” produkt inte 
är modernt och för att kunna överleva i den här industrin måste i följa modet och den 
modegrad som våra produkter representerar. Det kan också bli så att varumärket ger ett 
spretigt intryck om man försöker att utöver befintliga värden som kommuniceras även lägga 
till miljö- och etikdelen. Å andra sidan måste företag alltid till viss del skapa sina egna 
värden. I och med att företaget är så pass litet skapas personliga relationer med leverantörerna 
och det är något vi eftersträvar då det också ger oss en bättre kontroll över produktionskedjan. 



 

 

 

Vi är väldigt beroende av att kunna lita på våra leverantörer och att de förser oss med de varor 
som vi har beställt. Om en leverans uteblir eller försenas är det vi som inte har något att sälja. 
– Arbetar ni utifrån någon specifik policy vid hantering av negativ publicitet i 
förhållande till ansvarsfull produktion? 
Nej, vi är ett så pass litet företag att vi inte har några officiella riktlinjer som gäller vid 
hanterig av negativ publicitet och ingen renodlad struktur som gör det möjligt. Skulle det ske 
så får vi ta ställning till hur vi ska sköta det då och anpassa oss till situationen. Vi ser det som 
en slags ”brandkårsutryckning”. 
 
Fråga 7: Varför har ni valt att kommunicera på det sätt som ni gör?  
Vi tycker att miljömärkningar lätt kan uppfattas som mossiga och tråkiga, de förmedlar inte 
de värden som vi vill ska förknippas med Maria Westerlind. Vårt val att skapa en egen 
miljömärkning är ett sätt för oss att direkt kunna kommunicera till kunden vad vi står för här 
och vi tror att vi på ett helt annat sätt uppfattas som trovärdiga. Det finn även en risk med att 
använda olika märkningar och etiketter på plaggen då det kan göra att plaggens egen design 
kommer i skymundan och att plaggen mister sin identitet. Genom att använda vår egen 
märkning lovar vi inte mer än vi kan hålla och det tror vi är viktigt. Faran med att använda en 
miljömärkning kan vara att den enbart används som en fasad men inte säger något om hur 
företaget dagligen arbetar med problemet För Maria Westerlind som ett litet företag skulle en 
utomstående certifiering innebära höga kostnader och ta mycket tid i anspråk. Vi har helt 
enkelt inte möjlighet att resa runt och utföra kvalitetskontroller och uppföljning. Genom att 
använda oss av vår egen märkning lovar vi inget som vi inte kan hålla. Alltför detaljrika 
riktlinjer kan göra att vi målar in oss i ett hörn och förlorar vår handlingsfrihet. Den 
nuvarande märkningen har skapat en balans mellan de här två förhållandena. Vårt arbete på 
området präglas att av en medvetenhet i de små besluten såsom pappersåtervinning och vilka 
material och processer som vi använder oss av. Till exempel använder vi så få 
slutberedningsprocesser som möjligt på våra jeans, inga slitningar osv. eftersom det har en 
negativ effekt på miljön. Sen är vårt primära mål förstås att sälja kläder och då måste man 
följa modet till viss del. Det hela beror mycket på hur man kommunicerar, om man kan visa 
produkterna och varför de ser ut som de gör ur ett fördelaktigt perspektiv. Till exempel när 
det gäller våra jeans som inte har några slitningar så kan man ju kommunicera att Marie 
Westerlinds kunder sliter in sina jeans själva. 
När det gäller skinn så försöker vi att begränsa användningen av det i våra produkter. I de fall 
vi använder det så är vår policy att enbart använda oss av skinn från kreatur som går till slakt. 
 
Fråga 8: Vad vill ni förmedla i er kommunikation? 
Vi vill dels förmedla och stärka de värden om förknippas med varumärket idag samtidigt som 
vi vill berätta för våra kunder att vi är medvetna om våra processer och hur produktionen sker. 
Kommunikationen ska ses som en utveckling av varumärket i stället för ett tillägg.  
 
