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Förord 

Denna uppsats bygger vidare på vår B-uppsats inom företagsekonomi med inriktning mot 

marknadsföring. Den grundade sig i ett växande intresse för miljöengagemang hos företag, och 

framförallt i hur nystartade företag arbetar med grön marknadsföring för att etablera sig på olika 

marknader där ett hållbart företagande har blivit en allt viktigare konkurrensfaktor. Denna 

kandidatuppsats drivs av samma intresse, men syftar till att skapa en mer nyanserad bild av hållbara 

företagsinitiativ inom crowdfunding genom att studera kommunikationen ur ett tydligare 

företagsperspektiv.  

 

Därför vill vi rikta ett stort tack till de företag som har tagit sig tid och gjort det möjligt för oss att 

genomföra denna studie. Ert deltagande och bidrag har gett oss nya insikter och infallsvinklar, och 

framförallt en ökad förståelse för crowdfunding ur ett hållbart och grönt perspektiv. Vi vill även tacka 

vår handledare och de opponenter som under uppsatsskrivandet bidragit med konstruktiv kritik och 

förbättringspunkter.  

 

Stockholm, den 22 maj 2018 

Erik Langborn och Sofia Granqvist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

Idag engagerar sig allt fler företag och konsumenter i miljöfrågor, vilket har ökat betydelsen av ett 

hållbart företagande och efterfrågan på hållbara och gröna alternativ. Att som företag erbjuda hållbara 

produkter och marknadsföra gröna budskap anses på många marknader innebära ökad lönsamhet, 

konkurrenskraft och konsumentnytta. Trots betydelsen av hållbara företagsinitiativ är en av de största 

utmaningarna för nystartade gröna företag att erhålla finansiering. Parallellt med detta växer intresset 

för finansieringsformen crowdfunding som ett alternativ för just hållbarhetsorienterade satsningar, där 

insamling av kapital sker via privata finansiärer. Att lyckas med en miljöinriktad crowdfunding-

kampanj kräver dock att företaget har kunskap om dess marknad, och en insikt kring hur de bör lägga 

fram sina gröna argument till konsumenter och investerare.  

 

Forskning kring sambandet mellan hållbarhet och crowdfunding anses idag vara begränsad, varpå 

denna explorativa studie syftar till att undersöka hur företag kommunicerar och marknadsför gröna 

budskap inom ramen för svensk crowdfunding. För att besvara studiens syfte omfattar uppsatsen en 

kartläggning av grön marknadsföring som fenomen, samt på vilka sätt grön kommunikation kan ske. 

Detta för att komma fram till hur företag inom crowdfunding använder olika budskap och gröna 

marknadsföringsstrategier för att kommunicera sitt ansvarstagande. I studien har en abduktiv 

forskningsansats tillämpats, där det empiriska materialet har samlats in genom två kvalitativa metoder; 

innehållsanalys och semi-strukturerade intervjuer. Genom att studera det kommunikativa innehållet i 

crowdfunding-kampanjerna, och intervjua tre respondenter involverade i företagets 

kommunikationsstrategi, önskades en djupare förståelse av det praktiska arbetet av grön 

marknadsföring inom crowdfunding. 

Studiens resultat visar att de undersökta företagen har en stark vilja av att arbeta hållbart, och att de ser 

miljöaspekten som en naturligt integrerad del i verksamheten. Däremot ser de inte en direkt koppling 

mellan hållbarhet, grön marknadsföring och crowdfunding. I sina kampanjer lyfter företagen flera 

olika gröna marknadsföringsåtgärder, men överlag är kommunikationen av gröna budskap relativt 

lågmäld. För att nå finansiärer prioriteras deras intressen först, vilket ofta innebär både ekonomiska 

och emotionella incitament. Därmed ses de gröna budskapen inte som det främsta säljargumentet, men 

något som kan skapa en form av mervärde.  

 

Nyckelord: Crowdfunding, hållbart företagande, grön marknadsföring 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Today, more companies and consumers engage in environmental issues, which has increased the 

importance of sustainable entrepreneurship and the demand for sustainable alternatives. Companies 

that offer sustainable products and exploit green marketing are thus considered in many markets to 

experience higher profitability, competitiveness and consumer benefits. Despite the importance of 

sustainable business initiatives, one of the biggest challenges for newly established green companies is 

to raise capital. Parallel to this, there is a growing interest in crowdfunding as an alternative for 

sustainability-oriented initiatives, where the collection of capital takes place through private 

financiers. However, to succeed in an environmentally-oriented crowdfunding campaign, it requires 

that the company has knowledge of its market, and an insight into how green arguments should be 

presented to consumers and investors.  

 

Research surrounding the connection between sustainability and crowdfunding is currently limited, 

whereupon this exploratory study aims to investigate how companies communicate green arguments 

in the realm of Swedish crowdfunding. To answer this purpose, the paper includes a survey of green 

marketing as a phenomenon, as well as the way in which green communication can take place. The 

aim is thus to find out how companies through crowdfunding use different messages and green 

marketing strategies to communicate their responsibility. In the study an abductive research design has 

been applied, where empirical evidence has been collected through two qualitative methods; content 

analysis and semi-structured interviews. By studying the communicative content of crowdfunding 

campaigns, and interviewing three respondents involved in the business communication strategy, a 

deeper understanding of the practical work of green marketing in crowdfunding was intended.   

 

The results show that the companies surveyed have a strong desire to work sustainably and that they 

regard the environmental aspect as a naturally integrated part of the business. However, they do not 

see a direct link between sustainability, green marketing and crowdfunding. Through their 

crowdfunding campaigns the companies raise several green marketing efforts, but the communication 

of green messages are generally quite modest. In order to reach financiers, their interests are 

prioritized first, which often means both financial and emotional incentives. Therefore, green 

messages are not seen as the main selling argument, but something that can create added value. 

 

Keywords: Crowdfunding, Sustainable Entrepreneurship, Green Marketing 
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1. Bakgrund 

 

1.1 Hållbart företagande och entreprenörskap  
 
 

Efterfrågan på hållbara produkter och kraven på ansvarstagande företag har under de senaste åren ökat 

markant (Svensk Handel, 2017). Konsumenter har blivit allt mer medvetna, köpbeteenden har 

förändrats och tekniken har utvecklats vilket har öppnat dörrarna för helt nya affärsmöjligheter 

(Ottman, 2011). Att som företag aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor och utveckla gröna strategier har 

med tiden nästintill blivit en standard, och för många nya företag är en tydlig hållbar och grön profil 

en del av kärnverksamheten redan från start. Denna trend tros delvis bero på att allt fler företag har 

insett fördelarna med ett hållbart företagande, däribland ökad konkurrenskraft och lönsamhet, samt en 

bättre förmåga att möta konsumenters behov (Svensk Handel, 2016). Intresset för hållbara och gröna 

företagsaktiviteter går även att urskilja i ett bredare samhälleligt perspektiv, då det behövs 

engagemang och innovationskraft för att fortsätta bygga ett hållbart samhälle och möta många av de 

utmaningar vi står inför idag (Regeringskansliet, 2018). För Sverige har arbetet med hållbara frågor 

och innovationer bidragit till en ledande position globalt sett (Regeringskansliet, 2016; WIPO, 2017). 

