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Abstract 
In the last decade, several retailers have raised the issue of environmental impact and 

implemented a solid sustainability work containing strategies and goals.  Retailers are often 

encouraging their consumers to buy their sustainable alternatives by using green marketing. 

Even so, consumers may experience difficulties in discovering which products is sustainable 

and to what extent. If companies doesn’t have a distinct marketing strategy of their sustainable 

assortment they risk consumers to prioritize other products. Thus, the purpose of this study is 

to investigate and create an understanding of how a company’s employees work internally and 

communicates regarding the marketing of their own-designed products. An illustrative case 

study of a leading retail company operating in the Nordic region within fashion and home 

furnishing has been used as a tool to fulfill the purpose of this study. With the help of a 

qualitative research design, empirical data in the form of interviews, observations and content 

analysis have been collected. By using translation theories, we have developed descriptions of 

how ideas can occur during implementations in a company regarding their marketing of their 

own designed sustainable products. The investigation has shown that introducing marketing for 

specifically sustainable products can be complex.  It’s knowledge- and research intensive and 

can appear as a long-term changing process. It’s preferable that all the departments within a 

company interacts and communicates clearly with each other, for the marketing to be similar in 

all company channels. Further research is recommended to investigate how customers perceive 

retail companies‘ communication of sustainable products in order to gain the customers' 

perspective and opinions on the subject. 
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Sammanfattning 
Under det senaste decenniet har åtskilliga detaljhandelsföretag lyft frågan kring miljöpåverkan 

och implementerat ett gediget hållbarhetsarbete innehållande strategier och mål att arbeta 

utefter. Många företag väljer att uppmuntra deras kunder till att köpa deras hållbara produkter 

med hjälp av grön marknadsföring. Trots detta kan konsumenter uppleva svårigheter med att 

uppfatta vilka produkter som företagen kommunicerar som mer hållbara och i vilken 

utsträckning. Om företag inte har en tydlig strategi gällande marknadsföringen av deras hållbara 

sortiment riskerar kunderna att bortprioritera dessa produkter. Därmed är syftet med denna 

studie att undersöka och skapa en förståelse kring hur ett företags anställda kommunicerar vid 

det interna arbetet kring marknadsföring av deras egendesignade hållbara produkter. Detta är 

en illustrerande fallstudie av ett ledande detaljhandelsföretag verksamt i Norden inom mode 

och heminredning. Företaget har använts som verktyg föra att uppfylla studiens syfte. Med hjälp 

av en kvalitativ undersökningsdesign har empirisk data i form av intervjuer, observationer och 

innehållsanalys samlats in. Genom att använda oss av översättningsteorier har vi utvecklat 

beskrivningar kring hur idéer som berör marknadsföring av hållbara produkter kan te sig vid 

implementeringar i ett företag. Undersökningen har visat att det kan vara komplext att införa 

marknadsföring för specifikt hållbara produkter. Det är kunskap- och resurskrävande och kan 

te sig som ett långsiktigt förändringsarbete. Det är att föredra att företag på samtliga avdelningar 

samspelar, med hjälp av tydlig kommunikation, för att marknadsföringen av hållbara produkter 

ska vara likartad i alla företagets kanaler. Vidare forskning rekommenderas undersöka hur 

kunder upplever företagets kommunikation av hållbara produkter för att få kundernas 

perspektiv och åsikter kring ämnet. 
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1 Inledning 
Denna fallstudie berör ämnet marknadsföring av hållbara produkter utifrån ett 

företagsperspektiv. Med hjälp av en kvalitativ undersökningsdesign har en fallstudie gjorts av 

ett ledande detaljhandelsföretag, för att studera hur ett företags interna kommunikation 

gällande marknadsföring av hållbara produkter kan te sig genom hela kommunikationskedjan, 

från ledning, ut till butik och sociala medier-kanalen Instagram. I detta introducerande kapitel 

presenteras en bakgrund till ämnet marknadsföring av hållbara produkter följt av en 

problemdiskussion där tidigare forskning som berör ämnet redogörs. Därefter presenteras 

studiens syfte och frågeställningar. I frågeställningarna nämns begrepp såsom aktörer och 

aktiviteter. Dessa begrepp har vi valt att använda oss av då författaren av våra teorier utgår 

från dessa begrepp i sina beskrivningar av teorierna. Med begreppen syftar vi till agerande 

personer inom företaget som utför handlingar i form av arbetsuppgifter. I slutet av detta kapitel 

redogörs studiens avgränsningar och disposition.  

1.1 Bakgrund 

Modeindustrin är idag den industri i Sverige som arbetar minst aktivt med hållbarhet (Svensk 

Handel 2017; Svensk Handel 2018). Under det senaste decenniet har dock åtskilliga 

detaljhandelsföretag lyft frågan kring miljöpåverkan och implementerat ett gediget 

hållbarhetsarbete innefattande strategier och mål att arbeta utefter (Svensk Handel 2017). Enligt 

Craig, C. A. och Allen, M. W. (2013) krävs det att företagets ledning inför hållbara direktiv 

som kommuniceras ut till samtliga av företagets anställda, för att hållbarhetsarbetet ska övergå 

till att bli en väsentlig utgångspunkt för samtliga anställda inom ett företag som de kan förhålla 

sig till i deras vardagliga arbete (Craig & Allen 2013). En väl fungerande intern kommunikation 

gällande organisationens hållbara arbetskvalité är avgörande för att förbättra verksamhetens 

hållbarhetsarbete (Craig & Allen 2013). Aktörer i företag får ömsesidigt utbyte genom att 

företaget har mål på olika områden som de balanserar mot varandra (Wildenstam, P., Gezelius, 

C. & Uggla, H. 2016). På så sätt skapas de bästa förutsättningarna för ett tillfredsställande 

hållbart resultat (Wildenstam, Gezelius & Uggla 2016). Craig och Allen (2013) rekommenderar 

företag att införa strategiska kommunikationsmål gällande hållbarhet som integreras både för 

extern kommunikation och intern kommunikation (Craig & Allen 2013). Kommunikation som 

både förmedlas internt och externt påverkar i större utsträckning aktörernas vilja till att agera 

mer hållbart (Craig & Allen 2013). Målen bör vara både taktiska, mål på kort sikt, och 

strategiska, mål på längre sikt (Wildenstam, Gezelius & Uggla 2016).  

 

För att på ett effektivt sätt arbeta med hållbarhetsmål kan företag implementera CSR (Corporate 

Social Responsibility) i verksamheten. CSR kan delas in i tre delar: affärsmässigt, miljömässigt 

och socialt ansvarstagande (Berglund, A-K. & Boson, P. 2010,. ss. 98-107). Det affärsmässiga 

arbetet innefattar vilket sätt företag väljer att utföra sina affärer på genom dess affärsetik där 

policy om mutor och korruption ingår (Berglund & Boson 2010, ss. 98-107). Samt även genom 

att ställa högre krav på sina leverantörer (Svensk Handel 2018). Företagets socialmässiga 

ansvar omfattar hur företag säkerställer att deras anställda arbetar under goda 

arbetsförhållanden samt även om hur företag bidrar till att skapa ett bättre samhälle på lokal 

nivå (Berglund & Boson 2010, ss. 98-107). Företags miljömässiga ansvarstagande inbegriper 

hur företag agerar på ett hållbart sätt (Berglund & Boson 2010, ss. 98-107). Svensk Handel 

(2017) menar på att företag väljer att arbeta med hållbarhet även för att attrahera fler kunder 

och därmed öka lönsamheten (Svensk Handel 2017). 

 

Allteftersom fler företag väljer att arbeta med hållbarhet i sin verksamhet resulterar det i att fler 

hållbara produktalternativ på marknaden lanseras (Boström, M. & Micheletti, M. 2016). 
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Produkter som klassificeras som hållbara kan vara produkter tillverkade av återvunnet material, 

biologiskt nedbrytbart material alternativt material som är återvinningsbara (Fulton, K., & Lee, 

S. E. 2013). Vanligast är det att företag erbjuder hållbara produkter som är tillverkade i tyg av 

ekologiskt material och även då produkterna inte innehåller några bekämpningsmedel (Fulton 

& Lee 2013). Ekologiska produkter innebär ofta att företagen bidrar till hållbarhet genom deras 

aktiva val av tyger gjorda av naturligt material (Fulton & Lee 2013; Da Giau, A., Macchion, L., 

Caniato, F., Caridi, M., Danese, P., Rinaldi, R., & Vinelli, A. 2016).  

 

För att öka konsumenters intresse till att köpa hållbara produkter bör den hållbara informationen 

presenteras på ett tydligt, kreativt och attraktivt sätt (Raudaskoski, A. & Harlin, A. 2018). Detta 

kan ske med hjälp av att företag inför grön marknadsföring i deras marknadsplan. En 

marknadsplan fungerar som ett styrningsverktyg för samtliga av företagets aktiviteter på 

marknaden (Wildenstam, Gezelius & Uggla 2016). Affärsidé, vision och företagets långsiktiga 

mål styr marknadsplanen som i sin tur styr de aktivitetsplaner som företaget skapar 

(Wildenstam, Gezelius & Uggla 2016). Marknadsplanen kan se olika ut beroende på bolagets 

identitet, verksamhet och den marknad företaget är verksamt inom (Wildenstam, Gezelius & 

Uggla 2016). Marknadsplanen ska i ett företag bidra med struktur i marknadsföringsarbetet 

(Wildenstam, Gezelius & Uggla 2016).  

 

Företag bör införa grön marknadsföring i marknadsplanen och utnyttja kraft som sociala 

nätverk kan bidra med för att belysa företagets hållbara produkter (Shen, B., Zheng, J. H., 

Chow, P. S., & Chow, K. Y. 2014; Ahluwalia, P. & Miller, T. 2014). Grön marknadsföring 

används för att uppmuntra konsumenter till att köpa de mer hållbara alternativen (Svensk 

Handel 2017). Tydliga kommunicerade budskap leder till köp (Mas Manchón, L., Morales 

Morante, F., & Castellà-Mate, J. 2014). Med tiden har företag gradvis insett 

konkurrensfördelarna och möjligheterna med att implementera tydliga budskap i form av grön 

marknadsföring (Grant, J. 2008; Svensk Handel 2017). Grön marknadsföring bör på ett enkelt 

sätt få konsumenterna att förstå fördelarna med att köpa de hållbara produkterna framför de 

icke hållbara alternativen genom att presentera information och miljöfördelar med de hållbara 

produkterna (Hartmann, P., Apaolaza Ibáñez, V. & Forcada Sainz, F. 2005). Det krävs dock att 

företag arbetar med den gröna marknadsföringen på ett effektivt sätt för att den ska operera på 

ett framgångsrikt sätt (Du, S., Bhattacharya, C.B. & Sen, S. 2010). Företag som arbetar 

effektivt med att marknadsföra sina hållbara produkter utmärker sig genom att de har en klar 

vision gällande vilken riktning företaget vill ta i och med deras hållbarhetsarbete (Berglund & 

Boson 2010 ss. 98-107). Grön marknadsföring besitter enligt Shen et al. (2014) möjligheten att 

utbilda konsumenter och bidra till konsumenters medvetenhet gällande textilindustrins negativa 

påverkan på miljön (Shen et al. 2014). Därmed har grön marknadsföring potential till att 

stimulera konsumenters köpintentioner mot mer hållbara alternativ (Shen et al. 2014). Grön 

marknadsföring ut mot kund utformar sig på olika sätt genom att den anpassas till respektive 

marknadsföringskanal såsom fysisk butik, e-handelsbutik och sociala medier (Dahlén, M., 

Lange, F. & Rosengren, S. 2017, ss. 457-459). Den tekniska utvecklingen har medfört att 

kommunikation i företagens egna kanaler blivit mindre kostsam, användningen ökat och att 

många olika typer av kommunikationssätt vuxit fram det senaste decenniet (Dahlén, Lange & 

Rosengren 2017, ss. 457-459). Företag kan publicera ett varierat och snabbfotat material och 

vara närvarande närhelst på dygnets timmar (Dahlén, Lange, & Rosengren 2017, ss. 457-459). 

Den tekniska utvecklingen har också underlättat för konsumenter att söka information (Dahlén, 

Lange, & Rosengren 2017, ss. 457-459). Kommunikation i företagets egna kanaler lämpar sig 

bäst för redan existerande kunder men utesluter inte att företag kan nå ut till nya kunder (Dahlén, 

Lange, & Rosengren 2017, ss. 457-459).   
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Grön marknadsföring bör i den fysiska butikskanalen underlätta för kunder genom att tillgodose 

kunderna med lättillgänglig information om hållbara produkter genom att låta butikslayouter 

utformas på ett sådant sätt som gör det enkelt för kunderna att hitta de hållbara produkterna 

(Chan, T. Y. & Wong, C. W. 2012). Informerande skyltar i nära anslutning till de hållbara 

produkterna som informerar kunderna om fördelarna med de hållbara alternativen innebär en 

tidsbesparing för kunderna i sin navigering av miljövänliga produkter (Chan & Wong 2012). 

Då kunder söker efter hållbara produkter i en butik är det även en fördel om produkterna i 

butiken är märkta med miljömärkningar för att underlätta för kunderna (Thøgersen, J., 

Haugaard, P. & Olesen, A. 2010).  Miljömärkningar är ofta en liten etikett där det kortfattad 

står beskrivet hur produkten ur miljösynpunkt har framställts (Bratt, C., Hallstedt, S., Broman, 

G., Robèrt, K-H. & Oldmark, J. 2011). Därmed är miljömärkningar ett viktigt 

kommunikationsmedel för att öka kundernas förtroende till att handla miljövänligt (Thøgersen, 

Haugaard & Olesen 2010). Miljömärkningar används för att minska gapet om 

produktinformation som kan uppstå mellan företagens produkter och konsumenter 

(Schumacher, I. 2010). Miljömärkningar används även för att kommunicera produktens 

hållbara kvalite (Bratt et al. 2011). Ur företagssynpunkt är miljömärkningar effektivt att 

använda sig av för att förmedla till sina kunder vad för slags miljömässiga och sociala aspekter 

som företaget har tagit hänsyn till vid tillverkning av produkten (Bratt et al. 2011). Då företag 

använder sig av miljömärkningar kan detta ses som konkurrenskraftigt gentemot andra företag 

(Bratt et al. 2011).  

 

Utöver företags fysiska butiksmiljö är det fördelaktigt om företag kan erbjuda sina kunder 

försäljning via digitala kanaler såsom via en attraktiv e-handelsbutik eller sociala medier 

(Boateng, H., & Okoe, A. 2015).  Där kan kunder ta del av ytterligare information om hållbara 

produkter (Boateng & Okoe 2015). En e-handelsbutik möjliggör för företag att nå ut till sina 

kunder om aktuell information om deras produkter (Boateng & Okoe 2015). Exponering av 

hållbara produkter på sociala medier leder indirekt eller direkt till att konsumenter köper 

hållbara produkter och att företag därmed kan påverka konsumenters attityder till produkterna 

(Yu, M., Cao, DM & Tan, J. 2019). Boateng och Okoe (2015) skriver i sin studie att 

konsumenters attityder gentemot reklam i sociala medier är positiv (Boateng & Okoe 2015). 

Detta för att konsumenterna inte upplever någon risk med reklam på sociala medier och att de 

litar på reklamen på sociala medier (Boateng & Okoe 2015). Detta i sin tur innebär att företag 

bör upprätthålla trovärdiga reklambudskap för att konsumenternas positiva inställning till 

reklam på sociala medier ska fortgå (Boateng & Okoe 2015). Sociala medier så som Instagram 

är ett obegränsat sätt för kunder att integrera, gilla, dela och publicera information om företag 

(Muntinga, D., Moorman, M., & Smit, E. 2011). Därmed är det viktigt att företag förstår 

konsekvenserna av innehållet som de väljer att publicera på sociala medier då dessa kan komma 

att påverka konsumenternas intresse och motivation för företaget (Muntinga, Moorman & Smit 

2011). Även kundernas möjlighet att finna information och inspiration gällande företagets 

produkter påverkas avsevärt i och med företagets aktivitet på sociala medier (Muntinga, 

Moorman & Smit 2011). Företags visuella kommunikation på sociala medier kan därmed 

effektivt bidra till ett ökat förtroende hos deras kunder (Boateng & Okoe 2015). Då företag 

publicerar reklam i form av bilder eller texter med informativa budskap ökar chanserna till att 

kunderna på ett rationellt sätt väljer dessa produkter framför tusentals andra produkter som finns 

tillgängliga på marknaden (Mas Manchón, Morales Morante & Castellà-Mate 2014). 