Fråga 9: Hur ser ni att ansvarsfull produktion samspelar med kvalitet och design? 
Vi tycker att det rent design och värdemässigt kan vara svårt att förena kommunikationen av 
en ansvarsfull produktion med varumärket och den grafiska profilen. Miljömärkningar som 
svanen och bra miljöval är redan laddade med värderingar och associationer som inte 
nödvändigtvis är förenliga med företagets profil. Det handlar återigen om det vi pratade om 
tidigare att en eventuell märkning måste stämma överens med vår grafiska profil.  
 
Fråga 10: Hur ser ni på att ha en grön position i framtiden på marknaden?  



 

 

 

Vi tror att det kommer att bli allt viktigare att ha en grön position på marknaden i framtiden 
och vi känner att tiden för oss är mogen att kommunicera hur vi arbetar på området mer till 
våra kunder. 
 
Fråga 11: Hur kan en framtida strategi komma att se ut utifrån förändrade 
förhållanden inom miljö och etik? 
En framtida strategi för Maria Westerlind kommer vara att utbilda och informera kunderna 
inom området och följa utvecklingen inom miljöarbetet. Det krävs även att andra företag och 
organisationer tar liknande initiativ för att göra marknaden medveten om att det till sist är 
kunden som väljer och därigenom kan förändra. Till exempel gör tv program som uppdrag 
granskning redan idag mycket för att utbilda kunderna och göra dem mer medvetna om att det 
är vad de köper som påverkar vad företaget väljer att producera. 



 

 

 

Bilaga 2 

Intervju Zion 
Vi har genomfört en telefonintervju med Fredrik Berntsson som är en av grundarna till det 
svenska konfektionsföretaget Zion 
 
Zion är ett svenskt streetwearmärke som tillverkar både tjej-och killplagg av certifierad 
ekologisk bomull. Företaget startades år 2002 av Fredrik Berntsson och Martin Odencrants 
och drivs i dag tillsammans med fyra medarbetare från kontoret i Örebro. Verksamheten har 
på grund av sin ringa storlek och sin småskaliga organisationsstruktur inga renodlade 
tjänster utan de anställda är alla delaktiga i arbetsprocessens olika steg. Däremot finns vissa 
ansvarsområden som genererar i följande uppdelning; två personer har hand om 
försäljningen, en person gör illustrationer och en person står för själva designen av plaggen.  

 
Kollektionerna består huvudsakligen av t-shirts, luvtröjor, skjortor och linnen med 
välarbetade tryck med företagets egna illustrationer. Plaggen säljs i utvalda butiker i 
Helsingborg Västerås, Norrköping, Malmö, Linköping, Uppsala och Göteborg samt på 
Ekovaruhuset i Stockholm. Företaget har även försäljning via sin egen hemsida och via 
nätbutiken allgoodclothing.se. I februari 2007 lanserade de även en kollektion i Paris och 
företaget har även försäljning i Tyskland. 

 
Fredrik och Martin har båda vuxit upp med skate och snowboardkulturen och delade sen 
länge ambitionen att skapa ett nytt unikt klädmärke. Intresset för kläder fanns med parallellt 
i deras uppväxt och umgängeskretsen bestod bl.a. av grundarna till ett känt svenskt 
modeföretag något som inspirerat Fredrik och Martin ytterligare. År 2000 började arbetet 
med att leta efter lämpliga fabriker för deras verksamhet och två år senare satte 
produktionen igång på allvar. Företagets grundidé är att om det är möjligt att tillverka kläder 
utan att för den delen skada omgivningen är det ett naturligt och självklart sätt att gå till 
väga. 
 
Alla företagets plagg tillverkas av 100 % ekologisk och SKAL certifierad bomull och 
produktionen sker i en fabrik i Turkiet där de anställda arbetar under bra och rättvisa 
förhållanden. SKAL certifierad bomull märks med en EKO kvalitetssymbol som innebär att 
bomullen producerats enligt EU:s regelverk. Symbolen kan endast användas av tillverkare 
som har erhållit licens och blivit certifierade av SKAL. 
 