Företag och entreprenörer med ett miljöengagemang anses därmed spela en viktig roll för att skapa 

förändring och bidra till en mer hållbar utveckling, då de syftar till att balansera både ekonomiska, 

sociala och miljömässiga mål (Cohen & Winn, 2007). Engagemanget hos företag kan därmed även 

verka för att lösa större globala utmaningar på sikt (FN, 2018). Trots betydelsen av hållbara 

företagsinitiativ är en av de största utmaningarna för nystartade gröna företag att erhålla finansiering 

(Ortas, Burritt & Moneva, 2013; Hörisch, 2015). Denna utmaning kan till viss del bero på att de har 

alternativa affärsmål och en annan verksamhetslogik, vilket får dem att upplevas som mindre 

attraktiva investeringar till skillnad från entreprenörsprojekt med ett tydligare fokus på ekonomisk 

vinst (Choi & Gray, 2008). Innovationskraften inom nystartade gröna företag kan även upplevas 

innebära en större finansiell risk (Bergset, 2018). Att försöka ta sig in på en handelsmarknad som 

präglas av hård konkurrens gör dock frågor rörande lönsamheten av hållbara satsningar till en 

grundläggande faktor (Svensk Handel, 2017).  

 

 

1.2 Fenomenet crowdfunding  
 

Mot bakgrund av den finansiella utmaning många nystartade företag upplever har behovet av 

alternativa finansieringsmöjligheter vuxit och väckt intresset för crowdfunding (Agrawal, Catalini & 

Goldfarb, 2013). Konceptet och idén bakom crowdfunding kan kortfattat beskrivas som ett sätt för 

entreprenörer att erhålla finansiering genom att vända sig till allmänheten, oftast via en internetbaserad 

crowdfunding-plattform (Belleflamme, Lambert & Schwienbacher, 2012; Mollick, 2014). I praktiken 

betyder det vanligtvis att en entreprenör efterfrågar en viss summa pengar genom att lansera en så 
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kallad crowdfunding-kampanj. Kampanjen hålls oftast öppen under en begränsad tidsperiod, varpå 

privata investerare eller företag kan gå in och stötta projektet (Collins & Pierrakis, 2012).  

Fenomenet crowdfunding, eller gräsrotsfinansiering som det heter på svenska, har sitt ursprung i det 

bredare konceptet av crowdsourcing, vilket refererar till genereringen av idéer, feedback och lösningar 

från allmänheten för att utveckla företagsaktiviteter (Belleflamme et al., 2012). Crowdfunding har, 

som namnet antyder, ett större fokus kring insamlingen av kapital. Finansieringsformen ses som ett 

positivt alternativ till att skuldsätta bolaget eller till att ta in riskkapitalister, och innebär låga fasta 

kostnader och lägre transaktionskostnader (Lam & Law, 2016). Flera studier menar dock att 

entreprenörer även bör se crowdfunding som ett viktigt kommunikations- och marknadsföringsverktyg 

(Gerber & Hui, 2013; Moisseyev, 2013). Genom crowdfunding uppfyller projektinitiatörer inte bara 

sina finansieringsbehov utan finner eller bygger också en kanal genom vilken de kommer i kontakt 

med potentiella partners och får feedback på sitt projekt (Lam & Law, 2016).  

 

Baserat på utbytesförhållandet mellan entreprenörer och investerare kan crowdfunding vara 

donationsbaserad, belöningsbaserad, lånebaserat eller andelsbaserad (Belleflamme et al. 2012; 

Bannerman, 2013; Mollick, 2014). Dessa former innebär för den som väljer att finansiera ett projekt 

olika typer av ersättning. Donationsbaserad crowdfunding innebär att finansiärer inte förväntar sig 

något tillbaka, utan att de snarare lockas av det intrinsikala och sociala värdet av att stötta ett projekt 

eller upplever positiva känslor genom att hjälpa andra (Collins & Pierrakis, 2012; Andreoni, 1990 se 

Choy & Schlagwein, 2016). Belöningsbaserad crowdfunding syftar istället till att investerare erbjuds 

icke-ekonomisk ersättning, exempelvis produkten eller tjänsten de har bidragit till att stötta (Chen, 

Zhang & Liu, 2017), eller andra belöningar i form av rabatter eller upplevelser (Collins & Pierrakis, 

2012). Lånebaserad crowdfunding innebär för finansiärer att utlånat kapital kommer tillbaka i form av 

pengar med finansiell avkastning (Bannerman, 2013). Andelsbaserad crowdfunding ses istället som en 

investeringsmöjlighet (Agrawal, et al. 2013), där finansiären köper en andel i form av aktier i utbyte 

mot framtida vinster i företaget. De olika formerna och incitamenten för crowdfunding kan dessutom 

överlappa och skapa olika hybridformer (Collins & Pierrakis, 2012). 

Gerber och Hui (2013) menar att fenomenet, till skillnad från traditionell finansiering via banker eller 

andra låneinstitut, har en fundamental påverkan på hur vårt ekonomiska och sociala system fungerar 

då det förändrar hur, varför och vilka produkter och tjänster som utvecklas och skapas. Flera studier 

pekar därför ut crowdfunding som ett passande finansieringsalternativ för just gröna och hållbara 

satsningar (Lehner, 2013; Hörisch, 2015). Detta har resulterat i att fenomen som ”hållbar 

crowdfunding” och ”grön crowdfunding” har utvecklats till en egen gren inom crowdfunding (Chen et 

al., 2017; Society, 2017) och dessutom format plattformar som enbart riktar sig mot just gröna projekt 

(Naturskyddsföreningen, 2018).  
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1.3 Problemdiskussion  
 

I samband med att allt fler företag engagerar sig i miljöfrågor har den externa kommunikationen och 

marknadsföringen av dessa frågor ökat (Chamorro, Rubio & Miranda, 2009), vilket har resulterat i en 

egen gren inom disciplinen; grön marknadsföring (Peattie, 1998; Grant, 2007; Ottosson & Parment, 

2015). Generellt sett är marknadsföringen av ett hållbart företagande en konkurrensfördel på många 

marknader, då det utöver ekonomisk vinning kan bidra till att stärka den externa imagen, varumärket 

och anknytningen till konsumenterna (Ginsberg & Bloom, 2004). Trots det är många företag försiktiga 

med att kommunicera sitt ansvarstagande (Grant, 2007; Olausson, 2009). Detta tros bland annat bero 

på riskerna med en tydlig miljöprofilering, däribland en utbredd skepticism bland konsumenter (Chen 

& Chang, 2013), svårigheter att leva upp till löften fullt ut, eller risken av att locka till sig fler kritiker 

(Olausson, 2009; Ottman, 2011). Ammenberg (2004) menar dock att företag med ett etablerat 

miljöarbete bör använda detta i ett kommersiellt syfte, och att en anpassad kommunikation kan 

påverka konsumenters och investerares beslutsfattande.  