1.2 Problemformulering 

I takt med att digitaliseringen ökar, ökad e-handel och att reklambrus blivit allt mer intensiv har 

traditionell marknadskommunikation såsom reklam via TV och tidningar fått ett minskat värde 

(Dahlén, Lange & Rosengren 2017, ss. 457-459). Den traditionella kommunikationen har fått 
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konkurrens genom att företag idag kan kommunicera och publicera sina budskap på egen hand 

via egna webbplatser, butiker och sociala mediekonton (Dahlén, Lange & Rosengren 2017, ss. 

457-459). Därmed krävs det att företag utför grundläggande planeringar kring vilka mål och 

strategier företaget ska ha, vilka kanaler som ska användas och vilka budskap företaget vill 

sända ut i dessa (Dahlén, Lange & Rosengren 2017, ss. 457-459). Den ökade tillgängligheten i 

och med e-handelns expandering har medfört att konsumenter förändrat sina inköpsvanor 

(Berglund & Boson 2010, ss. 35-37). Det har också resulterat i att fler kunder efterfrågar 

information gällande produkternas ursprung inför ett köp (Berglund & Boson 2010, ss. 35-37). 

Det i sin tur innebär att företag som inte lyckas förmedla information om deras hållbara 

produkter till sina kunder riskerar att bortprioriteras av kunderna (Berglund & Boson 2010, ss. 

35-37). 

 
För att inte riskera att väljas bort arbetar många detaljhandelsföretag aktivt med att försöka 

förmedla deras hållbarhetsarbete till sina kunder (Morsing, M. 2005).  Detta är dock svårt och 

ännu svårare är det för företagen att få kunderna att lita på företagens förmedlade information 

(Morsing, M. 2005). För att få kunder att agera mer hållbart krävs det att företag effektivt 

kommunicerar deras hållbarhetsarbete (Chan & Wong 2012; Yu, Cao, & Tan 2019). Enligt 

konsumenter är information gällande urvalet av hållbara produkter och vad dessa innehåller 

många gånger dock inte tillräckligt tydligt kommunicerat (Chan & Wong 2012; Raudaskoski 

& Harlin 2018; Svensk Handel 2018). Trots detta har kunder en positiv inställning till att köpa 

hållbara produkter (Chan & Wong 2012; Raudaskoski & Harlin 2018; Svensk Handel 2018). 

Brister kommunikationen av hållbara budskap till kund riskerar det att resultera i att de 

processer som företaget genomför för att ta fram hållbara produkter inte genererar i någon direkt 

påverkan på företagens ekonomiska resultat (Henninger, C-E., Alevizou, P-J. & Oates, C-J. 

2016).  Vilket är ett problem för företagen då forskning visar att företag många gånger fokuserar 

mer på att uppnå ekonomiska mål vad gäller arbetet kring deras hållbara initiativ än viljan att 

faktiskt lösa miljöproblem (Craig & Allen 2013).  

 

Många detaljhandelsföretag underskattar även kundernas intresse för företagets 

hållbarhetsarbete (Frostenson, M., Helin, S., & Sandström, J. 2011). Detta kan bero på att 

hållbarhetsarbetet enligt Frostenson, Helin och Sandström (2011) är mer av en central än en 

lokal fråga vilket i sin tur innebär att detaljhandelsföretag inte anser att deras huvudmål är att 

nå ut till sina kunder om deras hållbarhetsarbete (Frostenson, Helin & Sandström 2011).  

Forskning visar även att företagets interna kommunikation gällande hållbarhet har sina brister. 

Detaljhandelsföretag undviker många gånger att internt kommunicera om CSR-frågor som är 

direkt relevanta för företagets anställda (Frostenson, Helin & Sandström 2011). Borgerson, J. 

L., Schroeder, J. E., Escudero Magnusson, M., och Magnusson, F. (2009) beskriver att det finns 

ett gap mellan hur företag uppfattar hur de arbetar med sina hållbara värderingar och hur 

företaget därefter kommunicerar sina hållbara värderingar ut mot kund (Borgerson et al. 2009). 

Detta gap kan därefter resultera i två möjliga dilemman (Borgerson et al. 2009). Antingen 

upplever de anställda på företaget att de arbetar med hållbarhet på ett mer effektivt sätt än vad 

de i verkligheten faktiskt gör (Borgerson et al. 2009). Om företaget har en skev bild av deras 

hållbarhetsarbete på så sätt finns risken att företaget väljer att marknadsföra sig på ett sådant 

sätt som framställer företaget och deras produkter i bättre dager än fakticiteten vilket resulterar 

i att kundernas uppfattning om företaget och deras produkter blir skev (Borgerson et al. 2009). 

Gapet kan också erinra sig som så att företaget i hög grad arbetar med hållbarhet men att 

företaget är bristfälliga i sin förmåga att kommunicera detta till sina anställda och/eller i sin 

marknadsföring mot kund vilket också resulterar i att kunderna får en felaktig bild av företaget 

och företagets produkter (Borgerson et al. 2009).  
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I kontext med vad Borgerson et al. (2009) har kommit fram till förklarar Fulton och Lee (2013) 

att det är essentiellt att detaljhandelsföretag inser att de besitter förmågan att informera och 

påverka deras kunders köpbeteende genom att marknadsföra deras produkter på ett trovärdigt 

sätt för att reformera modeindustrins i dagsläget katastrofala miljöpåverkan (Fulton & Lee 

2013). Borgerson et al. (2009) beskriver att företag bör tillförsäkra sig om att deras interna 

aktörer besitter relevant kunskap och medvetenhet kring företagets värderingar, i synnerlighet 

de värderingar som företaget marknadsför externt (Borgerson et al. 2009). Det krävs att företags 

anställda besitter god information om företagets mål med hållbarbarhetsarbetet för att aktörerna 

inom företaget aktivt ska arbeta för att uppfylla dessa och för att företaget som helhet ska kunna 

se effekterna av aktörernas hållbara initiativ (Craig & Allen 2013).  Enligt forskning är anställda 

som besitter god kunskap om hållbarhet mer benägna att influera andra aktörer inom företaget 

att agera hållbart, även om dessa hållbarhetsintresserade aktörerna inte besitter en chefsposition 

(Craig & Allen 2013). Företag som inte regelbundet internt för diskussionen om företagets 

värderingar gällande hållbarhet i sin verksamhet riskerar att uppleva att deras anställda besitter 

bristfällig information kring ämnet (Borgerson et al. 2009; Craig & Allen 2013). Med detta sagt 

visar även forskning att frågor som berör miljö och kvalitet är de kommunikationsfrågor som 

innebär störst problematik inom företag (Frostenson, Helin & Sandström 2011). 

 

Om företag har interna kommunikationsproblem gällande deras strategier för att marknadsföra 

sina hållbara produkter är risken stor att dessa problem även påverkar företagets externa 

kommunikation kring ämnet. I vår sökning efter tidigare studier som berör intern 

kommunikation kring hållbara varumärken fann vi få studier som berörde ämnet. Den senaste 

studien publicerades för nästan ett decennium sedan och gjordes genom en kvantitativ 

undersökning (Craig & Allen 2013). Sedan Craig och Allen (2013) publicerade sin studie har 

diskussioner kring hållbarhet i industrin identifierats och hållbarhetsarbetet inom modeföretag 

har ökat (Svensk Handel 2018). Därför har vi i avsikt att i denna fallstudie uppmärksamma 

kommunikationsproblem genom att utgå från ett utvalt e-handelsföretags synpunkt gällande 

marknadsföring av deras egenproducerade hållbara produkter. Då en av författarna av denna 

fallstudie är anställd på detta företag har svårigheter i det dagliga arbetet uppmärksammats 

genom svårigheter för henne att navigera kunderna genom deras sortiment då kunden 

efterfrågar en eller flera hållbara produkter. Detta i synnerlighet för att ingen direkt tydlig 

information finns att tillgå. Kunderna upplevs också ha svårt att navigera i sortimentet för att 

finna de mer miljövänliga alternativen då kunderna många gånger ber personalen om hjälp att 

finna de mer hållbara alternativen samt även hur och var dessa produkter är tillverkade. 

Personalen anser att det är svårt att navigera kunderna genom sortimentet då mer djupgående 

kunskap kring företagets utvalda produkter upplevs saknas i direkt anslutning till produkterna. 

För att personalen ska kunna förse kunderna produktinformation krävs att personalen har 

tillgång till företagets hemsida där personalen kan söka upp och läsa om varje enskild produkt. 

Detta möjliggör därmed att personalen kan förse kunden relevant information om varje enskild 

produkt. Detta sätt upplevs dock som tidskrävande, för både personal och kund, och en tydlig 

överblick av företagets sortiment av hållbara produktalternativ i butik saknas fortfarande.  

 

Genom att undersöka kommunikationskedjan från ledningsnivå via produktion och 

marknadsföringsavdelningar och slutligen kommunikationen i butik för att sedan analysera 

resultatet och koppla det till tidigare forskning och Røvik, K-A. (2008) översättningsteorier, 

bidrar vi med ny forskning till ämnet som företag kan dra nytta av genom att förstå hur företag 

tänker och diskuterar gällande marknadsföring av hållbara produkter som kommuniceras i 

fysisk butik, e-handelsbutik och på Instagram. Detta för oss vidare studiens syfte. 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka och skapa en förståelse kring hur ett företags anställda 

kommunicerar vid det interna arbetet kring marknadsföring av deras egendesignade hållbara 

produkter. En illustrerande fallstudie av ett ledande detaljhandelsföretag verksamt i Norden 

inom mode och heminredning används som verktyg föra att uppfylla studiens syfte.  

1.4 Frågeställningar  

 

- Vilka aktörer på detaljhandelsföretaget arbetar med marknadsföring av företagets 

egendesignade hållbara produkter? 

- Vad för aktiviteter gällande marknadsföring av egendesignade hållbara produkter utför 

dessa aktörer? 

- Hur utför aktörerna aktiviteterna kring marknadsföring av egendesignade hållbara 

produkter? 

1.5  Avgränsningar 

Vi har avgränsat oss genom att endast observera det utvalda företagets hem- och 

inredningssortiment detta för att företaget i sina fysiska butiker endast säljer produkter från 

deras hem- och inredningssortiment. Fokus riktas mot företagets egendesignade produkter för 

att få tydlig information gällande hur företaget tänker från designidé till att en färdig produkt 

ska distribueras i deras kanaler. De externa varumärkesprodukterna har därmed uteslutits då 

information om hela processen från designidé till en färdig produkt inte gått att undersöka då 

vi i denna fallstudie endast undersöker ett utvalt företags framställning av produkter.   

1.6 Disposition 

I nästkommande kapitel, uppsatsen andra kapitel, presenteras Røviks översättningsmodeller 

Den hierarkiska översättningskedjan och Virusteorin som har kopplats till undersökningens 

ämne: intern kommunikation gällande marknadsföring av hållbara produkter. 

Översättningsmodellerna använts som studiens teoretiska referensram. 

 

Efterföljande kapitel, metodavsnittet, behandlar studiens forskningsdesign, tillvägagångssätt 

och val av företag. Här redogörs även de etiska principer vi har förhållit oss till i och med 

denna studie. Metodavsnittet avslutas med en metodreflektion.  

 

I uppsatsens fjärde kapitel presenteras studiens empiriska resultat. I denna del får läsaren 

beskrivningar kring hur varje avdelning på företaget kommunicerar med varandra gällande 

marknadsföringen av hållbara produkter, detta utifrån respondenternas intervjusvar samt övrig 

insamlad empiri. 

 

Därnäst återfinns uppsatsen femte kapitel, studiens diskussion. I detta kapitel presenteras 

likheter och skillnader med resultatanalysen i relation till tidigare forskning och studiens 

teoretiska referensram, Røviks översättningsmodeller.  

 

Slutligen redogörs uppsatsen slutsats där uppsatsens syfte och frågeställningar besvaras. I 

samma kapitel presenteras även rekommendationer och vidare forskning.  
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2 Teoretisk referensram 
För att sätta den empiriska informationen i relation till vetenskap har bakgrundsinformation i 

form Røviks översättningsmodeller “Den hierarkiska översättningskedjan” och “Virusteorin” 

används. Dessa översättningsmodeller målar upp en tydlig bild av hur ett företags interna 

kommunikation kan se ut.  

2.1 Översättning från idé till praktik 

Røvik (2008, s.33) har beskrivit översättningsmodeller som kan användas för att studera 

microprocesser i organisationer på nära håll. I vår studie har vi använt oss av Røviks (2008) 

modeller som utgår ifrån kontextualisering för att undersöka hur ett företags anställda 

kommunicerar kring marknadsföringen av sina egendesignade hållbara produkter. 

Kontextualisering definieras som när en idé översätts till praxis och reser in i en viss miljö 

exempelvis en organisation (Røvik 2008, s. 251). En idé kan vara att ett företag ska erbjuda 

hållbara produkter och därefter använda sig av grön marknadsföring för att nå ut med de 

hållbara produkterna till sina kunder (Svensk Handel 2017). För att lyckas med detta måste idén 

om att erbjuda hållbara produkter ha presenterats någonstans i företagets organisation för att 

sen på något sätt spridas vidare i organisationen. När idén färdas in i en miljö kan den mötas av 

formella strukturer, materiella strukturer, rutiner, procedurer, synliga kulturer och osynliga 

kulturer (Røvik 2008, s. 251). Olika identiteter med olika kunskaper samverkar tillsammans 

med andra typer av aktörer (Røvik 2008, s. 251). Därmed kan en idé som att ett företag ska 

erbjuda hållbara produkter i sitt sortiment leda till ett stort förändringsarbete i företagets olika 

processer. Røvik (2008, s.15) skriver att när ett företag anammar en viss idé tar den per 

automatik samtidigt in en bestämd problemdefinition. För att kunna analysera anställdas 

kommunikationen kring arbetet med marknadsföring av företagets egendesignade hållbara 

produkter genom en fallstudie har vi använt oss av två översättningsmodeller skapade av Røvik 

(2008), Den hierarkiska översättningskedjan och Virusteorin (Røvik 2008). I följande text 

beskrivs modellerna var för sig. 

2.2 Den hierarkiska översättningskedjan  

Den hierarkiska översättningskedjan bygger på fem argument och antaganden som är 

sammanflätade med varandra och är den huvudsakliga modellen inom rationell 

implementeringsprocess. Modellen kan justeras utefter varje specifik organisation, dock finns 

de fem argumenten mer eller mindre hos varje organisation som kan följas enligt modellen 

(Røvik 2008, ss. 252-273).  

 

I privata företag enligt Den hierarkiska översättningskedjan presenteras idén om hur hållbara 

produkter ska marknadsföras huvudsakligen från en aktör utifrån och implementeras från 

organisationens ledning och förs sedan vidare vertikalt nedåt i det formella hierarkiska ledet 

(Røvik 2008, ss. 252-253). När det kommer till en marknadsföringsidé kan det vara just att 

konsumenterna efterfrågar tydligare markeringar kring vilka produkter som är hållbara (Chan 

& Wong 2012; Raudaskoski & Harlin 2018; Svensk Handel 2018). Den hierarkiska strukturen 

definierar vilka aktörer och områden som styr översättningen av idéerna (Røvik 2008, ss. 252-

253). I privata organisationer bildar strukturen en översättningskedja som löper från ledningen 

till underliggande divisioner, inåt i sektorn och till interna enheter (Røvik 2008, ss. 252-253). 

Det är den auktoritära kraften från ledningen som bär idéspridningen och översättningen (Røvik 

2008, ss. 252-253). Likt en centralstyrd implementeringsprocess är det också ledningen som 

har primär befogenhet att ta in och implementera andra nya idéer (Røvik 2008, ss. 252-253). 

Ledningen har tydliga åsikter om hur idéer ska implementeras och ses som skickliga aktörer. 