Fråga 1: Vilka är de viktigaste delarna/värdena i er varumärkesstrategi? 
Vi vill med hjälp av vår egen bakgrund forma ett nytt varumärke och kombinera det med en 
etisk och bra produktion. Zion står för street - och snowboard kulturen, musik samt kulturer i 
största allmänhet. Musiken har en stor roll i varumärket och fokus ligger på reggae kulturen 
med en medveten underground profil. 

 
Fråga 2: Vad är ert primära värde?  
Vårt varumärke står främst för en juste produktion som inte bara gynnar oss själva utan även 
andra människor i hela kedjan. Vi försöker kombinera en bra design med en ansvarsfull 
tillverkning. 
 
Fråga 3: Vilken anser ni vara er målgrupp?  



 

 

 

Det är en lurig fråga. Vi är inte som andra varumärken så frågan om vår målgrupp är svår att 
svara på. Det är en form av ”blind spot”. Meningen är att både Agneta 53 år och Sara 18 år 
ska kunna ha våra kläder. Vill egentligen inte ha någon begränsad målgrupp men om jag 
måste begränsa mig är målgruppen medvetna människor som gillar underground musik.   
 
Fråga 4: Är det intressant att kommunicera ansvarsfull produktion till den 
målgruppen? 
O ja! Det är jätte viktigt för oss. Däremot måste kommunikationen ske på ett naturligt sätt 
utan pekpinnar. Vi har inte som ambition att gå med fanan högt och predika våra åsikter för 
andra människor. Kommunikationen ska också vara okrystad och vi dömer heller inte de 
människor som inte tycker och tänker som oss. 
 
Fråga 5: Vad fick er att börja arbeta med ansvarsfull produktion? 
Både Martin och jag har vuxit upp med streetkulturen och samtidigt haft ett intresse för mode. 
Vi växte upp och umgicks med killarna som har företaget WeSC så det har varit naturligt för 
oss att fortsätta i den här branschen. Däremot upplevde vi att det saknades ett juste 
streetmärke med miljöhänsyn vilket vi tyckte det borde finnas. När vi startade företaget år 
2002 uppfattades miljöengagemang som något pretentiöst så vi gjorde därför tvärtom vad 
många andra företag gjorde och antog en ny och spännande utmaning. 
 
Fråga 6: Vilken betydelse har ansvarsfull produktion i varumärkesstrategin? 

- I vilken utsträckning kommuniceras detta till slutkonsument? 
- På vilket sätt sker kommunikationen? 
 

Det är viktigt att få fram budskapet under förutsättning att det inte blir alltför beigt och 
naturligt. Däremot är det jätte viktigt att samtidigt kunna erbjuda en tilltalande design på 
plaggen och inte enbart fokusera på miljö och etik. Kläder från Zion ska kunna hänga bredvid 
vilket varumärke som helst och kunna vara jämbördigt. Däremot ska det vid/efter köptillfället 
bli en bonus för kunden att plagget är tillverkat av bra material och under justa villkor. Det är 
viktigt med mixen och kombinationen av design och miljöhänsyn!  
 
 Kommunikationen sker via vår hemsida samt via hang tags på plaggen. I nuläget håller vi på 
att utforma en ny hang-tag att hänga på plaggen. Vi arbetar med ett projekt som går ut på att 
plantera träd i Tanzania Afrika. Information om det projektet står på separat hang-tag på 
plaggen. Det är ändå svårt att kombinera miljöhänsyn rent grafiskt så att inte varumärket 
förändras för mycket.   
 
Fråga 7: Vad upplever ni att ni får ut av att kommunicera en ansvarsfull produktion? 

- Vilka för- och nackdelar ser ni? 
- Arbetar ni utifrån någon specifik policy vid hantering av negativ 

publicitet i förhållande till ansvarsfull produktion 
 

Jag upplever att vi fått mycket bra respons på vårt engagemang och att många ser positivt på 
att vi har tänkt till. Vi har däremot fått bäst respons av vår musikprofil på hemsidan. Många 
kunder hör av sig till oss och är glada för att de genom oss har fått upp ögonen för nya 
musikstilar. Jag tycker det är bra att reggaemusiken kan få en positiv koppling till skillnad 
från att förut förknippas med droger.  
 