 

I Sverige har flera hållbarhetsorienterade crowdfunding-kampanjer väckt stor uppmärksamhet de 

senaste åren. Den ekologiska matbutiken Paradiset genomförde under 2017 en kampanj som drog in 

över dubbelt så mycket som det uppsatta målet (Karlén, 2017). Även det innovationsdrivna företaget 

Plantagon, som sökte finansiering för byggnationen av sin stadsodlingsanläggning i Stockholm, fick 

ett starkt stöd och nådde utöver sitt mål (Pettersson & Mousavi, 2018). Det innovativa och 

miljöinriktade taxiföretaget Bzzt (Boström, 2018) och det sociala miljönätverket “We Don’t Have 

Time” (FundedByMe, 2018a) är ytterligare exempel på lyckade kampanjer, vilket stärker bilden av det 

gröna och hållbara företagandet som ett samtida fenomen inom svensk crowdfunding. 

 

Trots crowdfundingens potential för hållbara satsningar är dagens forskning kring sambandet 

begränsad, varpå artikeln “The Role of Crowdfunding in Moving Towards a Sustainable Society” 

efterlyser vidare forskning inom området (Society, 2017). Tidigare forskning är främst konceptuell, 

och likt annan forskning av crowdfunding saknas empiriska bevis av kampanjers faktiska innehåll 

(Manning & Bejarano, 2016). Hörisch (2015) studie av crowdfunding-projekt analyserar hur en 

miljömedveten orientering kan påverka ett projekts finansiering, men hittar i kontrast till vad som står 

i befintlig litteratur (Bartenberger & Leitner, 2013; Lehner, 2013) ingen positiv relation. Även Calic 

och Mosakowski (2016) studerar hur en miljöinriktning påverkar det finansiella resultatet av olika 

teknologiska crowdfunding-projekt, med empiri från plattformen Kickstarter. Här indikerar resultaten 

på en positiv effekt, men att relationen delvis beror på projektets kreativitet och graden av 

medskapande. Adhami, Giudici och Anh (2017) menar vidare, genom deras studie av gröna 

crowdfunding-projekt i Europa, att finansiärer drivs av både finansiella och intrinsikala värden när de 

väljer att stötta ett hållbart projekt.  
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En annan studie från 2017 lyfter även vikten av att hållbara crowdfunding-projekt bör baseras på 

gröna produkter som har en tydlig efterfrågan, exempelvis ekologisk och hållbar mat (Chen et al., 

2017). Kopplat till miljökommunikationen i en crowdfunding-kampanj anses mjuk information som 

bildgallerier, videos och välformulerade skriftliga beskrivningar vara bra marknadsföringsverktyg för 

lyckade kampanjer (Cumming, Leboeuf & Schwienbacher, 2017), vilket enligt Mollick (2014) kan 

bero på den reducerade informationsasymmetrin mellan företagen och investerarna.  

 

Många studier av crowdfunding lyfter således den externa kommunikationen och det kvalitativa 

innehållet i en crowdfunding-kampanj som det mest centrala (Belleflamme et al., 2012, Moritz & 

Block, 2014; Mollick, 2014; Kraus, Bouncken & Komorek, 2015), då det handlar om att nå finansiärer 

och uppmuntra dessa till att stötta ett projekt. Detta väcker frågor kring hur företag väljer att utforma 

sin gröna kommunikation och marknadsföra sin hållbara affärsidé till potentiella investerare, samt hur 

de förhåller sig till de möjligheter och risker som en tydlig grön profil för med sig. Då forskning inom 

området anses vara begränsad (Manning & Bejarano, 2016; Society, 2017), ämnar denna explorativa 

studie att närma sig sambandet mellan hållbarhet och crowdfunding genom att studera 

finansieringsformen ur ett grönt perspektiv.  

 

1.4 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för hur företag kommunicerar och marknadsför gröna 

budskap inom svensk crowdfunding.  

 

1.5 Forskningsfråga 

 
 

o Hur kommuniceras och marknadsförs gröna budskap inom svenska crowdfunding-kampanjer? 

 

Utifrån den teoretiska referensramen har forskningsfrågan delats in i två underfrågor för att förtydliga 

problemet ytterligare och ge vägledning till vad som behöver undersökas för att kunna besvara syftet.  
 

o Hur kommer företagets hållbara och gröna arbete till uttryck i crowdfunding-kampanjerna? 

o Hur resonerar företagen kring möjligheter och risker med grön marknadsföring inom 

crowdfunding? 
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1.6 Disposition  
 

Denna uppsats består av sex kapitel där det första kapitlet (1) har gett en introduktion till uppsatsämnet 

samt presenterat studiens syfte, forskningsfråga och centrala begreppsdefinitioner. Detta följs av ett 

teorikapitel (2), vilket lägger en grund för studiens analys. Det tredje kapitlet (3) motiverar valet av 

metod och tillvägagångssättet för datainsamling, vilket följs av ett kapitel av empiri (4) där insamlat 

material från tre crowdfunding-kampanjer och tre semi-strukturerade intervjuer presenteras. 

Datainsamlingen analyseras sedan mot bakgrund av teorikapitlet i ett kapitel för analys (5). Baserat på 

kapitlet om empiri och analys avslutas uppsatsen med ett kapitel för slutdiskussion (6) i form av 

bidrag och begränsningar, följt av förslag på vidare forskning. 
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2. Teori 
 

Följande kapitel innehåller teorier som inte är direkt kopplat till fenomenet crowdfunding, utan till en 

mer strategisk företagsnivå. Detta eftersom att forskningen inom grön crowdfunding ses som 

begränsad. Det teoretiska ramverket är däremot tillämpbart för att analysera hur företag marknadsför 

och kommunicerar grönt inom crowdfunding. 