Enligt Røvik (2008, ss. 252-253) ska ledningen ha tydliga åsikter om hur olika 
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marknadsföringsidéer ska implementeras och ses som skickliga aktörer kring hur hållbara 

produkter bör marknadsföras ut mot kund. Därmed har de förväntningar på sig att agera 

problemlösare i en organisation när ett problem dyker upp (Røvik 2008, ss. 252-253). Detta 

gäller även på lokal nivå då underliggande aktörer har begränsad frihet till att lösa problem 

(Røvik 2008, ss. 252-253). Gällande kommunikationen kring marknadsföringen av hållbara 

produkter kan ett exempel vara när kunder signalerar att hållbara produkter är otydligt 

markerade så är det ledningens huvudansvar att se till att en förändring sker i marknadsföringen 

samt besluta vilken information som ska sändas ut till kund. Nya idéer ses ofta som 

problemlösande verktyg (Røvik 2008, ss. 252-253). Ett exempel på problemlösande verktyg 

kan vara att grön marknadsföring införs för att tydligt belysa vilka produkter som är mer 

hållbara och därmed underlätta för en kund att hitta dessa (Hartmann, Apaolaza Ibáñez & 

Forcada Sainz 2005). När en idé i den hierarkiska översättningskedjan kontextualiseras börjar 

kontextualiseringen från toppen och sprids etappvis ner till företaget lägsta enheter i hierarkin 

(Røvik 2008, ss. 252-253). För varje etapp som idén överförs till i organisationen anpassas idén 

och blir mer konkret och specificerad just för den specifika etappen.  

 

Modellen beskriver att det finns så kallade utvecklingsarenor (Røvik 2008, ss. 253-254). 

Utvecklingsarenor kan vara kurser, konferenser, seminarium och studieprogram som är till för 

att informera, lära upp och utveckla organisationens aktörer i arbetet kring marknadsföring av 

hållbara produkter (Røvik 2008, ss. 253-254). Enligt Craig och Allen (2013) får anställda i 

företag som arbetar med hållbarhet mycket kunskap kring marknadsföring från 

branschorganisationer och kunder (Craig & Allen 2013). Genom att skapa goda relationer till 

sina kunder har företag större möjlighet till att vara framgångsrika långsiktigt (Wildenstam, 

Gezelius & Uggla 2016). I modellen befinner sig utvecklingsarenor utanför hierarkin på externa 

arenor (Røvik 2008, ss. 253-254). Många gånger är arenor inkörsportar för kontextualisering 

och översättning av hållbara idér till organisationer (Røvik 2008, ss. 253-254). När idéer 

framförs via utvecklingsarenor kan ledningen i en organisation uppleva att idéer och initiativ 

angående hur marknadsföringen bör se ut komma underifrån i organisationen (Røvik 2008, ss. 

253-254). Den hierarkiska strategin kan därmed tillfälligt brytas (Røvik 2008, ss. 253-254). I 

och med att allt fler yrkesgrupper har en högre kunskap och analytisk förmåga, samt att de har 

en mer analytisk roll i moderna organisationer skapas en effekt av att individerna är mer 

motiverade och aktiva i att införa processer som utvecklar idéskapandet (Røvik 2008, ss. 253-

254). I en analytisk och modern organisation är det därför svårare att kontrollera verksamheten 

än om organisationen hade varit traditionell fysisk-materiell, då ledningen inte alltid vet vilka 

idéer som flödar och engagerar de anställda i organisationen (Røvik 2008, ss. 253-254). Det 

kan bringa stort värde för företag att identifiera de informationskällor utifrån som företagens 

anställda använder för att ta till sig ny kunskap om hållbarhet för att kunna utveckla arbetet 

(Craig & Allen 2013). Det underlättar när kunskap ska kommuniceras vidare inom 

organisationen (Craig & Allen 2013). 

 

När ledningen tar in en idé i verksamheten blir idén en slags originalversion som alla andra i 

kedjan sedan anammar och utvecklar (Røvik 2008, ss. 255-256). Företagets affärsidé, vision 

och långsiktiga mål utgör originalversionen hos företaget (Wildenstam, Gezelius & Uggla 

2016). Ur företagets vision och deras långsiktiga mål förmedlas också hur det kommande 

arbetet kring CSR ska se ut (Berglund & Boson 2010, ss. 98-107). Företagets, affärsidé, vision 

och företagets långsiktiga mål finns presenterat i företagets marknadsplan (Wildenstam, 

Gezelius & Uggla 2016). Genom att de anställda får ta del av marknadsplanen och sedan 

översätta den till sin egen enhet förklarar Røvik (2008) att en idé kan få flera olika 

orginalversioner i en organisation. Genom att olika enheter i en organisation är knutna till olika 
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externa fält med tillhörande utvecklingsarenor kan därmed olika versioner av en idé bryta sig 

in i organisationen.  

 

I den hierarkiska översättningskedjan antas det att överföring av idér sker likt en kedja från 

toppen och nedåt i organisationen (Røvik 2008, ss. 256-257). En idé kan upplevas abstrakt och 

diffus i början av kedjan men allteftersom blir idén tydligare och får ett mer konkret och 

materiellt innehåll (Røvik 2008, ss. 256-257). Dock har flera observationer motarbetat detta 

antagande. Istället har spiralliknande förlopp i organisationer skett (Røvik 2008, ss. 256-257). 

Idéerna har cirkulerat en längre tid inom ett visst fält i organisationen och pendlat mellan att 

vara en abstrakt idé samt vara i en utvecklad materialiserad form. Idén modifieras därmed för 

att sedan på nytt försöka sättas in i praktiken (Røvik 2008, ss. 256-257). Helt olik från den 

rätlinjiga processen där idé stabiliseras allteftersom i varje etapp (Røvik 2008, ss. 256-257). 

Exempel på detta kan vara hur företag inom textilbranschen fortfarande diskuterar kring att 

ställa om verksamheten till att bli mer hållbar. Företag har mer fokus på ekonomiska mål när 

det kommer till hållbara initiativ än att lösa hållbarhetsproblem (Craig och Allen 2013; Boström 

& Micheletti 2016). Debatten kring hållbarhet intensifieras dock och påtryckningar från kunder 

kan tvinga företagen att agera istället för att endast diskutera (Boström & Micheletti 2016).  

 

Enligt Craig och Allen (2013) bör det interna förändringsarbetet kring att införa kunskap om 

hållbara produkter ske genom att samarbetet mellan organisationens ledare, förändrings 

representanter och underordnade medarbetare utvecklas (Craig & Allen 2013). Utvecklingen 

sker bäst om att den börjar nedifrån och sedan sprids uppåt i hierarkin (Craig & Allen 2013). 

Idéspridning på detta sätt kan liknas vid Svampmodellen och kan jämföras som motsatsen till 

den hierarkiska översättningen (Røvik 2008, ss. 257-258). I modellen implementeras bestämda 

idéer direkt i specifika enheter i organisationen och behöver inte tidigare ha översatts av 

toppskiktet i organisationshierarkin för att en idé ska utvecklas (Røvik 2008, ss. 257-258). 

Kunskapen kan införas exempelvis via att en handledare för en enhet som för kunskap vidare 

efter att denne har utbildats och fått direktiv från organisationens ledning (Craig & Allen 2013). 

Idéintroduktion och översättning av samma idé kan ske på flera enheter samtidigt (Røvik 2008, 

ss. 257-258). Varje enhet gör en fristående tolkning (Røvik 2008, ss. 257-258). Detta kan liknas 

vid svampar som växer upp här och var i en skog, därav modellnamnet (Røvik 2008, ss. 257-

258). Denna modell tillhör fortfarande den hierarkiska översättningskedjan och antagandet kan 

ske parallellt med huvudförklaringen i modellen (Røvik 2008, ss. 257-258).   

2.3 Virusteorin  

Flera idéer kan likna sig vid ett virus (Røvik 2008, ss. 294-295). Ett gemensamt drag hos virus 

är att de är inpackade som kan liknas vid att ha ett skal runt om sig med, en språklig etikett som 

är lätt att kommunicera och väl synlig, samt att virus och många idéer har en kärna (Røvik 2008, 

ss. 294-295). I en idé är kärnan i en text med till exempel formulerade handlingsidéer (Røvik 

2008, ss. 294-295). Idéer och virus har även ett ursprung. Idéer kan likt virus vara tidlösa och 

ha funnits under en lång tid utan att verka för att sedan helt plötsligt börja verka (Røvik 2008, 

ss. 294-295). Genom att båda sedan kan förpackas med lokala preferenser kan de på så sätt 

kopplas samman med samtiden (Røvik 2008, ss. 294-295). Likt ett virus som smittar genom 

direktkontakt mellan en icke smittad och en smittad, eller genom personer som bär på en smitta 

utan att själv vara drabbad av smittan, kan en idé spridas på liknande sätt  (Røvik 2008, ss. 295-

296). En idé kan exempelvis spridas mellan olika organisationer som har kontakt med varandra 

på ett eller annat sätt, eller via idébärare som är aktörer och agerar som mellanhand och på så 

sätt sprider idéer vidare (Røvik 2008, ss. 295-296). Som Craig och Allen (2013) förklarar kan 

idéer kring hur hållbarhet ska marknadsföras spridas från branschorganisationer och 

konsumenter (Craig & Allen 2013). Detta kan kallas vid språksmitta (Røvik 2008, ss. 302-304). 
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Appliceringen av olika idéer är många gånger mycket komplicerad och sker enligt olika 

strategier (Røvik 2008, ss. 302-304). När idéer kommer in som språksmitta har de ett begrepp, 

resonemang eller argument som förstärker idén och genom att det ofta är ledningen som har 

uppmärksammat och skapat entusiasm till idéns fasad finns det en stark dragningskraft som 

leder till att idén kommer in i organisationen (Røvik 2008, ss. 302-304). En annan faktor är 

inträngande där idén tränger djupare in i en organisation och materialiseras (Røvik 2008, ss. 

302-304).  Genom att en idé upprepas om och om igen och därmed tröttar ut motståndare av en 

idé eller omvandlar motståndare till förespråkare av idén (Røvik 2008, ss. 302-304). Anställda 

som har kunskap om hållbarhet är ofta benägna att försöka sprida kunskapen vidare och deras 

agerande kan liknas vid det inträngande metoden (Craig & Allen 2013). Det kan också ske 

genom att idéer som innehåller instruktioner gör idén tydligare att förstå således att ledningen 

och organisationen har tagit fasta på att ha konsistenta regler för att det som pratas om också 

omvandlas till praxis (Røvik 2008, ss. 302-304). Det kan också ta ett tag från att en idé har 

presenteras för en organisation tills att den implementeras, så kallad inkubationstid (Røvik 

2008, ss. 300-302). Detta påverkas mycket av hur starkt motståndet är till idén. En idé kan 

hållas vid liv genom att det förs diskussioner kring idén (Røvik 2008, ss. 300-302). När det 

sedan ges ett tillfälle görs det försök till implementering (Røvik 2008, ss. 300-302). 

 

Likt vissa virus som kan inaktivera sig och efter en längre tid reaktivera kan även 

organisationsidéer te sig (Røvik 2008, ss. 307-309). En idé kan introduceras med stora 

förväntningar och entusiasm (Røvik 2008, ss. 307-309). Därefter vid implementering av idén 

visar aktörerna liten eller knappt ingen aktivitet för att sätta idén i bruk (Røvik 2008, ss. 307-

309). Idén går i viloläge (Røvik 2008, ss. 307-309). Efter en tid kan eventuellt nya aktörer i 

organisationen ge dom nytt liv och utveckla nya implementeringsplaner (Røvik 2008, ss. 307-

309). Vid det tillfället kan idén även modifieras (Røvik 2008, ss. 307-309). Varför detta sker 

förklaras av att idéerna kan ha samband till samtidens organisationstrender och omgivningens 

intresse (Røvik 2008, ss. 307-309). En annan förklaring är att tidlösa problem kan dyka upp och 

sätta implementeringen av organisationsidén på paus, exempelvis vid problem med logistik, 

personalnedskärningar eller produktkvalitet (Røvik 2008, ss. 307-309).  

 

Likt virus har organisationer försvarsmekanismer som kan användas mot inträngande 

organisationsidéer, en slags immunitet (Røvik 2008, ss. 296-300). Organisationer har vanligtvis 

både en yttre barriär och en inre barriär (Røvik 2008, ss. 296-300).  Det kan göra att 

organisationer har ett starkt motstånd mot förändringar och/eller är tröga i förändringsprocesser 

(Røvik 2008, ss. 296-300). Den yttre barriären fångar upp idéer innan idéerna tar sig in i en 

organisation (Røvik 2008, ss. 296-300). Den yttre barriären kan visa sig på så sätt att en ledare 

har lojala organisationsmedlemmar som följer alla anvisningar som ges och därmed tror att 

idéerna implementeras direkt i processer (Røvik 2008, ss. 296-300). Men utgången blir 

annorlunda och idén stannar just vid att bara vara en idé. En yttre barriär kan också visa sig på 

så sätt att externa intressenter har förväntningar på ledare att kontinuerligt påvisa utvecklingar 

och förnyelser med modern prägel. Nya moderna idéer introduceras kontinuerligt men idéns 

omfattning missbedöms och bristen på resurser i form av tid, kraft och motivation leder till att 

idén slutligen kasseras (Røvik 2008, ss. 296-300). Hållbara initiativ ter sig ofta som 

resurskrävande och trots att konsumenter ställer krav på att textil och modeföretag ska bli mer 

hållbar, så följer många konsumenten inte sin egna värderingar och shoppar hållbara produkter, 

i brist på tydligt information (Boström & Micheletti 2016). I samband med att det ekonomiska 

målet ska uppnås finns risken att hållbara initiativ inte verkar vara lönsamt och idén förverkligas 

därför inte fullt ut (Craig & Allen 2013; Boström & Micheletti 2016).  Den inre barriären kan 

stoppa implementationen av en idé för att den anses vara för enkel eller alltför främmande och 

därav inte passar in i praxis (Røvik 2008, ss. 296-300). Idén måste också stämma överens med 
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organisationens normer i interna enheter, grupper och enskilda individers intressen (Røvik 

2008, ss. 296-300). Dock uppfattas motstånd från en grupp mer legitim än motstånd från en 

enskild individ (Røvik 2008, ss. 296-300). En idé kan också utmanas av en förvärvad immunitet 

som menas med att en organisation fryser vissa idéer eller koncept som tidigare har försökt att 

implementeras under en kortare eller längre tidsperiod (Røvik 2008, ss. 296-300). 

2.4 Kritik mot modellen 

Czarniawska, B. (2005) har ett annan synpunkt kring hur översättningar ter sig. Enligt 

Czarniawska (2005) är översättningar mer diffusa och demokratiska i jämförelse med Røviks 

(2008) översättningsteorier där samtliga aktörer ges möjlighet att översätta idéer som de vill. 

Enligt Czarniawska (2005) uppstår ofta en idé hos den aktör som har stor idérikedom och 

resurstillgänglighet, exempelvis hos ledningen på ett företag. I en organisation kan en aktör ha 

en stark teori om hur en idé ska spridas vidare och utformas i sin organisation likt en mekanisk 

kraft. Ofta modifieras idén och sluresultatet ter sig annorlunda än vad som från början var tänkt 

(Czarniawska 2005). Fortsättningsvis förklarar Czarniawska (2005) att idéer i 

översättningsteorier ses som en kollektiv skapande process. Idéerna sprids inte av sig själva och 

det är varje aktör som genom kraft för idén vidare (Czarniawska 2005). Om aktörernas status 

är fastställda kan överförandet av idén bli mer smidigt vilket gör det mer förutsägbart för 

aktörerna att uppnå liknande definitioner av samma idé (Latour, B. 2015, s. 133). Vid varje 

översättning utvecklas idén och kan te sig olik från den ursprungliga idén. Det hör till dess natur 

och gör trots det inte idén obrukbar (Czarniawska 2005). 
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3 Metod  
I detta avsnitt beskriver vi hur vi har gått tillväga när vi genomfört denna fallstudie av ett utvalt 

företagets kommunikation kring marknadsföring av egendesignade hållbara produkter på 

deras hemavdelning. En kvalitativ forskningsmetod används genom datainsamling av virtuella 

dokument, datainsamling via semistrukturerade intervjuer med anställda på företagets 

huvudkontor och i fysisk butik samt strukturerade observationer i företagets butik, e-

handelsbutik och av deras Instagramkonto har genomförts. Vårt tillvägagångssätt och vilket 

urval vi har gjort gällande medverkande respondenter, virtuella dokument och 

butiksobservation redogörs. Vidare argumenterar vi i vår metodreflektion för- och nackdelar 

med denna fallstudie.  