Vi har egentligen inte upplevt några nackdelar alls med vår kommunikation. Jag undrar om 
människor verkligen kan tycka det är något negativt med ansvarsfull produktion? Om plaggen 



 

 

 

inte är snygga och tilltalande kan vi visserligen få negativ respons men knappast den delen 
om ansvarsfull produktion. Det är kläderna som talar i första hand!! Något som är negativt 
med själva tillvekningen är däremot att det är svårt att hitta bra material i närområdet. Vi vill 
inte hamna i Asien! Det försöker vi verkligen undvika. En sak som verkligen är negativt är 
själva ekotrenden. Det är inte bra att det anses som trendigt och något som sen riskerar att 
försvinna. 
 
Fråga 8: Varför har ni valt att kommunicera på det sätt som ni gör?  
Lite som jag sagt tidigare, vi kommunicerar på ett okrystat sätt och försöker införliva 
information på plaggetiketter osv. så kunden kan ta del av informationen vid köpet. 
 
Fråga 9: Vad vill ni förmedla i er kommunikation? 
Justa kläder som tillverkas under bra villkor. Vi kommunicerar inte ansvarsfull produktion 
med syfte att verka bra, vi tror på det själva. Vår logotyp består bland annat av ett lejon som 
står för ordet strong. Det symboliserar att vi står stadigt/fast. Vi står för det vi gör. 
 
Fråga 10: Hur ser ni att ansvarsfull produktion samspelar med kvalitet och design? 
Rent marknadsföringsmässigt ser jag inga problem med att kombinera kvalitet/design och 
ansvarsfull produktion. Däremot är det svårt rent kvalitetsmässigt av material och tillverkning 
av plaggen. Det är svårt att få till en regelbunden tillverkning eftersom det inte finns 
tillräckligt med bra leverantörer och producenter plus att ekologiska material och ansvarsfull 
tillverkning är dyrare. För skjortor (vävt) är det dock lättare men för stickat är det svårare. Det 
här är begränsande för oss och hade vi samtidigt haft mer kapital hade det blivit enklare. För 
företag som Patagonia är det lättare, De har helt andra möjligheter än vad vi på Zion har. Då 
många företag har största fokus på vinst gör det att det i slutändan inte finns tillräckligt många 
bra tillverkare inom området. Även tillgången på ekologisk bomull är begränsad pga. stor 
efterfrågan av den typen av fiber. Finns ingen bomull på plantagen längre. Däremot finns det 
alternativa material som exempelvis hampa. Jag upplever detta som ett moment 22.  
 
Fråga 11: Hur ser ni på att ha en grön position i framtiden på marknaden?  
Vi befinner oss i det läge ville vara i sen verksamheten startade 2002. Kollektionen har 
utökats med skjortor och stickade plagg. I framtiden kommer vi att försöka utveckla andra 
alternativ till material och tyger inom ekologisk tillverkning.  

 
Fråga 12: Hur kan en framtida strategi komma att se ut utifrån förändrade 
förhållanden inom miljö och etik? 
Vi har inte en ansvarsfull produktion för att locka kunder utan för att vi själva anser att det 
behövs. De företag som har en bra tillverkning men som inte vågar kommunicera det gör det 
av fel anledning. Då är ansvarsfull produktion bara ett knep för att verka vara något de i själva 
verket inte är. Vi kommer att fortsätta som vi gjort hittills i vårt ställningstagande. 



 

 

 

Bilaga 3 

Intervju Dem Collective 
Vi har genomfört en intervju med Karin Stenmar som är marknadsansvarig på 
konfektionsföretaget Dem Collective. 
 