 

2.1 Grön marknadsföring                    
 

Mot bakgrund av människors förändrade konsumtionsmönster under 1970-talet myntades begreppet 

grön marknadsföring, som den sociala dimensionen av marknadsföring med hänsynstagande till 

miljömässiga resurser, miljöpåverkan och gröna processer (Lazer, 1969 se Kumar, 2016). Tidigare 

forskning visar dock att det har varit svårt att etablera en gemensam och tydlig definition av grön 

marknadsföring (Polonsky, 1994; Peattie, 1998; Dangelico & Vocalelli, 2017). Detta kan förklara 

varför terminologin har varierat över tid; grön marknadsföring, ekologisk marknadsföring och 

miljömässig marknadsföring (Polonsky, 1994; Chamorro et al., 2009), för att på senare kopplas till 

termen hållbar marknadsföring (Katrandjiev, 2016). Trots de olika benämningarna menar Chamorro et 

al. (2009) att deras gemensamma nämnare är syftet att identifiera och analysera hur företag och deras 

marknadsföring påverkar miljön, samt hur miljötänket inkorporeras vid beslutfattande.  

  

Peattie (1998) definierar grön marknadsföring som; “En holistisk managementprocess med uppgift att 

identifiera, förutse och tillfredsställa kundernas och samhällets behov på ett lönsamt och hållbart 

sätt”, vilket bygger på principerna av socialt ansvar, sökandet efter en hållbar framtid och ett holistiskt 

tillvägagångssätt. En senare definition av grön marknadsföring lyder; “Marknadsföring som möter 

konsumenters och företags nuvarande behov samtidigt som det bevarar och förbättrar förmågan för 

framtida generationer att möta deras behov” (Kotler & Armstrong). Denna definition kan därmed 

kopplas till dem tre delarna inom hållbar utveckling; den ekonomiska, sociala och ekologiska 

hållbarheten. Företag bör således drivas som en del i en större kontext; som en del av samhället, 

miljön och det ekologiska systemet (Ottosson & Parment, 2015). 

  

Trots att de sociala och ekologiska utmaningarna är svåra att separera och ofta överlappar varandra 

menar Peattie (1998) att den gröna marknadsföringen har ett större fokus på de ekologiska aspekterna. 

Enligt Polonsky (1994) inbegriper fenomenet därmed alla aktiviteter som tillfredsställer konsumenters 

behov och efterfrågan, med en minimalt skadlig effekt på den ekologiska miljön. Både Polonsky 

(1994) och Peattie (1998) menar därför att den gröna marknadsföringen kan appliceras på såväl 

konsumentprodukter, industriprodukter som på tjänster. Ottman, Stafford och Hartman (2006) menar 

vidare att den gröna marknadsföringen måste tillfredsställa två mål; förbättrad miljömässig kvalitet 

och kundtillfredsställelse. Företag bör därmed ställa sig frågande kring produkten eller tjänsten som 
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skapas, hur tillverkningsprocesserna ser ut och vilka aktörer som involveras. Ett sätt att göra detta är 

med livscykelanalys, där samtliga steg i processen analyseras, utvärderas och förbättras med syftet att 

förminska dess miljöpåverkan (Ammenberg, 2004). Det är däremot av vikt att poängtera att ingen 

företagsverksamhet kan påstå sig vara helt miljövänlig, då alla verksamheter har någon form av 

påverkan på miljön (Persson och Hemberg, 2010).    

 

Även om traditionell marknadsföring och ekologiskt tänkande tidigare har setts som oförenliga 

begrepp, då marknadsföring anses ha bidragit till dagens ohållbara konsumtionssamhälle, talar Peattie 

(1998) om hur den gröna marknadsföringen kan vara en del av lösningen. Detta stämmer överens med 

en av de första idéerna kring grön marknadsföring, det vill säga den marknadsföring som både 

fokuserar på de aktiviteter som orsakat miljöproblem, men även på de aktiviteter som kan lösa dessa 

problem (Dangelico & Vocalelli, 2017). Perspektivet stöds även av Chamorro och Bañegil (2006) som 

argumenterar för att grön marknadsföring inte bör utvecklas likt traditionell marknadsföring med ett 

tydligt försäljningssyfte, utan att den snarare ska öka kunskapen och medvetenheten kring miljö- och 

hållbarhetsfrågor. Enligt Ottosson och Parment (2015) är det därmed vanligt att företag väljer att peka 

ut negativa effekter av en produkt, men samtidigt visa på hur man arbetar för att lösa detta. För att 

lyckas med sin miljömarknadsföring på lång sikt menar Ammenberg (2004) att det finns tre 

grundförutsättningar. Först och främst måste företaget bedriva ett seriöst miljöarbete. För det andra 

måste företaget kunna kommunicera sitt miljöarbete, och till sist bör företaget även sälja 

miljöanpassade produkter eller tjänster.  

 

2.1.1 Incitament bakom gröna budskap 
 

Gemensamt för den övergripande diskussionen av grön marknadsföring är att det rör sig om abstrakta 

termer (Peattie, 1998) och att bristen på en allmänt erkänd definition ger företag möjligheten att skapa 

sig en egen definition, baserat på deras mål, risker och möjligheter (Moravcikova, Krizanova, 

Kliestikova & Rypakova, 2017). Polonsky (1994) är en av flera forskare som har försökt att identifiera 

incitamenten till varför företag väljer att miljöanpassa sig och utveckla ett grönt varumärke. En 

anledning kan vara möjligheten att nå organisationens övergripande mål genom att erbjuda mer 

miljövänliga alternativ (Polonsky, 1994), och därmed skapa konkurrenskraft gentemot företag som 

inte har en miljöinriktning (Olausson, 2009).   

 

Många företag och organisationer upplever också att de har en moralisk skyldighet att utöver 

ekonomisk vinning även ta ansvar för att åstadkomma miljöförbättringar (Moravcikova et al., 2017). 

Företag kan även tvingas att anpassa sig genom politiska påtryckningar i form av lagar, standarder och 

riktlinjer från högre instanser (Ottosson & Parment, 2015). Att marknadsföra sig som grön kan även 

vara ett resultat av att andra företag inom branschen gör det. Grön marknadsföring kan även sänka 
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kostnader genom att effektivisera produktionsprocesser (Polonsky, 1994), exempelvis genom lägre 

avfalls- och energikostnader (Ammenberg, 2004), vilket i sin tur kan leda till högre vinstmarginaler 

(Polonsky, 1994). Olausson (2009) menar även att ett företag kan drivas av att marknadsföra sitt 

miljöarbete då de vill skapa ett behov och en marknad.   