3.1 Forskningsdesign 

Genom att göra en fallstudie av ett utvalt företagets kommunikation kring marknadsföring av 

textila produkter på deras hemavdelning bidrar det till att förstå hur ett företags anställda 

kommunicerar vid det interna arbetet kring marknadsföring av deras egendesignade hållbara 

produkter. Fallstudiedesignen valdes för att ge oss möjlighet att samla in djupgående 

information (Yin, R-K. 2007). Genom en kvalitativ forskningsmetod har information insamlats 

om bakomliggande faktorer och anledningar för idéer och aktiviteter kring det utvalda ämnet 

för studien (Bryman, A. & Bell, E. 2017, ss. 372). I detta fall genom beskrivningar från anställda 

på företaget gällande deras kommunikation av hållbara produkter och marknadsföring. Samt 

observation och analys av marknadsföring genom företagets olika kanaler: Instagram, e-

handelsbutik och butik. Befintliga teorier har studerats innan insamling av empirin. Efter 

insamling av det empiriska materialet har modifiering av den teoretiska referensramen gjorts 

genom att information om befintliga artiklar har lagts till. Följaktligen i takt med att nya 

infallsvinklar uppstått under processens gång. 

3.2 Val av företag 

Vårt utvalda företag undersöks i synnerlighet för att en av oss är anställd i en av företagets 

butiker. I och med detta har vi upptäckt att företaget har ett stort sortiment av hållbara produkter 

som emellertid inte marknadsförs tydligt varken i butik eller på sociala medier. Vi anser därmed 

att detta företag är en bra illustration av det problem som vi vill undersöka då vi har i avsikt att 

i denna fallstudie uppmärksamma kommunikationsproblem gällande marknadsföring av 

hållbara produkter. Företaget är ett ledande detaljhandelsföretag i Norden som säljer mode och 

inredning på nätet och i butik. Företaget säljer främst egendesignade produkter men även 

produkter från externa varumärken. 

3.3 Kvalitativ datainsamling via semistrukturerade intervjuer 

För att besvara studiens frågeställning och syfte krävdes information gällande 

detaljhandelsföretagets sätt att arbeta med hållbar marknadsföring. Det empiriska materialet 

som har insamlats består till stor del av genomförda semistrukturerade intervjuer av 

respondenter från det utvalda detaljhandelsföretaget. Denna metod har valts för att få djupare 

beskrivningar från anställda kring hur de på huvudkontoret och i butik kommunicerar med 

varandra gällande marknadsföringen av deras hållbara produkter. Semistrukturerade intervjuer 

innebar att författarna kunde ställa öppna frågor och följdfrågor. Enligt Bryman och Bell (2017, 

ss. 454-459) bildas då en mer dynamisk diskussion och den som blir intervjuad får stor frihet 

att utforma sina svar. Även flexibiliteten och möjligheten att ställa frågor som plötsligt uppkom 

hos intervjuarna var en annan anledning till denna datainsamlingsmetod (Bryman & Bell 2017, 

ss. 454-459). 
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3.3.1 Urval av respondenter inför semistrukturerade intervjuer 

Efter diskussioner med en anställd i företagets butik kom vi överens om en lämplig person att 

kontakta på huvudkontoret för att berätta om vår tänkta studie och hur vi tänkt genomföra den 

med det utvalda företaget som verktyg. Efter ett telefonsamtal med denna person på 

huvudkontoret använde vi oss av ett snöbollsurval då denna person rekommenderade ytterligare 

personer som kunde besitta relevant information för vår studie. Under intervjuernas gång 

använde vi oss vidare av snöbollsurvalet då vi låtit respondenterna vidare rekommendera oss 

om ytterligare personer som kunde vara av betydelse för studiens forskningsresultat i avseende 

deras kunskaper och varierande information kring ämnet. Vi kontaktade respondenterna via 

telefonsamtal och mail för att fråga om de hade möjlighet att medverka i en intervju med oss. 

Samtliga intervjuer tog cirka 1 timme vardera att utföra. Respondenterna fastställdes till två 

produktchefer för hemsortimentet, digital kommunikationsansvarig, hållbarhetschef för 

koncernen, butiksetableringsansvarig, affärsområdesansvarig inom hem, komplement, 

elektronik och hushållsartiklar, e-shopmanager, butikschef samt en visual merchandiser/säljare 

(se Tabell 1.) Detta innebär att vi genomfört nio intervjuer. Vi anser att dessa nio intervjuer gav 

oss en överblick och tillräcklig information om ämnet.  

 

Befattning & Avdelning Hållbarhetschef för koncernen samt VD för ett annat företag som ingår i koncernen 

Arbetsuppgifter -        Övergripande ansvarig för hållbarhetsarbetet 

-        Jobbar framförallt med att sätta strategin, planen och målen. 

-        Se till så att företaget uppnår målen, uppföljningar 

-        Kravställare på företagets varumärken gällande vad dom måste utveckla i sin kommunikation 

och vad företaget måste prata om etc.  

Närmaste kollegor - Koncernledningen 

Befattning & Avdelning Affärsområdesansvarig, inom heminredning, komplement, elektronik och hushållsartiklar 

Arbetsuppgifter -        Ansvarig avdelningarna samt driver produktutvecklingsdelen. 

Närmaste kollegor -        Produktcheferna, det är de tillsammans som sätter vilken produkt de vill ta ut på marknaden, 
det är där hela resan börjar. 

- Marknadsavdelningen som ska hitta ett sätt att redovisa produkterna ut mot kund 

Befattning & Avdelning Produktchef A, Sortimentavdelningen hem och inredning 

Arbetsuppgifter - Ta fram sortiment, från idé till färdig produkt, dvs allt från mönsterbilder, detaljer, kvalitéer, 

utformning, till godkänt och färdigt produktprov finns.   

- Säkerställning av produktion dvs se till så att produkterna levereras och att de ser ut som de 

ska. 

- Budgetansvar & försäljningsansvar 

Närmaste kollegor - Produktutvecklare och designteam 

Befattning & Avdelning Produktchef B/ Marknadskoordinator, Sortimentavdelningen hem och inredning 

Arbetsuppgifter - Samma uppgifter som Produktchef A. 

- Även marknadskoordinator dvs koordinering av vilka produkter som ska ingå och när saker 

och ting ska ske och i vilken tid. 

Närmaste kollegor - Produktutvecklare och designteam. 

Befattning & Avdelning Digital Kommunikationsansvarig, Marknadsavdelningen 

Arbetsuppgifter - Kanal ägare över digitala kanaler. 

- Ägare av företagets sociala kanaler, influencer marketing och alla collabs. 

Närmaste kollegor - Övriga på marknadsavdelningen såsom E-Commerce avdelningen och Kreativa avdelningen 
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Befattning & Avdelning E-shopmanager, E-Commerceavdelning (Ingår i marknadsavdelningen) 

Arbetsuppgifter - Ansvarar för att sälja externa varumärken och uppnå försäljningsmålen vilket innebär 

ranking, korrigering av landingpage och säkerställa att rätt erbjudanden i rätt tid sker. 

- Ansvar för mail- och smsutskick. 

- Koordinering av alla aktiviteter som sker på och utanför e-handelsbutiken som har med 

företagets kundfil att göra. 

Närmaste kollegor -        Fyra medarbetare som ingår i samma team som hen 

-        Hens chef 

-        E-handelschefen 

-        Övriga e-shopmanagers 

Befattning & Avdelning Butik- och etableringschef, Sortiment/ Butik 

Arbetsuppgifter - Anställd för att etablera och implementera ett butiksled inom företagets hemavdelning. -

Ansvarar för att få ut företagets produkter, lyfta företaget som varumärke och visa på vilka 

fina kvaliteter företaget har- 

- Driva butikerna och sätta den strukturen som behövs internt och externt 

- Hitta nya lägen och förhandla nya lokaler 

Närmaste kollegor - Butikscheferna i butikerna, produktchefer, designchef, inköpare, affärsområdeschefen, 

företagets VD. 

Befattning & Avdelning Butikschef, Butik 

Arbetsuppgifter -        Administrativt arbete 

-        Schemaläggning/Se till så att butiken är bemannad 

-        Budgetering 

-        Sälj & säljpepp 

-        Varuläggning 

-        Skyltning 

Närmaste kollegor - Övriga butikssäljare, produktassistent för butik på huvudkontoret, stylist och 

butiksetableringsansvarig. 

Befattning & Avdelning Visual merchandiser/säljare, Butik 

Arbetsuppgifter -        Ansvarar för kommunikation i butik 

-        Utveckla upplevelser för kunderna, inredningskonceptet 

-        Varuläggning 

-        Sälj 

Närmaste kollegor - Butikschef, övriga butikssäljare, produktassistent för butik på huvudkontoret, stylist och 

butiksetableringsansvarig. 

Tabell 1. Beskrivningar av deltagande respondenter, befattning, avdelning, arbetsuppgifter och 

närmaste kollegor 

3.3.2 Inför och under intervjutillfällena 

Inför varje intervju var vi väl pålästa om ämnet och hade strukturerat och formulerat frågor som 

var specifikt anpassade för respondentens befattning. Vi använde oss av en frågeguide med 

utvalda teman som vi ville undersöka: koncept, skyltning/banner, produktinformation gällande 

hållbara produkter, verbal produktkommunikation, idé till färdig kommunikation av en produkt 

och marknadsföringsstrategi (se bilaga 1). Temana är tagna utifrån information från tidigare 

forskning. Vi byggde upp frågeguiden på ett sådant sätt att vi skrev ner frågor vi önskade ha 

svar på i och med intervjuerna. Därefter skapade vi specifika intervjuguider för varje enskild 

respondent utifrån den frågeguiden. Vid utformningen av frågor kontrollerade vi att frågorna 

var raka och tydliga att förstå. Genom detta tankesätt minskades risken för missbedömning av 

frågorna vid intervjutillfället (Bryman & Bell 2017, ss. 453-465). De frågor som respondenterna 

upplevde som otydliga omformulerades eller fick en följdfråga. 
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Innan genomförandet av intervjuerna kontrollerade vi att de tillfrågade intervjupersonerna fått 

all information som de behövde känna till för att de skulle känna sig trygga med att medverka 

i studien (Bryman & Bell 2017, ss 453-465.). Intervjuerna ägde rum i fysisk miljö på företagets 

huvudkontor samt i en av företagets butiker. Intervjuerna spelades in för att underlätta för oss 

vid analysen. Inspelning genomfördes även för att inte gå miste om viktig information som vi 

eventuellt missat om endast anteckningar hade gjorts. Under intervjuernas gång försökte vi vara 

uppmärksamma och visa respondenten hänsyn. Vi hindrade inte någon från att avvika från 

ämnet. Samtidigt såg vi till att ha kontroll över intervjuerna så att de inte hamnade på något 

sidospår som var helt irrelevant för studien (Bryman & Bell 2017, ss 453-465). Under en 

intervjuns gång försökte vi även relatera till saker som sagts tidigare under intervjun för att visa 

på att vi uppmärksammat informationen (Bryman & Bell 2017, ss 453-465). Samtliga intervjuer 

genomfördes löpande under en veckas tid. 

3.4 Datainsamling via kvalitativ innehållsanalys och observation 

För att få en helhetsbild över marknadsföringen av de hållbara produkterna som tillverkas av 

detaljhandelsföretaget valde vi även att göra en kvalitativ innehållsanalys av virtuell data på 

företagets Instagramkonto, e-handelsbutik samt via observation av en fysisk butik. Det 

insamlade marknadsföringsmaterialet kommuniceras ut mot kund genom dessa kanaler. 

Kvalitativ innehållsanalys innebär analys av olika dokument där sökning efter bakomliggande 

teman som ofta är underförstådda görs (Bryman & Bell 2017, ss 529-530). Valet att använda 

oss av kvalitativ innehållsanalys grundar sig på att vi i förväg ville strukturera och specificera 

oss för vilka teman intervjufrågorna skulle grunda sig på. Följaktligen ville vi även undersöka 

hur vi uppfattar marknadsföringen av företagets hållbara produkter, både fysisk och virtuellt, 

innan vi fått tillgång till information från företaget själva om hur vi bör uppfatta deras 

marknadsföring av hållbara produkter. Marknadsföringsmaterialet är associerade till hållbara 

produkter enligt detaljhandelnsföretagets egna definition av vad hållbara produkter är. Analys 

av utfallet gjordes för att få en uppfattning om hur företagets gröna marknadsföring ter sig ut 

mot kund. Detta gav upphov till att företagets agerande vid tidpunkten för studien har tolkats 

och reflekteras parallellt med att de semistrukturerade intervjuerna gjordes. Således för att 

kunna jämföra detta mot respondenternas svar.  

3.4.1 Urval och genomförande av kvalitativ innehållsanalys av virtuell data 

För att avgränsa oss vad gäller de virtuella dokument vi analyserat valde vi att fokusera på 

publicerade dokument från detaljhandelsföretagets Instagramprofil. Genom en snabb analys av 

alla företagets sociala medier konton såg vi att Instagramkontot hade högst 

uppdateringsfrekvens vilket var orsaken till att Instagramkontot valdes som 

undersökningsobjekt.  Ännu ett urval som vi gjort gällande Instagramkontot är att endast 

undersöka befintligt publicerat material under en tidsperiod av 30 dagar. Detta för att vi anser 

att en tidsperiod av 30 dagar förser oss med tillräcklig information för att se om företaget 

marknadsför deras hållbara produkter kontinuerligt och tydligt. Innan innehållsanalysen 

började vi med att ta fram olika teman som skulle undersökas. Genom att utgå ifrån den 

forskningsöversikt som tagits fram för studien kunde vi kartlägga viktiga aktiviteter i 

marknadskommunikationen som anses vara ett bra sätt att marknadsföra hållbara produkter med 

via sociala medier. Inför den kvalitativa innehållsanalysen konstruerades en matris där vi 

använde oss av tre bestämda teman som fanns i frågeguiden: koncept, produktinformation 

gällande hållbara produkter och skyltning (se Bilaga 1). Vi har därefter med hjälp av temana 

tagit fram anpassade frågor för vår studie på samma sätt som vi tog fram intervjufrågorna. 

Under innehållsanalysen har vi svarat på de frågor vi har utformat som berörde de virtuella 

objekt som har valts ut. Svaren har sedan förts in i matrisen (se Tabell 3.) Även information 
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som inte kunde appliceras på frågorna noterades genom anteckningar. De virtuella dokumenten 

samlades in genom icke deltagande observationer av marknadskommunikation. 

3.4.2 Urval och genomförande av strukturerade observationer 

En icke deltagande observation gjordes i en av företagets butiker innan intervjuerna 

genomfördes. Utifrån samma teman som användes i innehållsanalysen av Instagramkontot 

utformade vi en matris med frågor som vi önskade få svar på. Därefter undersökte vi en produkt 

tillhörde varje avdelning i den uttänkta butiken. Genom att en av skribenterna av denna studie 

redan hade kunskap om hur butiken såg ut visste vi att det fanns fem huvudsakliga avdelningar 

för textilier: vardagsrumstextilier, kökstextilier, mattor, bäddtextilier och badtextilier. Vi 

beslutade att vi skulle undersöka hur hållbara produkter kommuniceras generellt på varje 

avdelning, samt att en produkt skulle slumpmässigt väljas ut från varje avdelning för en närmare 

undersökning. Under observationen försökte vi få svar på frågorna vi skrivit ner. Frågorna 

berörde olika faktorer som används vi grön marknadsföring såsom hangtags, certifieringar och 

skyltar. Svaren har sedan förts in i matrisen. Även information som inte kunde appliceras på 

frågorna noterades genom anteckningar. Vid observationstillfället medverkade en av rapportens 

två författare. Observationen gick till så att observatören rörde sig från avdelning till avdelning 

genom att följa butiken naturliga kundvarv. Personalen som arbetade i butiken vid 

undersökningstillfället informerades om observationen innan observationen påbörjades. 

Observationen pågick i ungefär 30 minuter. 

3.4.3 Urval och genomförande av kvalitativ innehållsanalys av e-handelsbutik 

En studie av e-handelsbutiken gjordes följaktligen för att hållbara produkter kan köpas direkt i 

anslutning till e-handelsbutiken samt för att e-handelsbutiken har samma sortiment som den 

fysiska butiken, dock i ett mycket större produktomfång.  Urvalet för vilka produkter som skulle 

undersökas i e-handelsbutiken utgjordes från de produkter som tidigare hade studerats i 

detaljhandelsföretagets fysiska butik. Samma slumpmässigt utvalda produkter i butik 

analyserades i e-handelsbutiken för att se vilka likheter och skillnader som fanns. Utifrån 

samma teman som användes i innehållsanalysen och observationen utformade vi även vid detta 

tillfälle specifika frågor i en matris som vi önskade få svar på. Likaså berörde frågorna olika 

faktorer som används vid grön marknadsföring. Emellertid utformades frågorna utifrån tidigare 

forskning som berör viktiga faktorer som bör innefatta grön marknadsföring på en e-

handelsbutik, såsom tydlig ingång till hållbara produkter, hållbara märkningar och 

produktinformation. De virtuella dokumenten samlades in genom icke deltagande 

observationer av marknadskommunikation. 