Dem Collective grundades 2003 av Annika Axelsson och Karin Stenmar som träffades på en 
projektledarutbildning(Kulturverkstan) i Göteborg. Det var inom ramarna för den 
utbildningen som vi började undersöka möjligheterna att producera kläder på ett etiskt och 
ekologiskt ansvarsfullt sätt. Vi lyckades hitta bra producenter av ekologiskt bomull men inga 
fabriker som fyllde våra krav. Det hela slutade med att vi startade en egen fabrik på Sri Lanka 
där vi kunde ha full kontroll över arbetsvillkor och förhållanden. Finansiering av fabriken 
skedde med lån från Ekobanken. 
 
Idag producerar Dem Collective varor som säljs både direkt till konsument men även till 
organisationer och företag på den svenska marknaden. Vi äger en fabrik i Kadawatha utanför 
Sri Lankas huvudstad och en fabrik i Peraliya som vi driver i samarbete med en organisation 
som arbetar med fattigdomsbekämpning.  
 
Dem Collective producerar både kläder under det egna märket och till andra företag. Idag 
består Dem Collectives egna kollektioner främst av basplagg såsom t-shirtar i olika färger. 
 
Fråga 1: Vilka är de viktigaste delarna/värdena i er varumärkesstrategi? 
Vi har olika strategier för olika delar av företaget men våra ledord är transparens, 
trendkänslighet, vinst och vinstbegreppet. Med det här vill vi riva gränserna för vad som 
uppfattas som typiskt för etik och miljö. För oss handlar trend och trendkänslighet inte enbart 
om produkterna utan även att vi vill uppvisa en trendkänslighet inom samarbeten, värderingar 
och kommunikationsval. Även vinstbegreppet är ett värde som vi anser vara väldigt viktigt, 
det är ju grundläggande för företag att gå med vinst. Som ett företag med stort fokus på miljö 
och etik händer det ofta att vi får försvara vinstbegreppet. 
 
Fråga 2: Vad är ert primära värde? 
Vårt primära värde är definitivt transparens. För oss är det viktigt att tydliggöra varje steg i 
produktionen och det är vår öppenhet och transparens som gör Dem Collective unika, ingen 
annan har det som primärt värde. Hela näringslivet bygger på bevarandet av 
företagshemligheter och strategier. Jag tror att Sverige har förutsättningar att vara ledande 
inom samarbeten mellan företag och transparens, dels på grund av storleken och dels på grund 
av att det finns jämförelsevis få företag i branschen på den svenska marknaden som borde 
kunna samordna sig. Många små företag som kommunicerar öppet med varandra borde kunna 
samordna sig och vinna skalfördelar. 
 
Fråga 3: Vilken anser i vara er målgrupp? 
Vi går tvärtemot alla normer inom strategier gällande målgrupper eftersom vi hävdar att vår 
målgrupp är alla. Då menar vi alla på den svenska marknaden eftersom det är här vi är aktiva. 
Alla som har möjlighet att köpa våra produkter med hänsyn till priset. För oss är det viktigt att 
”att vara ansvarstagande ska inte enbart vara begränsat till höginkomsttagare”. Det första 
steget mot den här visionen är att göra våra produkter tillgängliga för alla. Eftersom vi ägnar 
oss åt lite olika verksamheter så påverkas förstås vår målgrupp av det med, vi riktar oss till 



 

 

 

exempel till både musikindustrin, näringsliv, skolor och slutkonsument. Med andra ord både 
business-to-business och business-to-consumer. 
 
Fråga 4: är det intressant att kommunicera ansvarsfull produktion till den målgruppen? 
Det viktigaste för oss är att kommunicera och att göra det naturligt. Vi vill att ansvarsfullt 
producerade produkter ska vara ett aktivt val istället för ett alternativt och vi är noga med att 
inte komma med pekpinnar, det vill säga att göra kommunikationen tillgänglig utan att spela 
på konsumentens dåliga samvete. Det finns många organisationer idag som gör mycket på 
området men som glömmer att kommunicera det och då missar de att skörda frukterna av sitt 
arbete från konsumenten. Kunden måste informeras om vad företaget gör, återigen är 
transparens ett viktigt värde. 
 