 

Ginsberg och Bloom (2004) menar att konsumenter, aktieägare och samhället i stort gynnas av att 

företag integrerar miljöfrågor i sin marknadsföringsstrategi. Om det implementeras på rätt sätt leder 

detta inte bara till ökad försäljning, det kan även öka anseendet i positiv bemärkelse och förstärka den 

emotionella anknytningen mellan varumärket och konsumenter. En grön image kan därmed leda till 

ökad varumärkeslojalitet. Grant (2007) menar att ett grönt varumärke erbjuder betydande miljöfördelar 

och därmed tilltalar det segment som prioriterar gröna produkter. För att lyckas med ett grönt 

varumärke måste företaget erbjuda en produkt eller tjänst som ger betydande miljömässig skillnad, 

exempelvis genom kostnadsbesparing, hälsoaspekter eller genererad status (ibid).   

 

En allmän uppfattning bland konsumenter är att den gröna marknadsföringen enbart syftar till 

marknadsföringen och reklamen av just miljövänliga produkter, där termer som återvinningsbar och 

miljövänlig utgör vanliga associationer. Att använda grön marknadsföring som strategiskt verktyg 

handlar dock om mer än att bara marknadsföra produkter med gröna värden (Polonsky, 1994; Grundey 

& Zaharia, 2008). Chamorro och Bañegil (2006) menar dessutom att konsumenter inte enbart köper en 

grön produkt, utan att de även köper den gröna imagen av företaget. Detta perspektiv delas av Peattie 

(1998) som påstår att företaget är den produkt som konsumeras. Ammenberg (2004) talar därför om 

att företagets miljöarbete bör vara starkt integrerat och kopplat till företagets affärsstrategi och 

kärnverksamhet, vilket även stödjs av Olausson (2009) som menar att det är viktigt att företagets 

interna identitet, externa image och valda miljöprofil överensstämmer.   

 

2.1.2 Risker med gröna budskap 
 

Även om många studier visar på fördelarna med att marknadsföra gröna argument (Peattie, 1998; 

Ottman, 2011), finns det även en del risker med att kommunicera detta externt (Ginsberg & Bloom, 

2004). Grant (2007) menar att det redan i början av den gröna marknadsföringens snabba framväxt 

florerade en stor mängd falsk och missledande marknadsföring från företagens sida i syfte att nå det 

nya segmentet, exempelvis genom att marknadsföra produkter och tjänster som gröna utan att ha en 

legitim miljöstämpel. Att konsumenter har upplevt vilseledande marknadsföring kring gröna produkter 

har därmed gett upphov till begreppet green washing (Chen & Chang, 2013), vilket innebär att företag 

kommunicerar miljömässiga budskap och löften utan att senare leva upp till dessa (Ottman, 2011). 

Enligt Grant (2007) handlar det om att framställa vanliga produkter som gröna, vilket Olausson (2009) 

beskriver som; att urvattna gröna begrepp och göra dem meningslösa.  
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Ginsberg och Bloom (2004) menar att det än idag är många konsumenter som är skeptiska och 

misstänksamma mot företag med en grön tonalitet. Detta stödjs av Chen och Chang (2013) som 

argumenterar för att green washing är det största hindret för företag att lyckas med deras gröna 

marknadsföring. Även Chamorro och Bañegil (2006) menar att konsumenter ofta är skeptiska 

gentemot gröna budskap och att de snarare ser dem som försäljningsknep, men att ekologiska 

märkningar kan stärka produkternas trovärdighet och företagets gröna image. Det är däremot inte en 

garanti på att detta återspeglar företagets interna miljöarbete. Utöver konsumenternas motreaktioner, 

finner Olausson (2009) andra skäl till varför företag inte marknadsför sitt miljöarbete. Det kan 

exempelvis handla om att företaget inte vill bryta mot lagar eller att de vill att andra ska göra jobbet. 

Det kan även handla om att man inte vill locka till sig kritiker och på så vis riskera att bli anklagad för 

green washing. Att undvika den komplexa hållbarhetsfrågan kan även ses som ett skäl (ibid).  

 

Två begrepp som ofta förekommer inom litteraturen av grön marknadsföring är förtroende och 

trovärdighet. Peattie (1998) och Ottman (2011) menar att trovärdigheten är centralt för utformningen 

av grön marknadsföring, då konsumenterna inte bör förvirras. Denna fråga lyfts även av Ottosson och 

Parment (2015), som menar att förtroendet skapas genom att samtliga värdekedjor i ett företag 

transformerar och implementerar den gröna marknadsföringsstrategin. Att vara transparenta i sin 

externa kommunikation är därmed viktigt. Ammenberg (2004) menar vidare att företagets miljöarbete 

bör integreras i kärnverksamheten på samma sätt som frågor rörande ekonomi och kvalitet, där 

strategier och förbättringsåtgärder presenteras. För att bygga upp ett förtroende är det viktigt att visa 

resultatet av miljöarbetet. Även om vanliga konsumenter sällan läser hållbarhetsredovisningar, lyfter 

Olausson (2009) vikten av att återrapportera och synliggöra miljöarbetet. Hållbarhetsredovisningar 

kan även vara ett bra sätt att informera mer insatta intressentgrupper, däribland finansiärer. 
 

                       

2.2 Kommunikationen av gröna budskap 
 

Ottman (2011) menar att den gröna kommunikationen är en kritisk punkt för att lyckas etablera 

förtroende och en grön positionering. Ammenberg (2004) menar vidare att företag med ett etablerat 

miljöarbete bör använda detta i ett kommersiellt syfte genom att försöka anpassa budskapet i sin 

externa kommunikation utifrån den tilltänkta målgruppen. Investerare och aktieägare tilltalas ofta av 

utförlig information, miljöredovisning eller miljödeklarationer. För att nå allmänheten och 

konsumenter är dock kortfattad information på produkter och korta inslag av miljöarbetet ett bättre 

alternativ (ibid). De miljömässiga aspekterna kan exempelvis kommuniceras till konsumenter genom 

olika former av certifikat, miljömärkningar och standarder (Grundey & Zaharia, 2008).   