3.5 Transkribering och analys av empiriskt material 

Efter att samtliga semistrukturerade intervjuer var genomförda transkriberades intervjuerna till 

sin helhet. Anteckningar från observationerna och innehållsanalyserna syntetiserades och 

fördes in i en analysmatris (se Tabell 2.) För att få en överskådlig bild av empirin vid vår analys 

har vi använt oss av en tematisk analysmetod (Bryman & Bell 2017, ss. 556-557). Tematisk 

analys innebär att vi utefter olika bestämda teman kunde syntetisera och analysera insamlad 

data (Bryman & Bell 2017, ss. 556-557). Syftet med användningen av tematisk analys har varit 

i avsikt att koppla samman all insamlad data utan att behöva förutbestämma alla temana som 

används vid analysen. Samtidigt har vi strävat efter att ha en viss struktur inför insamling av 

empirin för att lättare bearbeta allt material som har samlats in. Att arbeta på liknande sätt vid 

alla insamlingsmetoder genom att använda temana och frågeguiden, underlättades insamlingen 

av det empiriska materialet. Utifrån temana, koncept, skyltning/banner, produktinformation 

gällande hållbara produkter, verbal produktkommunikation, idé till färdig kommunikation av 

en produkt och marknadsföringsstrategi som vi använt vid insamling av empiriskt material 
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valde vi att sätta temana i relation till de avdelningar respondenterna arbetade inom. Utifrån 

den empiriska datan kunde vi skapa beskrivningar kring hur kommunikationen flödar hos varje 

avdelning, från idé till färdig produkt och kommunicerat material. Därefter har analysen ställts 

i relation till tidigare forskning och Røviks översättningsmodeller, Den hierarkiska 

översättningskedjan och Virusteorin, och på så sätt diskuterats. 

3.6 Etiska överväganden 

För att studien ska upprätthålla etiska principer har vi låtit det undersökta företaget vara 

anonyma. Det är inte relevant information för forskningens resultat att belysa vilket företag som 

undersökts. Den information som är av vikt för forskningsresultatet är vad för typ av företag 

som undersökts. En chans till anonymitet leder till att intervjusvaren från detaljhandelsföretaget 

möjligtvis ökat sin transparens då företaget inte riskerar att utsättas för kritik. Samtliga 

respondenter informerades om studiens syfte innan intervjuerna ägde rum och respondenterna 

gav i samband med detta sitt samtycke till att delta i intervjuerna. Respondenterna hade rätten 

till att, om de av någon anledning önskade, stoppa eller göra ett uppehåll i intervjun. 

Respondenterna har även möjlighet till att efteråt avsäga sig sitt deltagande. Det skulle resultera 

i att de svar som den medverkande bidragit med raderas från studien tillsammans med att den 

transkriberade datan också raderas. Därmed uppfylls även samtyckeskravet (Bryman & Bell 

2017, ss. 150-151). Konfidentialitets- och anonymitetskravet uppfylls då vi behandlar samtliga 

person- och kontaktuppgifter med försiktighet (Bryman & Bell 2017, ss. 141-149). Alla 

uttalanden under intervjuerna är konfidentiella och används enbart för att besvara studiens 

ändamål. 

3.7 Referenslitteratur 

Vårt val av referenslitteratur är kopplat till vår studies syfte och företagets sätt att kommunicera 

internt samt företagets utformning av marknadsföring av deras hållbara produkter. Vårt mål i 

och med detta var att finna en teoretisk referensram som gjorde det möjligt för oss att analysera 

företagets interna kommunikation kring hållbara produkter. I samband med detta även göra en 

analys av deras marknadsföring av hållbara produkter som kunde kopplas till företagets interna 

kommunikation gällande marknadsföringen.  

3.8 Sökning och urval  

Vid studiens start var tidigare forskning kring ämnet okänt för oss. Därmed påbörjades en 

översiktlig sökning av empiriska undersökningar kring ämnet marknadsföring av hållbara 

produkter. I och med denna sökning fann vi relevant information kring vårt valda ämne som 

ligger till grund för vår forskningsöversikt. Merparten av våra vetenskapliga artiklar är 

publicerade i journaler med inriktning på marketing och management. I vår sökning av artiklar 

i dessa databaser har vi främst använt oss av sökorden: Sustainable fashion, Sustainability, 

Fashion marketing, Social media marketing, Green marketing, Marketing, Hållbar 

marknadsföring, Grön marknadsföring, Hållbart mode, Internal Communication och 

Sustainable Communication. Vi har även kombinerat dessa sökord med varandra.   

3.9 Källkritiskt perspektiv 

Många av våra vetenskapliga artiklar baseras på undersökningar gjorda i andra länder. Detta 

kan i sin tur innebära att vissa forskningsresultat hade sett annorlunda ut om forskningen var 

gjord i Sverige. Trots detta anser vi att den litteratur som vi valt att använda oss av även är 

representativ för Sveriges textilmarknad. De vetenskapliga artiklar som vi sökt fram har 

genomgått en referensgranskning, så kallat Peer Review, detta medför att vi anser att de artiklar 

som vi använt oss av i denna studie är pålitliga.  Då vi använt oss av vetenskapliga artiklar 
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publicerade för mer än fem år sedan har vi övervägt dess relevans noga med varandra för att 

säkerställa källans aktuella trovärdighet. I och med ovanstående kriterium har ett källkritiskt 

tillvägagångssätt aktivt tillämpats i denna studie. Vår empiriska datainsamling består till största 

del av primärdata vilket innebär att vårt resultat till stor del bygger på respondenternas kunskap 

och attityder.  

3.10  Metodreflektion 

3.10.1 Trovärdighet 

För att säkerställa att vår studie är tillförlitlig valde vi att intervjua respondenter med olika 

befattningar inom företaget. Då studien är begränsad tidsmässigt är även urvalet av antalet 

respondenter också begränsande. Detta innebär en risk för att resultatet inte ger en rättvis bild 

av den sociala verkligheten. Om för få personer deltar i intervjuprocessen påverkar det 

tillförlitligheten. För att stärka tillförlitligheten använde vi oss av triangulering (Bryman & Bell 

2017, ss. 382-383). Det innebär att mer än en empirisk metod har tillämpats. Genom att jämföra 

den visuella datan som insamlats från observationer med intervjufrågorna från de 

semistrukturerade intervjuerna får resultatet en ökad trovärdighet (Bryman & Bell 2017, ss. 

382-383). 

3.10.2 Fördelar 

Genom att intervjua respondenter inom modeföretaget som besitter olika arbetsbefattningar  

fick vi en bred insyn i hur företaget tänker och agerar gällande deras interna kommunikation 

kring marknadsföring av hållbara produkter. Då vi valt att använda oss av en flervalsmetod 

resulterar det i att vårt resultat har en ökad trovärdighet. Med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer fick vi ingående svar och en ökad förståelse för detaljhandelsföretagets arbetssätt. Då 

vi utfört intervjuerna spelade vi in samtalen som i sin tur möjliggjort det för oss att transkribera 

och lyssna på intervjuerna flera gånger. Då vi valt att spela in intervjuerna kan vi bemöta 

anklagelser om felaktig information på ett effektivt sätt (Bryman & Bell 2017, ss. 65). Det 

faktum att vi väljer att intervjua några personer på företaget som en av författarna av denna 

studie har personlig kontakt med i och med sin anställning i företagets butik kan det gett oss en 

fördel då respondenterna därmed möjligen varit mer öppna och sanningsenliga i sina svar.  

3.10.3 Nackdelar 

Då vi intervjuat respondenter som det finns en personlig anknytning till kan vi möjligtvis ha 

skapat oss en föreställning om hur de agerar angående utvalt forskningsområde. Detta kan leda 

till minskad objektivitet (Bryman & Bell 2017, ss. 70, 380). Begränsad tidsåtgång av studier av 

utvalt område gör att jämförelserna ger en limiterad bild av hur hållbar marknadsföring ter sig 

hos detta företag. Detta gör det även svårare för studien att uppfylla kriterium för pålitlighet 

(Bryman & Bell 2017, ss. 379). En nackdel med semistrukturerade intervjuer är att 

respondenterna möjligen svarar på frågorna på ett sådant sätt som gynnar företaget istället för 

att delge mer uppriktiga och korrekta svar. 
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4 Resultat 
I detta kapitel presenteras vårt empiriska insamlingsmaterial. Inledningsvis beskrivs en 

bakgrund om vårt utvalda företag för att sedan följas upp av våra observationer av företagets 

fysiska butik samt innehållsanalys av företagets e-handelsbutik och Instagramkonto. Empiriskt 

material i form av respondenternas intervjusvar presenteras som en sammanställd historia där 

läsaren får följa företagets marknadsföringsarbete från produktidé till färdig produkt 

kommunicerad i företagets butik, e-handelsbutik och Instagram.  

4.1 Bakgrund om E-handelsföretaget 

Det företag som används som verktyg i denna studie är ett ledande detaljhandelsföretag i 

Norden som säljer mode och inredning på nätet och i fysisk butik. Företaget säljer främst 

egendesignade produkter men även produkter från externa varumärken.  

I företagets hållbarhetsrapport (2015) står det beskrivet att idén om att införa hållbarhetsarbetet 

i företaget introducerades för mindre än tio år sedan. Företagets koncernledning introducerade 

idén i samma veva med att en omorganisering skulle göras, med strävan mot att bli ett ledande 

detaljhandelsföretag (hållbarhetsrapport 2015). I samband med detta, för att göra koncernen 

mer hållbar, eftersöktes ny kompetens till styrelsen för att ta fram ett nytt ramverk gällande 

hållbarhet (hållbarhetsrapport 2015). Några år senare publicerade koncernen deras första 

hållbarhetsrapport i strävan mot att bli mer transparenta i deras handlingar (hållbarhetsrapport 

2015). Ytterligare ett år efter det tillsattes en hållbarhetschef för hela koncernen 

(hållbarhetsrapport 2015). Sedan dess har det tillkommit andra personer i koncernledningen 

som tillför kunskaper om hållbarhet genom att kontinuerligt införa mål gällande hållbarhet samt 

se till så att dessa mål uppnås (hållbarhetsrapport 2015). 

I företagets hållbarhetsrapport (2017) står det att det faller sig naturligt för företaget att arbeta 

med hållbarhet dagligen. En hållbar företagsanda med ett långsiktigt perspektiv utmanar 

företaget att vara innovativa och transparenta (hållbarhetsrapport 2017). Företaget skriver 

vidare i sin hållbarhetsrapport (2017) att de vill vara med och bidra till en bättre framtida miljö 

och strävar därmed efter att forma sitt företagande till att vara en del av lösningen 

(hållbarhetsrapport 2017). De vill bidra till en hållbar framtid genom att använda naturresurser 

på ett effektivt sätt (hållbarhetsrapport 2017). De skriver vidare att de bidrar till en bättre 

samhällsmiljö genom att engagera sig och stödja olika hållbarhetsinitiativ (hållbarhetsrapport 

2017). Företaget som vi valt att använda som verktyg i denna studie skriver på deras hemsida 

och i deras hållbarhetsrapport (2017) att de önskar erbjuda sina kunder produkter som är 

tillverkade på ett hållbart sätt. Deras ambition är att tillverka produkter av miljövänliga material 

samtidigt som de vid produktion av produkterna arbetar för att använda mindre vatten, energi 

och kemiska bearbetningar (hållbarhetsrapport 2017). De beskriver att detta möjliggörs genom 

att företaget tar hållbara beslut redan vid deras designprocess och sedan vidare då de gör sina 

inköp (hållbarhetsrapport 2017). Företaget skriver i sin hållbarhetsrapport att de ständigt letar 

efter nya hållbara material och produktionsalternativ som resulterar i en mer hållbar 

tillverkningsprocess (hållbarhetsrapport 2017). Varje enskild produkt i deras sortiment bör vara 

tillverkad på ett sådant sätt som tar hänsyn till miljön i helhet (hållbarhetsrapport 2017). I och 

med detta vill de inspirera deras kunder att köpa hållbara produkter (hållbarhetsrapport 2017). 

Vad gäller hur företaget ska bemöta sina kunder står det beskrivet på företagets hemsida att de 

arbetar med en öppen och tillmötesgående dialog och de vill att deras kunder ska känna sig 

trygga med vetskapen om att deras produkter är producerade på ett ansvarsfullt sätt. För att 

underlätta för företagets kunder att orientera sig bland företagets hållbara produkter så har de 

skapat en egen miljöstämpel. De produkter som har denna miljöstämpel utlovar företaget är 



 

- 20 - 

 

tillverkade med hänsyn till miljön genom att materialen är mer miljövänliga, tillverkade på ett 

bättre sätt med lägre resursförbrukning alternativt att produktmaterialen är återanvända. 

4.2 Observation fysisk butik och innehållsanalys i e-handelsbutik 

Vid observation av butiken fann vi att ytterst få hangtags fanns. De få hangtags som fanns 

tillgängliga fanns på produkter från bäddavdelningen samt även på produkter som var 

tillverkade av 100% lin. Vi fann vidare att inga hållbarhetsskyltar fanns i butiken. De skyltar 

som fanns var prisskyltar. Då vi observerat fem utvalda produkter i butiken såg vi att en av fem 

hade en hangtag som tydde på att produkten var mer hållbar. Trots att samtliga fem produkter 

som vi observerade var ett mer hållbart alternativ. Övriga fyra produkter hade en informerande 

text i tvättrådsetiketten där det stod beskrivet vilka certifieringar produkten hade. En av fem 

produkter hade en lapp i tvättrådsetiketten där det stod att produkten innehöll 100% organisk 

bomull. Överlag fann vi att påslakanseten på bäddavdelningen var bättre markerade med 

hållbarhetsmärkningar än resterande produkter i butik. Det fanns informerande skyltar om vilka 

material som fanns i bäddavdelningens produkter, men ingen av skyltarna hade informerande 

text gällande om det fanns hållbara material att tillgå. Då vi observerade samma produkter på 

företagets e-handelsbutik fann vi att en produkt hade en textruta som tydde på att produkten är 

ett mer miljövänligt alternativ. Därefter fann vi att samtliga fem produkter hade en 

informerande produkttext på produktens produktdetaljsida där produkternas material och 

information kring produkternas certifieringar fanns tillgängligt för kunden att läsa. I intervju 

med respondenterna uppgav däremot ett antal respondenter att de inte tror att deras kunder läser 

dessa produkttexter men att produkttexterna finns där för de kunder som är extra intresserade.          

 

Produkt Innehåll Butik   Innehåll E-handelsbutik 

1. Sittkudde - Finns ingen hållbarhetsskylt  

- Finns ingen hangtag. Finns en 

tvättrådsetikett med texten att kudden är “ett 

bättre val, läs mer på vår hemsida”  

- Står även i tvättrådsetiketten att produkten är 

“Oeko-tex standard 100”  

- Ingen figur som tyder på att produkten är ett 

miljövänligt val 

- I produkttexten står det att företaget samarbetar 

med Better Cotton Initiative för att förbättra 

bomullsodlingen globalt. Samt kort information 

gällande vad BCI innebär.  

- Står även i produkttexten att produkten är Oeko-tex 
certifierad samt kort information gällande vad 

Oeko-tex innebär.  

2. Bordstablett 4-pack - Finns ingen hållbarhetsskylt  

- Finns ingen hangtag 

- Finns en tvättrådsetikett med text att kudden 

är “ett bättre val, läs mer på vår hemsida”  

- Står även på etiketten “Oeko-tex standard 
100” samt även Global organic textile 

(GOTS)  

 

- Ingen text/figur som tyder på att produkten är ett 

bättre val. 

- Produktinformationstext gällande att det är 

ekologisk bomull samt kort information om vad 
ekologisk bomull innebär. 

- Står även i produktinformationstexten att produkten 

är Oeko-tex certifierad samt kort information 

gällande vad Oeko-tex innebär.  

3. Matta - Finns ingen hållbarhetsskylt  

- Finns ingen hangtag. 

- Finns ingen information på tvättrådsetiketten 

- Ingen text/figur som tyder på att produkten är ett 

mer miljövänligt val. 

- På produktinformationstexten står det att produkten 

är tillverkad av återvunnen polyester som har tagits 

tillvara för att minska mängden avfall och 

resursförbrukning.  