Fråga 5: Vad fick er att börja arbeta med ansvarsfull produktion? 
Vi startade företaget utifrån en konkret efterfrågan, man kan säga att vi ”konkretiserade en 
frustration”. Vi letade efter ansvarsfullt producerade plagg men hittade inga sådana och 
eftersom det inte fanns fick vi göra det själva. Vi var inte heller rädda för de ekonomiska 
aspekterna. 
 
Fråga 6: Vilken betydelse har ansvarsfull produktion i varumärkesstrategin? 
Den betyder allt! Det kan vara förödande för ett företag att inte vara medvetet om sina 
processer och hur de hanteras. Vi ser en risk i att ansvarsfull produktion som är ett väldigt hett 
ämne idag blir en trend, ett varumärke istället för en utveckling. Vi frågar oss vad som händer 
när trenden svalnar? För oss handlar det mycket om att göra först och prata sen, till exempel 
när The Ark köpte sina turnétröjor av oss så gick de inte ut stort med att tröjorna var 
ekologiskt producerade utan det var en bonus som konsumenterna upptäckte när de hade köpt 
plaggen. Sett ur den vinkeln kan man se att  
Innan vi går ut med vår ansvarsfulla produktion vill vi veta själva att våra processer sker på 
ett bra sätt. 

- I vilken utsträckning kommuniceras detta till slutkonsument? 
Kommunikationen sker via hängetiketter och vår hemsida. 

- På vilket sätt sker kommunikationen? 
Kommunikationen sker via föreläsningar på skolor och för organisationer, företag och 
makthavare. Om vi hade haft tillgång till mer kapital så hade större fokus legat på 
marknadsföringen och att kommunicera på ett avväpnande sätt. 
 
Fråga 7: Vad upplever ni att ni får ut av att kommunicera en ansvarsfull produktion? 
Vår kommunikation av ansvarsfull produktion ger alltid upphov till intressanta diskussioner 
och i de flesta fall positiv feedback. Vi tror att det i framtiden kommer att bli dyrt att inte ta 
ansvar, det kommer inte räcka med att enbart ha ett vinstsyfte som många företag har idag. 
Till slut kommer även de att bli tvungna att ta sitt ansvar om inte annat genom nya lagar, 
avgifter och regleringar. Vi tror att det är fel att fokusera enbart på vinst och att även 
ansvarsfull produktion och hållbar utveckling kommer att få ökad betydelse. Även 
konsumenternas ökade krav på ansvarsfull produktion kommer att tvinga företag att ta 
ställning och agera. Det är säkert intressant att börja se över vad vi har för naturtillgångar i 
våra närområden som till exempel nässelväxter, cellulosa och hampa 

- Vilka för- och nackdelar ser ni? 
Fördelarna består på kort sikt av det förtroende vi får från kunder, något som vi upplever som 
väldigt entusiasmerande. Många vill medverka och bidra med en del och det leder till bra 
mun-till-mun marknadsföring. De nackdelar som vi ser är vi ständigt tvingas försvara 



 

 

 

vinstbegreppet. Ansvarsfull produktion uppfattas ofta som välgörenhet för icke insatta, som 
något gulligt, trendigt och oseriöst. 

- Arbetar ni utifrån någon speciell policy vid hanteringen av negativ publicitet i 
förhållande till ansvarsfull produktion? 

Våra ledord när det kommer till de här bitarna är att bemöta negativ publicitet med fakta och 
transparens. Man måste välja sina strider. Negativ feedback är ett sätt för oss att se om och 
förbättra vår organisation. Vi upplever dock att vi har fått väldigt lite negativ respons under de 
år som vi har varit verksamma och dem kritik som vi har fått har inte varit riktigt grundat på 
fakta. Om vi skulle försättas i en situation som vi inte anser är förenlig med vår ideologi så 
låter vi kunder själv ta ställning och agera. Om vi till exempel har en kund som vill ha 
leverans via flyg så får kunden själv köpa utsläppsrätter om de vill ha leverans snabbt. 
 