Hur företaget väljer att kommunicera miljöarbetet har även en stor betydelse för den externa imagen, 

där en kombination av en funktionell och emotionell positionering har visat sig ha den starkast 

positiva effekten på konsumenters attityder gentemot varumärket (Hartmann, Ibáñez & Sainz, 2005). 
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En funktionell positionering innebär enligt Peattie (1998) belysandet av miljöfördelar genom 

produktionsprocesser och användningsområden. Den emotionella positioneringen går bortom sakliga 

argument och engagerar mottagaren genom att anspela på känslor. Olausson (2009) exemplifierar 

detta med klädföretaget Patagonia:s marknadsföringskampanjer, där en tydlig miljöprofil förstärkts 

genom starka bilder och provokativa budskap. Även det svenska företaget Grumme, som utsågs till 

Sveriges grönaste varumärke 2008, intar en tydlig profilering genom att ta fasta på svenska klassiska 

kulturvärden och förmedlandet av en naturlig, svensk och miljöanpassad produkt. Ottman et al. (2006) 

menar även att viss populärkulturell forskning pekar på att den gröna marknadsföringen bör framstå 

som gräsrotsdriven och humoristisk, utan att ha en alltför “predikande” ton. Marknadsförare bör 

därmed fokusera mindre på de gröna aspekterna, och istället väva in dem i ett erbjudande som är mer 

tilltalande för konsumenten.   

 

Mot bakgrund av detta presenterar Persson och Hemberg (2010) en mall som marknadsförare kan 

använda sig av för att skapa olika gröna koncept, där vikten av insikt, produktidé, nyttan för 

konsumenten, nyttan för miljön samt bevisningen lyfts. Insikt syftar till att konceptet bör bygga på en 

tydlig konsumentinsikt, där förståelsen för konsumenten och dess förväntningar på produkten eller 

tjänsten framhävs. Produktidén bör presenteras genom dess tekniska lösning och egenskaper, följt av 

nyttan för konsumenten. Beskrivningen bör vara specifik och konkret, men kan uttryckas både 

funktionellt och emotionellt, och vidare bör konceptet väva in hur produkten eller tjänsten är bra för 

miljön ur ett längre tidsperspektiv. Slutligen krävs det en saklig och rationell bevisföring för att 

förklara att produkten håller vad den lovar. (ibid)   

 

På en mer övergripande nivå finns det många fördelar med att marknadsföra sitt miljöarbete, såsom 

ökad konkurrenskraft och försäljning (Polonsky, 1994; Olausson, 2009; Ginsberg & Bloom, 2004). 

Trots detta har riskerna med grön marknadsföring bidragit till att många företag har en lågmäld grön 

kommunikation eller profil. Många svenska företag går exempelvis efter devisen att man “gör vad 

man ska men håller tyst om det” (Grant, 2007), vilket även går i linje med att svenska företag ofta 

håller en låg profil kring sitt miljöarbete (Persson & Hemberg, 2010). Anledningen till detta kan vara 

att företaget vill framstå som ödmjukt, eller att de är rädda för att bli ifrågasatta och anklagade för 

missledande grön marknadsföring (Olausson, 2009). Ginsberg och Bloom (2004) talar även om att 

företag inte alltid kommunicerar ut sitt gröna hållbarhetsarbete till konsumenter såvida det inte finns 

en möjlighet till ökad försäljning eller ökade marknadsandelar. Vissa företag tror sig därmed inte ha 

kunder som intresserar sig för gröna profiler eller denna typ av kommunikation och tonalitet 

(Olausson, 2009). Att hålla sitt miljöarbete internt bör därför inte förknippas med något negativt. De 

gröna argumenten kan till exempel spridas genom att medvetna konsumenter självmant agerar som 

ambassadörer för företaget, där deras gröna aktiviteter istället sprids genom word-of-mouth, vilket i 

sin tur kan skapa en högre trovärdighet bland andra konsumenter (ibid).   
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2.2.1 Den gröna intressenten 
 

Enligt (Peattie, 1998) utgör idén kring den gröna konsumenten det centrala inom all grön 

marknadsföring. Många försök har därmed gjorts för att definiera vilka dessa är, vad som 

kännetecknar och motiverar en grön konsument, samt vad de är villiga att konsumera och betala. Även 

Ginsberg och Bloom (2004) talar om vikten av att förstå den tänkta konsumenten som ett sätt att 

hjälpa marknadsförare att inse om “grönhet” överhuvudtaget är ett lämpligt säljattribut, och hur detta i 

så fall ska ingå i marknadsföringen. Att segmentera konsumenter utifrån miljöengagemang, 

medvetenhet, socialt ansvarstagande, grönhet eller utifrån etiska aspekter har dock visat sig vara svårt 

(Peattie, 1998). Straughan och Roberts (1999) menar att psykografiska variabler, såsom beteenden och 

livsstilar har visat sig vara betydligt mer effektiva än demografiska variabler när det kommer till att 

identifiera gröna konsumenter.  

 

Enligt Ottman et al. (2006) handlade bakslaget av den tidiga gröna marknadsföringen om bristen på 

substans bakom de gröna budskap företagen kommunicerade. Tillsammans med Grant (2007) belyser 

de dessutom det bortprioriterade kundperspektivet, och det som kallas för “green marketing myopia”. 

Detta begrepp syftar till en närsynthet och ett alldeles för stort fokus på den gröna produkten, istället 

för på konsumentens behov. Persson och Hemberg (2010) vidareutvecklar detta genom att poängtera 

att konsumenter inte vill ha en produkt som inte fungerar, oavsett hur bra den är för miljön. 

Miljöargumentationen bör därmed effektiviseras genom att belysa egenskaper och aspekter som är 

relevanta för konsumenten, såsom pris och emotionella värden i kombination med miljöaspekter. 

Detta stärks av Grant (2007) som menar att argumentationen bör belysa produktens miljöfördelar, 

samt hur den bidrar till en mer hållbar livsstil för användaren. En central fråga är därmed huruvida den 

gröna kommunikationen kan anpassas genom språk och framtoning för att nå segmenterade 

målgrupper (Olausson, 2009). 

 

Persson och Hemberg (2010, s. 38–39) har i detta syfte tagit fram vad de kallar olika “miljöspråk”, 

som baseras på olika konsumentkaraktärer. Här tar de bland annat fram hur kommunikationen kan 

anpassas mot konsumenter som egentligen tycker “[...]att det är ganska töntigt med miljö”, eller mot 

konsumenter som vill leva mer “naturligt med vardagliga lösningar”. Detta stärker Grant:s (2007) 

argument om att den gröna marknadsföringens huvudsakliga syfte är att få fler människor att vilja bli 

mer gröna genom att bland annat upplysa konsumenter och intressenter om gröna frågor, och bredda 

den gröna livsstilen till fler segment och målgrupper.  
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2.3 Gröna strategier 
 

Inom forskning av grön marknadsföring har olika gröna strategier utvecklats för att möjliggöra att 

företagets miljöarbete implementeras på rätt sätt inom den bransch de verkar inom (Ginsberg och 

Bloom, 2004; Ammenberg, 2004; Grant, 2007). Enligt Grant (2007) och Ginsberg och Bloom (2004) 

finns det ingen universell strategi som kan tillämpas av företag, då den valda strategin till stor del 

bygger på den marknad och det konkurrensmässiga landskap företaget befinner sig i.  