- Inga certifieringar 

4. Påslakanset  - Finns ingen hållbarhetsskylt.  

- Finns en hangtag.  

- Sitter en påsydd lapp på framsidan om att 
produkten innehåller 100% organic cotton. 

 

 
. 

- Finns en textruta som tyder på att produkter är ett 

mer miljövänligt val 

- Produktinformationstext som beskriver att 
produkten är tillverkad av vintagetvättad ekologisk 

bomull samt att produkten är av ekologisk bomull 

samt kort information om vad ekologisk bomull 
innebär. 

- Står även i produktinformationstexten att produkten 

är Oeko-tex certifierad samt kort information 
gällande vad Oeko-tex innebär.  
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5 Badrumsmatta - Finns ingen hållbarhetsskylt  

- Finns ingen hangtag 

- Står i tvättrådsetikettenen text att kudden är 

“ett bättre val, läs mer på vår hemsida”  

- Står även i tvättrådsetiketten “Oeko-tex  

- Står även i tvättrådsetikett “The conciuos 

choice” 

- Ingen text/figur som tyder på att produkten är ett 

mer miljövänligt val 

- I produktinformationstexten står det att företaget 
samarbetar med Better Cotton Initiative för att 

förbättra bomullsodlingen globalt. Samt kort 

information gällande vad BCI innebär. 

- Står även i produktinformationstexten att produkten 
är Oeko-tex certifierad samt kort information 

gällande vad Oeko-tex innebär. 

Tabell 2. Innehållsanalys av fem utvalda observerade produkter i butik och e-handelsbutik 

4.3 Innehållsanalys av företagets Instagramkonto  

Då vi observerat företagets Instagram under en tidsperiod av en månad, 13 april 2019 - 13 maj 

2019, så fann vi ingenting som tyder på att företaget använder sig av marknadsföring som 

belyser hållbara produkter. Varken genom bilder, figurer, hashtags eller texter. Nedanför 

redovisas den tabell som vi använde under innehållsanalysen.  
 

Tema Frågor Ja Nej 

Bilder/filmer - Är hållbara koncept tydligt kommunicerade med hjälp av bilder/filmer? 

- Hur är dessa bilder/filmer tagna?  

- Är det enkelt för kunderna att uppfatta dessa bilder?  

 x 

x 

x 

Text - Finns det informerande text till/på bilderna som beskriver att produkterna är hållbara? 
- Finns det hashtags som informerar om att produkterna är hållbara 

 x 
x 

Märkningar/figurer - Finns det tydlig produktinformation gällande hållbarhet i form av egna märkningar på 
bilderna/filmerna? 

- Finns det tydlig markerad produktinformation gällande hållbarhet på bilderna/filmerna i 

form av externa certifieringar? 

 x 
 

x 

Tabell 3. Innehållsanalys av hållbara produkter på företagets Instagramkonto. Avser perioden 13 

april 2019 -13 maj 2019 

4.4 Intern kommunikation om hållbara produkter på koncern- och 
ledningsnivå 

Koncernledningen har övergripande ansvar för idén om hur de hållbara produkterna ska 

marknadsföras. Koncernledningen tillsammans med företagets ledning styr att 

förändringsarbetet kring hållbarhet sker. I koncernledningen agerar en hållbarhetschef som har 

det övergripande ansvaret för hållbarhetsarbetet i koncernen. Hållbarhetschefen arbetar med att 

sätta strategier, göra planer, sätta mål och följa upp målen som rör hållbarhetsarbetet. I det 

arbetet samverkar hållbarhetschefen med företagets ledning. Förändringsarbetet innebär också 

att varje avdelning arbetar kontinuerligt för att hållbarhet ska bli en naturlig del hos varje 

anställd på avdelningarna i företaget. 

 

I ledningen sitter VD samt avdelningschefer för varje avdelning i företaget. Inga direkta direktiv 

kommer från koncernledningen till företagets ledning angående hur hållbara produkter ska 

marknadsföras. Dock beskrivs marknadsföringen av hållbara produkter vara en återkommande 

diskussion där krav på att utveckla kommunikationen gällande hållbara produkter i företagets 

kanaler är ett återkommande krav. Möten med företagets ledning angående dessa krav sker 

kontinuerligt. Designchefen som sitter i ledningsgruppen i företaget är en drivande faktor till 

att hållbarhetsarbete och kommunikation av de hållbara produkterna utvecklas. Designchefen 

ansvarar också för att informera ledningen om kommande trender kring materialval och design 

men också information kring hur hållbarhetsarbetet bör utvecklas. Designchefen sprider 

information vidare i företaget om vad som bör förändras inom hållbarhetsarbetet. Detta har skett 

genom att designchefen har varit pådrivande i hur sortimentavdelningen bör tänka då de 
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utformar sina produkter och hur marknadsavdelningen bör tänka vid 

marknadskommunikationen. Den övergripande bilden vi har fått förklarat för oss om hur 

företaget tänker kring kommunikationen av deras hållbarhetsarbete är att produkterna ska vara 

så hållbart framtagna som möjligt, därmed anser företaget att produktens innehåll är en 

hygienfaktor. Deras kunder bör inte behöva fundera på vad produkterna innehåller. Kunderna 

ska känna sig trygga i att företaget tar fram och erbjuder hållbara produkter. Eftersom 

produkterna till stor del säljs på företagets e-handelsbutik behöver produkterna därmed enligt 

företaget inte vara märkta med hangtags då hangtags i sin tur bidrar till en negativ 

miljöpåverkan i och med resursåtgången som krävs vid tillverkning av hangtagsen. 

4.5 Intern kommunikation om hållbara produkter på sortiment  

På sortimentavdelningen har en affärsområdeschef ansvar för hela avdelningen. 

Affärsområdeschefen jobbar nära produktcheferna på avdelningen för att ta fram produkter, 

från att en idé skapas till att produkterna är färdiga och ska distribueras i företagets e-

handelsbutik och butik. En strategiplan är konstruerad för möjliggöra för avdelningen att nå de 

hållbara målen för hur produkterna ska tillverkas. Redan vid idéplaneringen arbetar 

sortimentavdelningen fram en marknadsplan. Marknadsplanen inkluderar de produkter som ska 

tas fram och när dessa produkter ska lanseras. Samt även vilka produkter som ska 

marknadsföras mer än andra produkter under samma period. Koncist tänker 

sortimentavdelningen redan från start på hur produkter ska marknadsföras, hur de ska jobba 

temamässigt, kvalitémässigt och vilken typ av marknadsföringskampanj som bör tillsättas för 

produkterna. Vid detta moment i processen lyfts kommande trender och diskussionen förs kring 

vilka trender som produkterna bör tillverkas utefter. Det finns ingen separat del i 

marknadsplanen som berör hållbara produkter istället görs en övergripande 

marknadsföringsplan som inkluderar samtliga produkter oavsett om de är hållbara eller inte. I 

marknadsplanen finns det beskrivet vilka produkter som ska ingå i olika kampanjer. 

Designchefen för sedan denna information som sortimentavdelningen har utformat vidare till 

ledningsgruppen och marknadsavdelningen via en så kallad brief. Sedan ansvarar 

marknadsavdelningen för att utforma aktivitetsplaner för varje kampanj.  

 

När produkterna därefter ska tas fram är hållbarhet en utgångspunkt för sortimentavdelningen.  

Att ta fram produkter med bästa möjliga hållbara material är enligt respondenterna från 

sortimentavdelningen viktigt. I synnerlighet de produkter som vid användning är nära kroppen 

såsom sängkläder och badtextilier. Därför har dessa produkter prioriterats i den hållbara 

förändringsprocessen gällande införingen av hållbarhetsarbetet. Sortiment följer målen som är 

uppsatta av ledningen, men tar även egna initiativ till att agera hållbart i deras dagliga 

aktiviteter. Dels för att de själva vill det men också för att de upplever att kunderna efterfrågar 

det. En anställd på sortiment berättar:  

 
Men jag känner väl in grunden att det är så som konsumenter vill möta produkten och det 

vill man ju själv som konsument också. Handla så hållbart som möjligt. Så för mig känns 

det självklart. 

 

Sortiment förklarar att det kan finnas vissa svårigheter med att köpa in produkter av vissa 

material då deras leverantörer behöver utveckla sitt sortiment. Dock har en tydlig utveckling 

skett. En anställd på sortiment berättar om deras leverantörers hållbarhetstänk: 

 
...med vartenda möte man har med en leverantör så tar man ju upp den frågan. Och det 

känns ju som att det har blivit mer intensifierat senaste året i producentledet och att det 

finns mer alternativ än vad det fanns bara för något år sen. 
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Hur produktförpackningarna ska se ut bestämmer produktcheferna helt själva efter deras 

kunskap och smak. Det finns inga tydliga direktiv kring detta och de anställda har stor frihet att 

göra som de själva tycker. Dock har sortimentavdelningen samma vision som 

koncernledningsgruppen gällande att hållbarhet ska ses som en hygienfaktor i företaget och att 

varje hållbar produkt därefter inte behöver markeras eller marknadsföras så tydligt för kunden. 

De åtgärder som har gjorts på produkterna för att informera kunder om vad produkten har för 

innehåll, är att tydliggöra vilka material produkten innehåller genom att materialspecificeringar 

har tryckts på tvättrådsetiketterna. Dock har även en tyglapp sytts på med innehållsinformation 

på vissa utvalda produktförpackningar på bäddavdelningen. På de produkter som ska säljas i de 

fysiska butikerna berättar respondenterna på sortimentavdelningen att hangtags börjat sättas på 

vissa produkter redan vid produktion. På dessa hangtagsen finns det information kring 

produktens innehåll och eventuella certifieringar. På vissa linprodukter sitter även en hangtag 

som förklarar att linet är spårbart ner till bonden. Även en bild på bonden och hans namn finns 

beskrivet på hangtagsen.  

 

Samtliga produkter som ska lanseras på företagets e-handelsbutik lägger produktcheferna in 

information om i företagets interna system. Detta system fungerar på ett automatiskt sätt. När 

en e-shopmanager sedan ska lansera produkten på e-handelsbutiken visas automatiskt all 

information om produkten som är relevant enligt företaget. Det finns vissa krav för att en 

produkt ska anses som hållbar och för att den ska få märkas med företagets egen miljömärkning. 

Denna märkning sker också automatisk när produktcheferna fyller i och beskriver vilka 

certifieringar som produkten har. All information om produkterna finns tillgängligt för samtliga 

anställda på huvudkontoret genom företagets interna system. När produkterna är lanserade på 

e-handelsbutiken finns stor del av informationen tillgänglig även där för kunderna att ta del av.  

 

Sortimentavdelningen bjuder in deras butikspersonal två gånger per år till en workshop för att 

informera om kommande trender och produkter samt för att presentera produkter som 

sortimentavdelningen anser är viktiga för butikerna att ta in i deras butikssortiment. Under dessa 

workshops kan butikerna få extra information kring vilka produkter som är hållbara, varför dom 

är hållbara och vilka säljargument butiken kan använda mot kund. För att underlätta för 

butikerna har sortimentavdelningen även erbjudit sig att besöka butikerna för att informera om 

produkterna. Sortimentavdelningen anser att det är viktigt för butikerna och övriga avdelningar 

på huvudkontoret att besitta en viss produktkännedom för att veta hur produkterna ska 

kommuniceras på bästa sätt. Produktinformationen är enligt sortimentavdelningen lättillgänglig 

att ta del av inom företaget.  

4.6 Intern kommunikation om hållbara produkter på marknad 

När sortimentavdelningen har fastställt en plan gällande kommande produkter så anordnas en 

brief, en överlämning, där designchefen informerar marknadsavdelningen om kommande 

säsongens produkter och produktplan. Därefter gör marknadsavdelningen en plan för hur 

kommande produkter och kampanjer ska utformas. Marknadsavdelningen får själva välja hur 

marknadsföringen av produkterna ska utformas. Marknadsavdelningen är informerade om hur 

ledningen anser att de bör arbeta med företagets hållbara produkter. Marknadsavdelningen tror 

att hållbarhetsarbetet kommer att inta en större roll i deras arbete inför 2020 och framåt. Detta 

på grund av de i nuläget precis har haft en omorganisering. Därmed har de ännu inte lagt fokus 

på att utforma ett dedikerat sätt att arbeta med hållbara produkter. De ser på hållbarhet som att 

det ska genomsyra allt de gör. En aktör på marknadsavdelningen berättar: 

 
Det ska inte vara såhär ohållbara produkter, hållbara produkter utan allt ska vara så 

transparent och hållbart som möjligt. Och därefter följer ju vår kommunikation också men 
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just nu är det inte så jättemycket prat om det ena eller det andra. Utan det är bara såhär att 

vi vet att hållbarhet är någonting som det pratas mycket om och som är framtiden. Så att 

det finns definitivt med i våran strategi. Men inte någonting som vi har hunnit lägga super 

super mycket tid på. Men vi märker ju såklart att kunderna är mer och mer medvetna och 

ställer högre krav på oss. Och hur vi kommunicerar tillbaka till dom är ju superviktigt. 

 

För att undersöka konsumenters efterfrågan och vad som diskuteras i samtiden har företaget 

använt sig av kundundersökningar och analyser på google som verktyg för att utveckla 

hållbarhetsarbetet på marknadsavdelningen. Dock anser marknadsavdelningen att företaget inte 

har haft tid och resurs till att ha personer som är dedikerade till att prata om hållbarhet. En annan 

faktor enligt marknadsavdelningen ä att hållbarhetsarbete tar lång tid att implementera. 

Företaget har i och med det valt att inte kommunicera deras hållbarhetsarbete och vilka deras 

hållbara produkter är till konsumenter. Dock försöker de att inte uppmana till aktiviteter vid 

marknadsföringen som anses vara negativt för miljön exempelvis anordna yogaresor till andra 

länder. När produkter ska marknadsföras i företagets kanaler görs ingen separat åtgärd för att 

belysa företagets hållbara produkter i företagets kanaler. Enligt marknad ligger stort fokus på 

att sälja alla produkter. Att underlätta för kunderna att köpa och hitta hållbara produkter anses 

vara viktigt men huvudfokuset ligger ändå på att sälja. Respondenter på marknadsavdelningen 

beskriver:  

 
Så är det klänningar vi säljer så att ja klänningarna är gjorda i polyester, dom är gjorda i 

Kina men jag måste ändå marknadsföra dom för budgeten ligger där i. Det är det som får 

affären och det är det som gör att vi får löner. Medans några skärbrädor som är gjorda för 

hand i Borås... Det ligger inga pengar i det utan det är bara en liten brandvalue grej. Jag 

kan inte strategisk lägga så mycket marknadsföring bakom det. 

 
Klart jag hade önskat att vi till 100% hade kunnat marknadsföra vårt hållbarhetsjobb men 

till syvende sist så handlar det om att få affären att rulla och alla produkter är inte 

superhållbara. 

 

Då en aktör på marknadsavdelningen får en idé ter sig implementeringen av idén på olika sätt. 

Då det gäller specifikt marknadsföring av hållbara produktidéer fick vi till svar att alla idéer 

som rör marknadsföringen av hållbarhetsarbetet sågs som någonting väldigt positivt inom 

företaget och att nästintill samtliga av dessa idéer kunde implementeras i företaget direkt. En 

respondent svarade såhär när vi frågade om implementering av hållbara ideer:  

 
Så länge det inte är på bekostnad av försäljningsmålen och det är någonting som gynnar 

bolaget. Det är mycket common sense typ, liksom det är ju bra PR framförallt men också 

bra för miljön liksom det kan inte gå fel om man vill lyfta hållbarhet och ändå gynnas av 

försäljning. Så, sålänge det inte försämrar försäljningen så tror jag det är ganska flexibelt 

att liksom ta in hållbarhetsfrågan vart man vill. 

 

En annan respondent på marknadsavdelningen beskrev att det är hens arbete att komma på nya 

idéer. Nya idéer brukar vanligtvis grunda sig i att hen vill att företaget strategiskt ska förändra 

sin approach till viss del. Då försöker hen komma på bra idéer för att lyckas förändra företagets 

approach. Detta kan till exempel ske genom att företaget väljer att ingå i ett nytt samarbete med 

en influencer eller ett annat företag. Då denna idé uppstår kontaktar hen infuencern alternativt 

företaget för att diskutera hur samarbetet kan komma att se ut. Därefter presenterar hen dessa 

idéer i form av presentationer för ledningen på hur idén är tänkt att genomföras. Då är 

förhoppningen att ledningen ska tycka att det är en bra idé som därefter kan implementeras.  
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4.7 Intern kommunikation om hållbara produkter på IT-avdelningen 

Många idéer som berörde marknadsföring av hållbara produkter som implementerades på 

företaget på olika avdelningar beskrevs enligt flera av respondenterna hamna i en IT-kö. Nedan 

lyder två citat från två olika respondenter från olika avdelningar som berättar att deras idéer för 

tillfället inväntar hjälp från företagets IT-avdelning: 

 
Det är mer funktionalitet som inte riktigt är på plats. Så alla steg i den här IT-kedjan eller 

liksom systemkedjan från att man lägger in en produkt i systemet till att det liksom ska 

vara sökbart på sajt och kunna synas på sajt där finns det ett ganska stort gap. 