Fråga 8: Varför har ni valt att kommunicera på det sätt som ni gör? 
Vår kommunikation sker via hemsidan och genom att de som köper plagg oftast blir 
”ambassadörer för frågan”. Den bästa marknadsföringen är när konsumenterna själva sprider 
varumärket genom rekommendation till andra. Vi tycker att det här är ett bra sätt att 
kommunicera på och det passar det kapital vi har till förfogande på området. 
 
Fråga 9: Vad vill ni förmedla i er kommunikation? 
Att man kan köpa kläder som är producerade på ett bra sätt och samtidigt få kläder som är 
snygga och håller kvaliteten. Sen är ju även transparens en stor del i vår kommunikation. 
 
Fråga 10: Hur ser ni att ansvarsfull produktion samspelar med kvalitet och design? 
Jag tror att det är väldigt individuellt och ändras från företag till företag och kund till kund. 
Eftersom vi själva inte är utbildade inom det textila området så har vi tvingats tänka mycket 
utanför ramarna, något som har skapat ett nytt formspråk och ny design. Att arbeta med 
ansvarsfull produktion är en mer tidskrävande och långsiktig process och kan påverka 
kvaliteten på ett bra sätt. Vi tvingas ibland hitta alternativa tillverkningslösningar som i 
slutändan kan ha en positiv effekt på slutprodukten. Miljöengagemang kan vara ett sätt att 
tvingas tänka utanför ramarna. Till exempel hade vi en produkt som skulle innehålla en 
dragkedja men vi lyckades inte hitta någon leverantör som uppfyllde våra krav och fick därför 
hitta en annan lösning rent designmässigt på problemet. 
 
Fråga 11: Hur ser ni på att ha en grön position i framtiden på marknaden? 
Vi tror att vi är bättre rustade för framtiden än många andra företag i och med att vi redan har 
en fungerande miljöstrategi och en budget anpassad därefter. Vi kommer inte att tvingas gör 
lika radikala förändringar som många andra företag om det dyker upp nya laga inom området 
miljö och etik, vi har en stabil grund som vi står stadigt på. Det kommer troligtvis i framtiden 
att var kostsamt att inte uppvisa transparens. Kapitalinvesteringar kommer att behöva ske på 
långsiktig basis, i framtiden kommer ansvarsfull produktion att vara en investering. Är man 
inte förberedd för de förändringar som troligtvis kommer at ske på området så kommer man 
som företag att vara upptagen med att hinna ikapp efterfrågan. Vi tror att vi kommer att kunna 
ta marknadsandelar medan många andra kämpar för att anpassa sig och implementera en 
miljöstrategi. 
 
Fråga 12: Hur kan en framtida strategi komma att se ut utifrån förändrade 
förhållanden inom miljö och etik? 
Miljövågen är idag utspridd till många fler människor än det var förra gången ämnet miljö var 
på tapeten och det beror nog till stor del på Internet och informationssamhället. Förra gången 
innebar den gröna vågen enbart att de människor som redan hade kunskap på området fick 



 

 

 

mer kunskap men idag tror vi att fler människor har tagit del av kunskapen. Al Gore och 
Michael Moore har gjort miljövågen och etikfrågorna mer folkligt och till ett mer 
lättillgängligt och förståeligt ämne än förut. 



 

 

 

Bilaga 4 
 
 

Model of positioning regarding the Environment 
 

 
 
Figur 1: Martin Charter & Michael Jay Polonsky 1999, s. Greener Marketing- a global 
perspective on greening marketing perspective  
 

Major brand strategy decisions 
 
 

 
 
Figur 2: Major brand strategy decisions, Kotler 2005 s 559, s. 



 

 

 

Elements in the communication process 
 
 

 
 
Figur 3: Elements in the communication process, fig. 17.3, Kotler 2005, s. 729 
 
 

Den hållbara kommunikationsprocessen 
 
 

 
 
Figur 4: Peattie 1998 s 384 



 

 

 

Bilaga 5  

Logotyper 
 
 
Maria Westerlind: http://www.mariawesterlind.com 
 
 

 
 
 
Zion: http://zionclothing.se 
 

 
 
 
 
 
 

 
Dem Collective: http://www.demcollective.com 
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