 

2.3.1 Ammenberg:s miljöstrategier 
 

Beroende på vad företaget har för arbetsinsats, seriositet och ambitionsnivå menar Ammenberg (2004) 

att ett företag kan använda fem huvudsakliga miljöstrategier för att åstadkomma kommersiella 

effekter:  
 

Hantera miljörisker. Denna strategi handlar om att identifiera och värdera olika miljörisker. Här 

kan verksamheten påverkas genom lagar, förordningar, eller förändrade konsumentbeteenden. Som 

exempel kan företag med ett dåligt miljöarbete få höjda skatter och avgifter, och gällande förändrade 

konsumentbeteenden handlar det för företaget om att vara förberett och ha konkurrenskraftiga 

produkter. (Ammenberg, 2004) 

 

Kostnadsbesparingar. Kan nås parallellt med bättre miljöprestanda, bland annat genom lägre 

kostnader för material, energiförbrukning, transporter och avfallskostnader. Ammenberg (2004) menar 

att det måste finnas en tydlig företagskultur för att engagera anställda och åstadkomma 

miljöförbättring, vilket stämmer överens med Polonsky:s (1994) bild av ett grönt företag, där det 

“gröna tänket” genomsyrar hela organisationen och är en naturlig del i företagskulturen och 

organisationen. 
 

Differentiering/profilering. Ett företag med en strategi som baseras på differentiering och 

profilering kan genom bättre miljöprestanda och produktdifferentiering ta ut ett högre pris, eller 

använda detta som ett konkurrensmedel. För att detta ska vara lönsamt krävs det att det finns en 

betalningsvilja hos kunder och konsumenter, vilket även kopplar till trovärdighet och god 

kommunikation. (Ammenberg, 2004) 
 

Styra branschen/konkurrenterna. Här intar företaget en konkurrenskraftig och ledande position 

gällande miljöfrågor. På så vis styr de hela branschen och tvingar konkurrenter till att följa deras 

exempel, vilket således blir svårt för mindre företag. Strategin kan delas upp i två delar där företaget 

antingen går ihop med andra aktörer för att skapa en ny branschstandard, eller att de påverkar och 

ställer krav på myndigheter för att de ska skapa nya lagar, förordningar eller andra styrmedel. 

(Ammenberg, 2004) 
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Omdefiniera marknad/affärsidé. Med en ökad miljömedvetenhet inom en bransch kan företag 

förändra hela företagets affärsidé och dess marknad. Redan “naturligt” miljömedvetna företag kan 

förstärka sitt miljöfokus ännu mer, medan företag utan ett tidigare miljöarbete kan positionera sig med 

en tydligare miljöprofil. Även denna strategi kan i vissa fall vara svår att tillämpa av mindre företag, 

menar Ammenberg (2004). 

2.3.2 Den gröna marknadsföringsmixen 
 

Även Ginsberg och Bloom (2004) presenterar strategier och tillvägagångssätt inom grön 

marknadsföring. De menar att det inte finns en grön strategi som passar alla, utan att företag kan 

använda sig av olika “grader” eller nyanser av grön, beroende på företagets position, dess 

marknadspotential och de rådande konkurrensvillkoren. Dessa benämns som Lean green, Defensive 

green, Shaded green och Extreme green, och knyter an till det mer generella konceptet av 

marknadsföringsmixen och dess 4P; pris, produkt, plats och påverkan.  
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Figur 1: “Using the Primary Marketing-Mix Tools in Green Strategy” (Ginsberg och Bloom, 2004, s.82) 

 

Lean Green. Denna strategi syftar till att företag ska vara goda samhällsmedborgare och strategin 

implementeras främst inom produktutveckling, design och tillverkning. Dessa initiativ marknadsförs 

inte externt, utan fokus ligger på att reducera kostnader och förbättra effektiviteten genom miljösmarta 

aktiviteter. Detta skapar en kostnadseffektiv konkurrensfördel istället för en grön sådan.  

Företag som använder denna strategi tror sig inte ha lönsamma gröna kundsegment, och tvekar ofta 

gällande gröna marknadsföringsaktiviteter och produktattribut, då det medför högre förväntningar och 

en ökad differentiering gentemot konkurrenterna. (Ginsberg och Bloom, 2004) 
 

Defensive Green. Dessa företag använder grön marknadsföring som en säkerhetsåtgärd eller som 

ett sätt för att ligga på samma nivå som deras konkurrenter. Det är heller inte ovanligt att den gröna 

marknadsföringen används för att hantera en kris inom företaget. Strategin har därav likheter med 

Ammenberg:s (2004) strategi för att hantera miljörisker. I stort handlar det om att stärka företagets 

image och skapa en relation till det gröna marknadssegmentet som anses vara av betydelse och något 

lönsamt. Ginsberg och Bloom (2004) menar att dessa företag oftast sprider sina gröna initiativ mer 

tillfälligt och lågmält, men att deras miljöarbete ändå kan ses som ärliga och långsiktiga. Detta tros 

bero på rädslan av att inte kunna erhålla differentierbara fördelar genom att profilera sig som gröna. 
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Shaded Green. Företag med denna strategi investerar ofta i långsiktiga, systemvida och 

miljövänliga processer som både kräver ekonomiskt och icke-ekonomiskt engagemang. De ser gröna 

initiativ som en möjlighet att utveckla innovativa produkter och teknologier som resulterar i 

konkurrensmässiga fördelar. Ginsberg och Bloom (2004) menar att företag med denna strategi har 

kapaciteten att differentiera sig på den gröna marknaden, men att de väljer att fokusera på andra 

attribut som genererar mer pengar. Genom kommersiella kanaler marknadsför de hellre direkta och 

påtagliga fördelar för konsumenter kring deras produkter, medan de miljövänliga fördelarna 

marknadsförs sekundärt. Dessa företag involverar grönhet i såväl produkt, pris som påverkan, men 

utvecklar bara dessa aspekter om det innebär kostnadseffektivitet. (Ginsberg och Bloom, 2004) 

 

Extreme Green. Den starkast gröna strategin kännetecknas av att företaget har ett holistiskt synsätt 

och värderingar där miljöfrågor är helt integrerade i verksamheten och produktens livscykel. 