 
...då går jag till IT, och som på alla företag så har IT-avdelningen fullt upp med allt. Så där 

är vi många som fajtas om vår överlevnad. Och dom svettas för att försöka reda ut saker 

och ting. Men dom har också lagt om sin organisation och hur dom jobbar så jag tror att 

det kommer bli riktigt bra. 

4.8 Intern kommunikation om hållbara produkter i butik  

Information från huvudkontoret förmedlas i huvudsak från några få personer från 

huvudkontoret som arbetar med frågor som berör butiken. Dessa personer får sin information 

från övriga på företaget genom att medverka i regelbundna möten, samt interna 

kommunikationsverktyg såsom gemensamma filer och mail. I huvudsak är det en person som 

har regelbunden kontakt med butiken. Denna person arbetar som butiksetableringsansvarig. I 

butiken är det främst en till två personer som tar emot informationen som 

buitksetableringsansvarig från huvudkontoret förmedlar. Denna kontakt sker genom mail, 

telefonsamtal samt fysiska träffar då butiksetableringsansvarig från huvudkontoret besöker 

butiken. Kommunikation som sker mellan butiksetableringsansvarig och personer i butik 

förmedlas sedan vidare till övriga anställda i butiken, då det är något som berör hela butiken, 

genom att butikspersonalen kommunicerar med varandra muntligen. Den 

butiksetableringsansvariga upplevs hos butiken som en stark kommunikationslänk mellan butik 

och huvudkontor då hen är den person som butiken upplever att de alltid får svar från. Då 

butiken har mer specifika frågor exempelvis frågor eller funderingar som berör marknadsföring 

kan de ibland kontakta företagets digitala kommunikationsansvariga. Alternativt att kontaktar 

de andra butiksansvariga som sitter på huvudkontorets marknadsavdelning.  

 

I butik är det en person som bär huvudansvaret för butikens marknadsföring. Vid omstylingar i 

butiken har butiken kontakt med huvudkontoret cirka två gånger i veckan. Annars generellt två 

gånger i månaden. Då kommunicerar de om nya produkter, stilar, kollektioner, färger och 

butikskonceptet i helhet. Butiken får även information genom att en i butikens personal 

medverkar på workshops som företaget anordnar två gånger per år. Då medverkar även 

produktchefer, produktassistenter, försäljningschef, designchef, butiksetableringschef och 

stylistkonsult från sortimentavdelningen. Då går de gemensamt igenom nästkommande stora 

säsong. På dessa workshops ligger stort fokus på de större omstylingarna. Butikspersonalen 

anser att det är väldigt nyttigt att medverka på dessa workshops då de upplever att de får mycket 

lärorik information. Informationen som förmedlas på workshopsen vill de förmedla vidare till 

övriga butiksanställda. Detta har dock inte skett ännu på grund av tidsbrist, men inför 

nästkommande workshop hoppas butikspersonalen att de i sin tur kan anordna en egen 

workshop där butikspersonalen kan samlas och prata igenom den information som personen 

som deltagit på huvudkontorets workshop fått ta del av.  

 

Vad gäller hållbarhet i butiken så kommer hållbarhet inte in i personalens arbetsuppgifter i så 

stor utsträckning som de egentligen skulle vilja att det gjorde. Personalen saknar information 
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kring produkterna från ett hållbarhetsperspektiv. Exempelvis vad ekologisk bomull är, hur linet 

är producerat. I dagsläget upplever butikspersonalen att de inte får någon tydlig information 

kring hur butiken ska arbeta marknadsmässigt eller gällande annan produktinformation. Samt 

information kring vad huvudkontoret vill att butiken ska “pusha” för försäljningsmässigt i 

butiken. Vad gäller kunskaper kring butikens produkter anser butikspersonalen att genom att 

ha tillgång till företagets hemsida så kan de hitta relevant information kring varje unik produkt. 

Personalen beskriver dock detta som en tidskrävande uppgift.  

 

Butikspersonalen anser att det är viktigt att personalen i butiken besitter god kunskap om deras 

hållbara produkter men berättar vidare att de besitter en baskunskap men önskar att de kunde 

ännu mer. Därmed upplever de att det ibland kan vara svårt att förmedla deras hållbara 

kunskaper till kunderna. De anser dock att de ofta pratar om hållbarhet med deras kunder och 

har många gånger blivit tillfrågade av deras kunder gällande hållbara produkter, framförallt 

ekologisk bomull. Personalen utgår i deras dagliga arbete från att deras kunder vill köpa 

hållbara produkter. Men de arbetar inte med skyltar som belyser de hållbara fördelarna för att 

de inte upplever att de får tillräcklig information från huvudkontoret för att göra det. 

Butikspersonalen önskar att få mer tydliga direktiv kring vilka produkter som är hållbara och 

som de vidare bör informera deras kunder om. Den information de får gällande hållbara 

produkter idag är från e-handelsbutiken samt via workshopsen. En butiksanställd berättar:  

 
Jag hade gärna velat ha mer direktiv just för att i mitt huvud så tänker jag att företaget som 

är så stort faktiskt har en tanke och att det finns någon typ av tråd och diskussion kring det 

här att det finns information men att den bara behöver förmedlas vidare och jag tycker att 

det är lite onödigt jobb att jag ska behöva sitta och spekulera och ta reda på, utan då är det 

bättre att, jag hade hellre “här den här informationen vill vi förmedla” också löser jag det. 

Det hade varit smidigare.  

 

Butiken arbetar enligt butikspersonalen i dagsläget inte alls med att belysa hållbara produkter i 

butik. Dock önskar butikspersonalen att de arbetade mer med att skylta vilka produkter som är 

hållbara. Endast på en typ av deras produkter står det beskrivet vart odlingen sker. Dock är de 

väl medvetna om att de har andra miljövänliga produkter i sitt sortiment men att detta inte är 

något som kommuniceras till kunderna i nuläget.  

 

Butiken har tillgång till den marknadsplan som huvudkontoret utformar. Dock finns det som 

tidigare beskrivet inget fokus ur ett hållbarhetsperspektiv i den planen. Butiken försöker följa 

de kampanjer och andra aktiviteter som är planerade i planen men i praktiken har detta visat sig 

vara svårt för butiken. Följaktligen har det resulterat i att butiken tar egna initiativ vid 

bestämmandet om olika kampanjer och andra aktiviteter för att förhålla sig till butikens egna 

förutsättningar och försäljningsmål.  

 

Butiken upplever det som att det är en fördel att det finns hållbara produkter i deras sortiment 

men att det är en stor svaghet att dessa inte är tydligt kommunicerade i butiken. För att ändra 

på detta förklarar de att det skulle vara enkelt att sätta upp skyltar vid deras hållbara produkter. 

Följaktligen att samtliga anställda i butiken bör få kunskap kring hållbarhetsarbetet och de 

hållbara produkterna. Gärna genom en interaktiv utbildning förslagsvis en liten digital historia 

som företaget kunde arbeta fram. De önskar att de bättre marknadsfört deras hållbara produkter 

men att tiden inte räckt till för det arbetet ännu. Införandet av nya idéer, såsom bättre 

marknadsföring kring hållbara produkter i butik, upplever butikspersonalen som relativt 

okomplicerat att implementera. Butikens personal upplever att deras idéer förvånansvärt ofta 

tar sig högre upp i hierarkin, dock tar det tid innan någonting händer. Generellt sett upplever de 

att huvudkontoret är öppna för butikens idéer vilket de ser som något väldigt positivt.  



 

- 27 - 

 

5 Diskussion 

5.1 Kommunikation liknande översättningsteorierna 

Då vi sammanställt det empiriska materialet har vi urskiljt en bild av den kommunikation som 

i nuläget opererar gällande företagets marknadsföring av hållbara produkter. Vi har i 

undersökningen tolkat det som så att kommunikationen gällande idéer som är kopplade till 

marknadsföringen av hållbara produkter sprids likt en hybridversion som inkluderar både “Den 

hierarkiska översättningskedjan” och enligt “Virusteorin” (Røvik 2008). Företaget är uppbyggt 

med befattningar likt en hierarki. Vissa direktiv ges utifrån toppen av hierarkin men idéer flödar 

och kontextualiseras även på andra sätt i företaget likt Virusteorin.  

5.2 Kommunikation liknande den hierarkiska översättningskedjan 

Likt den hierarkiska översättningskedjan är det i företaget koncernledningen som kontinuerligt 

inför mål gällande hållbarhet och säkerställer att dessa mål uppnås. Genom mål frambringas 

kraft till att föra hållbarhetsarbetet framåt (Røvik 2008). När företagets koncernledning fattade 

beslutet att genomföra en omorganisering för att skapa möjlighet till att bli ett ledande 

detaljhandelsföretag valde de samtidigt att implementera ett hållbarhetsarbete 

(hållbarhetsrapport 2015). En  positiv utveckling som Svensk Handel (2017) förklarade är 

generaliserbar i hela modebranschen. Implementering av hållbarhet verkar har startat ett stort 

förändringsarbete. Det är även tydligt att koncernen och företaget i helhet tänker långsiktigt då 

de är försiktiga med att vidta snabba åtgärder gällande hur deras hållbarhetsarbete ska 

marknadsföras. Samtidigt förklarar företaget att de vill ligga i samtiden med hur 

hållbarhetsdiskussionen utvecklar sig i världen. Ett tecken på detta är att koncernen skriver i sin 

hållbarhetsrapport att de vill vara med och bidra till en bättre framtida miljö och strävar därmed 

efter att forma sitt företagande till att vara en del av lösningen (hållbarhetsrapport 2017). De 

strävar efter att bidra till en hållbar framtid genom att på ett effektivt sätt använda naturresurser. 

På samma sätt förklarar Svensk Handel (2017) i deras hållbarhetsrapport att företag väljer att 

arbeta aktivt med hållbarhet för att bidra till att samhället i helhet ska förbättras samtidigt som 

företagets eget varumärke förbättras och lockar till fler nöjda kunder vilket slutligen leder till 

en ökad lönsamhet för företagen (Svensk Handel 2017). Dock anser vårt utvalda företag att 

deras hållbarhetstänk är en långtgående process och att fokus ligger på att framstå som ett 

pålitligt hållbart företag för att öka deras lönsamhet. Detta kan vara en orsak till att det är 

implementerat hos företagets anställda att företaget arbetar efter idén om att företagets 

egendesignade hållbara produkter ska betraktas som en hygienfaktor.  

Likt det Røviks (2008) beskriver i teorin den hierarkiska översättningskedjan finns det mycket 

i företagets kommunikation som stämmer överens med att det är ledningen som skapar kraft 

vid implementering av vissa idéer. Dock verkar organisationen ha en företagskultur som 

inbegriper att varje aktör har mycket stor möjlighet till att introducera nya idéer, speciellt idéer 

som rör hållbarhet och hållbara produkter utan att behöva ledningens eller andra aktörer högre 

upp i kedjans godkännande. Det individuella idéspridandet kring hållbarhet verkar 

implementeras och realiseras direkt och liknar Røviks beskrivning av Svampmodellen (Røvik 

2008).  

Idén om att hållbara produkter är en hygienfaktor har spridit sig från koncernledningen ner till 

företagets ledning och vidare ut till närliggande avdelningar. Dock är det tydligt att denna idé 

har implementerats olika mycket beroende på avdelning i organisationen. Antagligen på grund 

av att hållbarhetsarbetet är en förändringsfaktor och fungerar likt det “Spiralliknande mönster” 

som Røvik (2008) beskriver, men också beroende på att kunskap om hållbarhet skiljer sig från 

aktör till aktör inom företaget. De aktörer som besitter mer kunskap om hållbarhet tar i större 
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utsträckning fler egna initiativ till att påverka hållbarhetsarbetet i positiv riktning och deras 

agerande och idéframställning liknar mer hur Røvik förklarar Virusmetoden (Røvik 2008).  

Vår övergripande uppfattning tyder på att marknadsavdelningen och sortimentavdelningen 

arbetar efter idén om att företagets egendesignade hållbara produkter ska betraktas som en 

hygienfaktor. Avdelningarna leds delvis av den auktoritära kraften från ledningen och 

avdelningarna verkar ha en tillgivenhet till att idén om att hållbara produkter är en hygienfaktor 

som ska vara bestående.  Således har de också mottagit information kring hur de ska tänka kring 

marknadsföringen av de hållbara produkterna. Då vi söker oss vidare i kommunikationskedjan, 

till butiken, ändras bilden och visar på att kommunikationen där inte är lika tydlig 

kommunicerad kring vad företaget har för policy gällande hur hållbara produkter ska 

kommuniceras. I butiken beskriver de anställda att information gällande marknadsföring av de 

hållbara produkterna knappt existerar. De är i butiken omedvetna om hur företaget arbetar med 

deras hållbarhetsarbete samt hur de hållbara produkterna ska kommuniceras ut mot kund. Det 

är tydligt att förändringsarbetet inte har sträckt sig till denna enhet ännu. 

Under observationen i butiken och även under intervjuernas gång framkom det att aktörerna 

inom företaget inte fokuserar på att marknadsföra deras hållbara produkter i butik.  Tidigare 

forskning visar på att då konsumenter letar efter hållbara produkter i en butik är det fördelaktigt 

om produkterna i butiken är marknadsförda med miljömärkningar, på så sätt får konsumenterna 

information om de olika produktalternativen och kan snabbare fatta ett köpbeslut (Thøgersen, 

Haugaard & Olesen 2010; Chan & Wong 2012). Därmed är det ett bra sätt för företag att lyfta 

fram och tydliggöra det hållbara sortimentet i butik genom att använda skyltar och hangtags 

som förklarar att produkterna är hållbara. Då tidigare forskning även visar att företag bör 

underlätta för sina kunder genom att tillgodose kunderna med lättillgänglig information om 

deras hållbara produkter i butik genom att låta butikslayouter utformas på sådant sätt som gör 

det enkelt för kunderna att hitta de hållbara produkterna som i sin tur resulterar i att en ökad 

försäljning av hållbara produkter för företaget (Chan & Wong 2012). På samma sätt bör företags 

e-handelsbutik utvecklas på. En e-handelsbutik bör vara utformad på så sätt att kunderna snabbt 

och enkelt hittar hållbara produkter (Boateng & Okoe 2015).  

 

Företagets marknadsföring av hållbara produkter är enligt företaget en förändringsprocess. Då 

företaget skriver i deras hållbarhetsrapport (2017) att deras marknadsföring bör ligga i samtiden 

krävs det att aktörerna inom företagets kunskaper gällande hur deras hållbara produkter ska 

kommuniceras utvecklas, vilket företaget i intervjuerna beskriver i och med att de berättar att 

dom tror att de kommer att marknadsföra sina hållbara produkter mer frekvent efter år 2020. 

En tydlig utvecklingsarena som marknadsavdelningen använder sig av är information gällande 

konsumenternas attityd och åsikter via kundundersökningen som en respondent från 

marknadsavdelningen berättar om. För att också upprätthålla alla anställda uppdaterade kring 

hur företagets hållbara sortiment ser ut, hur verksamheten arbetar med hållbarhet generellt och 

vilka kunskaper som anställda bör kännas vid, diskuteras det kring att införa någon typ av 

utbildning för de anställda på marknadsavdelningen för att de lättare ska kunna förmedla god 

kommunikation till deras kunder om företagets hållbara produkter. Detta stämmer väl överens 

med hur Borgerson et al. (2009) beskriver vikten av att företag bör tillförsäkra sig om att deras 

interna aktörer besitter relevant kunskap och medvetenhet kring företagets värderingar 

(Borgerson et al. 2009). 

 

I dagsläget har det styrande direktivet gällande marknadsföring av hållbara produkter utgått 

från koncernledningen och kommuniceras vidare ner till företagets olika avdelningar. Under 

studien framkom det att koncernledningens direktiv gällande hur hållbara produkter ska 

marknadsföras för att kunden ska uppfatta dessa har kommunicerats vidare till varje enskild 
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avdelning på huvudkontoret. De i sin tur har kontextualiserat dessa direktiv på olika sätt skapat 

som (Røvik 2008) olika originalversioner. Enligt Shen et al. (2014) är det effektiv att införa 

grön marknadsföring i ett företags marknadsplan för att belysa det hållbara sortimentet (Shen 

et al. 2014). Som tidigare beskrivet i vår resultatdel så har vårt utvalda företag ingen separat del 

i sin marknadsplan som behandlar hållbara produkter. Därmed tas det inte upp i 

marknadsplanen specifikt hur en hållbar produkt ska kommuniceras ut mot kund. Vilket då 

motstrider Shen et al. (2014) tidigare forskning. Ett exempel på vad företag kan ta med i sin 

marknadsplan som berör grön marknadsföring är en miljöstämpel som kan användas för att 

belysa ett företags hållbara produkter. Det företag vi har undersökt skriver att deras kunder ska 

känna sig trygga med att deras produkter är producerade på ett ansvarsfullt sätt 

(hållbarhetsrapport 2017). För att underlätta för företagets kunder att orientera sig bland 

företagets hållbara produkter har de skapat en egen miljöstämpel.  

 

I och med vår observering av företagets Instagram fann vi en saknad av innehåll som 

marknadsför deras hållbara produkter. De hänvisar hellre till att information kring deras 

produkter finns att läsa om på deras hemsida. Dock tror de inte att så många av deras kunder 

läser den produkttext som de har beskrivit där. För att företag ska utveckla sin kommunikation 

på sociala medier krävs det en förändring i företags marknadsstrategi för att lyfta fram de 

hållbara produkterna i marknadsföringen. Förändringen kan innebära att företag inför en 

strategi där de strävar efter att presentera deras hållbara produkter på ett intressant och tydligt 

sätt och på sätt använder sig av effektiv grön marknadsföring som enligt Hartmann, Apaolaza 

Ibáñez och Forcada Sainz (2005) gör det enklare för kunderna att hitta hållbara produkter.  

 

Tidigare forskning beskriver att då företag publicerar reklam i form av bilder eller text med 

informativa budskap ökar chansen till att kunderna på ett rationellt sätt väljer bland tusentals 

andra produkter som finns tillgängliga för kunden (Mas Manchón, Morales Morante & Castellà-

Mate 2014). I och med detta anser vi att vårt utvalda företag bör fokusera mer på att lyfta fram 

deras hållbara produktalternativ för att få kunderna att på ett rationellt sätt välja att köpa deras 

hållbara produkter. Tidigare forskning visar även att sociala medier så som Instagram är ett 

obegränsat sätt för kunder att integrera, gilla, dela och publicera information om företag. 

Därmed är det viktig att företag förstår konsekvenserna av innehållet som de väljer att publicera 

i och med att företag i och med att publicera material på sociala medier kan påverka 

konsumenternas intresse och motivation till företagets publicerade material (Muntinga, 

Moorman & Smit 2011).  

 

Andra beskrivningar från respondenterna visar på att informationen brister gällande hur 

produkternas hållbara information konkret ska förmedlas även i butik. I butik drivs 

marknadsföringen av egna initiativ från de anställda i butikerna med viss hjälp från 

sortimentavdelningen. Hur marknadsföringen av hållbara produkter ska te sig har inte 

kommunicerats av ledningen. Butikspersonalen beskriver dock att butiken har tillgång till 

huvudkontorets marknadsplan men att butiken många gånger tvingas ta egna initiativ gällande 

olika kampanjer och andra aktiviteter då de måste arbeta efter butikens egna förutsättningar och 

försäljningsmål. Detta kan liknas vid Svampmodellen som beskriver att toppskiktet i ett företags 

hierarki inte alltid måste vara utgångspunkten för att en idé ska implementeras (Røvik 2008). 

Som Craig och Allen (2013) förklarar så är en väl fungerande intern kommunikation gällande 

organisationens hållbara arbetskvalité avgörande för att verksamhetens hållbarhetsarbete ska 

förbättras.  Tillvägagångssättet att ledningen ger direktiv är effektivt enligt Craig och Allen 

(2013) för att införa hållbarhetsarbetet som en utgångspunkt för samtliga aktörers vardagliga 

arbete.  När kommunikationen som vid detta fall inte når hela vägen fram till samtliga aktörer 
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i företaget så skapas inte de bästa förutsättningarna för ett tillfredsställande hållbart resultat 

(Wildenstam, Gezelius & Uggla 2016). 

5.3 Kommunikation som överensstämmer med Virusteorin 

Under studiens gång framkom det att aktörerna besatt olika mycket kunskap om företagets 

hållbarhetsarbete och hur detta ska kommuniceras ut mot kund. Individerna fanns på flera 

avdelningar och agerade inte bara på ledningsnivå. En stor andel aktörer var koncentrerade till 

sortimentavdelningen. Då sortimentavdelningen dagligen arbetar med produktframtagning och 

ser till att hållbara produkter finns i sortiment kan detta tänkas vara ett naturligt utfall. 

Återkommande förklarades att dessa individer var drivande i förändringsarbetet. Likt hur ett 

virus smittar sig, verkar det som att deras engagemang också har smittats sig vidare till andra 

avdelningar i organisationen (Røvik 2008). Dessa individer anser vi spegla virus genom att 

personerna fångar upp idéer från aktörer utanför företaget (Røvik 2008). Idéerna har sedan 

spridits vidare till andra avdelningar genom deras egen starka drivkraft till att marknadsföringen 

av hållbara ska utvecklas likt språksmitta (Røvik 2008). Många respondenter hänvisade till 

specifikt en person i företaget som idéspridare. Denna person besitter, enligt respondenterna, 

god kunskap om hållbarhet och hur ett hållbart agerande kan se ut i praktiken. 

 

Under samtliga intervjuer uppmärksammade vi att diskussioner kring hur hållbara produkter 

ska kommuniceras har lyfts. Men att detta många gånger har fått en viss inkubationstid innan 

idéerna har kontextualiserats (Røvik 2008). Med det menas att det kan dröja från att en idé har 

framförts i en organisation fram till att en idé tas i bruk. Då hållbarhetsarbetet i form av ett virus 

lyfts påverkas mycket av hur starkt motståndet är till idén (Røvik 2008). Inkubationstiden 

märkte vi tydligt av då butikens personal berättar att de upplever att deras idéer förvånansvärt 

ofta tar sig högre upp i hierarkin, men att det många gånger tar tid innan någonting händer. 

Något som butikspersonalen tror beror på tidsbrist från huvudkontorets sida. Beroende på 

tidslängd kan detta också kopplas till likt hur ett virus tillfälligt kan inaktivera sig (Røvik 2008). 

Aktörer kan också introducera idéer med höga förväntningar och entusiasm men likt vissa virus 

som kan inaktivera sig och efter en längre tid aktivera sig igen kan även organisationsidéer te 

sig Røvik (2008). Detta märkte vi då ett återkommande problem var att ett flertal nya hållbara 

idéer och lösningar som möjliggjorde att kunderna kunde navigera på ett mer effektivt sätt i e-

handelsbutiken krävde tekniska lösningar, vilket enligt respondenterna upplevdes kunna vara 

en långsam process. IT-avdelningens höga belastning bidrog till att många idéer stannade upp 

då de placerades i en IT-kö. Detta problem är en av bromsklossarna i kontextualisering av idéer. 

Företagets senaste omorganisering är en annan bromskloss. Omorganiseringen har inneburit att 

arbetet kring den hållbara kommunikationen av företagets egendesignade produkter tillfälligt 

har stannat upp då andra viktiga aspekter har prioriterats.    
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6 Slutsats  
I det företag vi har undersökt har koncernledningen ett övergripande ansvar för idén om hur de 

hållbara produkterna ska marknadsföras. Koncernledningen tillsammans med företagets 

ledning styr att förändringsarbetet kring hållbarhet sker. Hållbarhetschefen sätter strategier, gör 

upp planer, sätter mål och följer upp målen som rör hållbarhetsarbetet. I det arbetet samverkar 

hållbarhetschefen med företagets ledning. Förändringsarbetet innebär att varje avdelning 

arbetar kontinuerligt för att hållbarhet ska bli en naturlig del hos varje aktör på företaget.   

 

Då hållbarhetschefen driver hållbarhetsarbetet framåt genom att anordna möten flera gånger per 

år där hålbarhetschefen följer upp och lyfter hållbarhetsaspekterna genomsyras företaget allt 

mer av ett hållbarhetstänk i allt de gör. Då huvudmålen implementeras i företagets ledning som 

sedan sprids nedåt i ledet anser vi att hållbarhetsarbetet i grund och botten införts genom den 

“den hierarkiska översättningskedjan” men då nya hållbara idéer därefter implementeras och 

kontextualiseras vertikalt och horisontellt inom företaget anser vi att företagets kommunikation 

av hållbara produkter därefter fortskrider likt svampmodellen (Røvik 2008, ss. 257-258).  

 

Möten med företagets ledning angående hållbarhetsaspekter sker kontinuerligt. Designchefen 

som sitter i ledningsgruppen i företaget är en drivande faktor till att hållbarhetsarbetet och 

kommunikationen kring de hållbara produkterna utvecklas. Designchefen inhämtar och sprider 

parallellt med detta ny information inhämtad från omvärlden in i företaget gällande vad som 

bör förändras inom hållbarhetsarbetet. Detta sker genom att designchefen är pådrivande 

gällande hur sortiment bör agera när de tar fram sina produkter och hur marknadsavdelningen 

bör tänka vid marknadskommunikationen. 

 

Tydlig fokus kring hållbarhet finns på sortimentavdelningen där designchefen tillsammans med 

övriga aktörer på sortimentavdelningen noggrant väljer vilka material som ska användas. Med 

hjälp av en överlämning från sortiment av designchefen till marknad informeras marknad om 

kommande produkter. Det blir därmed marknadsavdelningens uppgift att marknadsföra 

produkterna vidare ut mot kund. Enligt marknadsavdelningens kommunikationsplan görs i 

nuläget ingen skillnad på marknadsföring av hållbara produkter och icke hållbara produkter, 

produkter som genererar god försäljning prioriteras. 

 

I takt med att marknad mottar information från sortimentavdelningen planeras även vilka 

produkter som ska skickas till försäljning i butiken. Butiken får ingen information från 

huvudkontoret gällande hur butikens anställda ska arbeta med att kommunicera de hållbara 

produkterna. Fokus riktas mot att informera om hur produkter estetiskt bör lyftas i butik. I 

dagsläget arbetar butiken inte med att marknadsföra hållbara produkter alls. Den övergripande 

bild vi har fått förklarat för oss om hur företaget tänker kring kommunikationen av 

hållbarhetsarbetet är att produkterna alltid ska vara så hållbara som möjligt, därmed anser 

företaget att produkternas innehåll är en hygienfaktor. Kunder ska inte behöva fundera på vad 

produkterna innehåller utan istället känna sig trygga med att företaget erbjuder hållbara 

produkter. Eftersom produkterna till stor del säljs på företagets e-handelsbutik behöver 

produkterna därmed enligt företaget inte vara märkta med hangtags då hangtags i sin tur bidrar 

till en negativ miljöpåverkan i och med resursåtgången som krävs vid tillverkning av 

hangtagsen. Den kommunikation som i dagsläget finns i butiken finns på vissa linprodukter och 

på bäddavdelningen. Vill kunden ha mer information kan kunden titta på textilprodukternas 

tvättetiketter där kort information om hållbarhet finns att läsa om. Önskar kunden veta mer om 

produkten hänvisas de till företagets hemsida. Butikspersonalen besitter baskunskaper om 

företagets hållbara produkter men behöver ofta gå in på företagets hemsida för att söka upp 

information om produkterna då kunder frågar personalen om hållbara produkter. 
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På företagets hemsida har nyligen en ny lansering ägt rum, detta med förhoppningen att kunder 

lättare ska kunna navigera och enkelt hitta företagets hållbara produktalternativ. 

Omorganiseringen av hemsidan har IT-avdelningen arbetat med att färdigställa. Flera andra 

hållbara idéer som aktörer från olika avdelningar på företaget har många gånger placerats i en 

IT-prio-kö. Då IT-avdelningen för tillfället är överbelastad bromsas kontextualiseringen av 

hållbara produktidéer. Omorganiseringen tillsammans med väntetid på IT-avdelningen har 

medfört en inkubationstid vilket har resulterat i att företagets kommunikation av hållbara 

produkter har nedprioriterats.  

 

Majoriteten av respondenterna är övertygade om att företagets kommunikation av deras 

hållbara produkter mer frekvent kommer att marknadsföras framöver. Då kommunikationen av 

hållbara produkter anses vara en förändringsfaktor så pågår diskussioner men inga drastiska 

förändringar görs. Företaget anser att deras kommunikation av hållbara produkter kräver en 

långsiktig plan som för tillfället är under konstruktion. 

 

Våra rekommendationer är att andra företag bör inspireras av vårt utvalda företags sätt att låta 

hållbarhet genomsyra allt företaget gör. Koncernen och företagets idé om att hållbarhet ska 

genomsyra allt arbete som görs i företaget och vara en naturlig del i alla processer är ett mål 

som andra företag kan ta till sig i sitt hållbarhetsarbete. Ännu en rekommendation är att företag 

därefter bör vara tydliga med vilka produkter i deras sortiment som är extra hållbara och därefter 

marknadsföra dessa produkter tydligt för att underlätta för kunderna.  

6.1 Vidare forskning  

Vidare forskning bör undersöka hur kunder upplever företagets hållbara kommunikation genom 

en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning alternativt med hjälp av en kvalitativ 

metod genom intervjuer, detta för att få kundernas perspektiv och åsikter kring området 

marknadsföring av hållbara produkter och huruvida kunderna vet vilka produkter som är 

hållbara. Vidare forskning kan även undersöka mer djupgående hur hållbara produkter 

marknadsförs i butiker generellt samt jämföra dessa marknadsföringssätt med butikernas 

försäljning online för att se om skillnader mellan företagets information kring deras hållbara 

produkter förekommer mellan butik och e-handelsbutik och hur dessa skillnader påverkar 

kundens sätt att handla hållbart.  
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8 Bilagor 
 

Bilaga 1. 

Frågeguide  

Koncept  

- Vilka arbetar med företagets hållbara koncept? 

- Vem gör vad? 

- Syns era hållbara koncept tydligt i era kanaler? 

- Hur tänker ni kring kommunikationen av hållbara budskap ut mot kund, via text, bild 

och film? (instagram) 

 

Skyltning, Banners  

- Hur kommunicerar ni era hållbara produkter i era olika kanaler? 

- Är företagets hållbara koncept tydligt kommunicerat i era kanaler via olika 

skyltar/banners? 

- Hur tänker företaget kring att marknadsföra era hållbara produkter/koncept i kampanjer? 

hur ofta sker det? 

 

Produktinformation gällande hållbara produkter 

- Hur markeras de hållbara produkterna i era kanaler? 

- Hur tänker företaget kring kommuniceringen av era hållbara produkter ut mot kund?  

- Finns det något sätt som företaget kan förbättra detta på? 

- Vilka arbetar med att de hållbara produkterna markeras tydligt? 

- Vem har ansvaret för att de hållbara produkterna markeras tydligt? 

- Hur mycket fokus lägger företaget på att belysa de hållbara produkterna på Instagram? 

 

Verbal produktkommunikation 

- Hur kunniga är de anställda om era hållbara produkter? 

- Hur viktigt är det att de anställda på huvudkontor respektive i butik besitter kunskap om 

de hållbara produkterna? 

- Hur får de anställda på huvudkontor respektive i butik, information om era hållbara 

produkter? 

- Förmedlas informationen om era hållbara produkter vidare till kund i era kanaler? 

- Hur förmedlas informationen?  

 

Idé till färdig kommunikation av en produkt 

- Hur ser kommunikationskedjan ut gällande marknadsföring av hållbara produkter? 

- Vilka är delaktiga i kedjan? 

- Vem gör vad? 

 

Marknadsföringsstrategi 

 -Vad använder företaget för marknadsföringsaktiviteter för att marknadsföra de hållbara 

produkterna? 

- Hur och när började ni sälja hållbara produkter? 

- Har företaget någon specifik marknadsföringsplan gällande de hållbara produkterna? 

- Vilka principer förhåller ni er till? 

- Vad gör ni och vad ni inte? 
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- Vad kan ni förbättra? 

- Vad har ni för framtidsplaner? 
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