Författarna menar att miljöfrågor och ett grönt tänkande har varit den primära drivkraften från start, 

vilket har genomsyrat samtliga processer i företaget. Det sociala ansvarstagandet ligger i företagets 

identitet och återfinns i såväl produktionen som marknadsföringen. Det är heller inte ovanligt att dessa 

företag verkar på mer nischade marknader. Till skillnad från de andra strategierna involverar dessa 

företag aspekten av plats, vilket innebär att valet av distributionssystem och återförsäljare görs på 

basis av deras miljöengagemang. (Ginsberg och Bloom, 2004) 

 

 

2.3.3 Grön, grönare, grönast  

Även Grant (2007) har kartlagt olika typer av grön marknadsföring, och menar likt Ginsberg och 

Bloom (2004) att det inte går att motivera vilken strategi som är bäst utan vetskapen kring vilken 

bransch de är verksamma i. Enligt Grant (2007) kan den gröna marknadsföringen tillämpas strategiskt 

av företag på tre olika nivåer; grön, grönare och grönast, beroende på vad företaget i fråga vill uppnå. 

 

Grön. Denna strategi handlar om att sätta nya och ansvarstagande normer genom att ta fram 

produkter, policies och processer, samt belysa och betona dessa fördelar i marknadsföringen. I och 

med att företagets produkter är grönare än konkurrenter kan ökade intäkter skapas.  

 

Grönare. Den grönare strategin handlar istället om att samarbeta och dela ansvaret tillsammans med 

konsumenterna. Principer om word-of-mouth är centrala, vilka skapas genom olika upplevelser och 

events, genom att utbilda konsumenter och få dem att engagera sig på sociala communities. 

 

Grönast. Handlar om att skapa en ny form av ansvarstagande kultur genom att innovera. 

Innovationer åsyftar hur man designar produkter och tjänster, för att anpassa dessa till människors 

behov samtidigt som man förändrar deras livsstil och vanor. På denna gröna nivå sker därmed, utöver 

ökade intäkter och gröna effekter, även en kulturell förändring. (Grant, 2007) 
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2.4 Sammanfattning av teori 
 

I teorikapitlet har grön marknadsföring introducerats som koncept, vilket i denna uppsats kommer att 

användas för att undersöka hur olika gröna företagsaktiviteter kommer till uttryck inom ramen av 

crowdfunding. Tidigare forskning visar att det har varit svårt att etablera en gemensam och tydlig 

definition av grön marknadsföring (Polonsky, 1994; Peattie, 1998; Dangelico och Vocalelli 2017), och 

att terminologin har varierat över tid (Polonsky, 1994). Den gemensamma nämnaren är dock syftet att 

identifiera och analysera hur företag och deras marknadsföring påverkar miljön, samt hur miljötänket 

inkorporeras vid beslutfattande (Chamorro et al., 2009).  

 

Två definitioner av grön marknadsföring har presenterats, vilket visar på den omfattning och 

abstraktionsgrad fenomenet inbegriper. Denna studie kommer främst att utgå från Peattie:s (1998) 

definition; ”En holistisk managementprocess med uppgift att identifiera, förutse och tillfredsställa 

kundernas och samhällets behov på ett lönsamt och hållbart sätt”. Inspiration kommer även att dras 

från Kotler och Armstrong:s (2009) definition, som inbegriper de olika delarna av hållbar utveckling 

(Ottoson och Parment, 2009).  

 

Det finns olika incitament till att ett företag väljer att miljöanpassa sig och utveckla ett grönt 

varumärke (Polonsky, 1994), däribland ökad försäljning, konkurrenskraft och varumärkeslojalitet 

(Olausson, 2009; Ginsberg och Bloom, 2004). Att använda sig av gröna budskap kan även vara ett 

resultat av lagar, standarder eller riktlinjer från högre instanser (Ottoson och Parment, 2015), eller att 

man som företag vill skapa ett behov och en marknad (Olausson, 2009). För att lyckas med sin gröna 

marknadsföring behöver dock företagets interna identitet, externa image och valda miljöprofil 

överensstämma (Ammenberg, 2004; Olausson, 2009). Begrepp som green washing, trovärdighet och 

förtroende blir därmed centralt vid utformningen av grön kommunikation (Ginsberg och Bloom, 2004; 

Peattie, 1998; Ottman, 2011; Chen och Chang, 2013).  

 

Enligt Hartmann et al. (2005) har en kombination av en funktionell och emotionell positionering visat 

sig ha den starkast positiva effekten på konsumenters attityder gentemot gröna varumärken. Persson 

och Hemberg (2010) talar därför om hur gröna koncept bör utvecklas genom insikt, produktidé, nyttan 

för konsumenten, nyttan för miljön och bevisning. En central fråga är därmed hur den gröna 

kommunikationen kan anpassas genom språk och framtoning för att nå segmenterade målgrupper 

(Olausson, 2009). Kopplat till detta finns det olika gröna marknadsföringsstrategier företag kan 

använda sig av (Ammenberg, 2004; Ginsberg och Bloom, 2004; Grant, 2007; Persson och Hemberg, 

2010). Enligt Grant (2007) och Ginsberg och Bloom (2004) finns det ingen universell strategi som kan 

tillämpas av företag, då den valda strategin till stor del bygger på den marknad och det 

konkurrensmässiga landskap företaget befinner sig i. 
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3. Metod  

I detta kapitel presenteras och motiveras den valda metoden och de forskningsrelaterade 

tillvägagångssätt som har tillämpats vid genomförandet av denna studie. I slutet förs en utvärdering 

utifrån olika kvalitetskriterier och en kritisk diskussion kring den valda metoden. 
 

3.1 Vetenskapssyn och forskningsansats 
 

Inom vetenskapsteori kan två inriktningar urskiljas; positivism och hermeneutik (Patel & Davidsson, 

2011). Denna studie utgår från ett hermeneutiskt perspektiv, då det valda forskningsämnet inte handlar 

om sökandet efter en absolut och objektiv sanning (Frostling-Henningsson, 2017). Syftet är att öka 

förståelsen för, och analysera hur företag använder och kommunicerar grön marknadsföring inom 

crowdfunding, vilket kräver ett perspektiv som möjliggör tolkning av människors handlingar 

(Jakobsson, 2011). Vid hermeneutisk ansats och analys av data är en av de centrala idéerna att lyfta 

fram bakomliggande meningar och motiv, vilket i detta fall handlar om hur de studerade företagen 

resonerar kring crowdfunding ur ett grönt perspektiv. Även om målsättningen är att undvika att blanda 

in personliga tolkningar, och istället dra logiska slutsatser utifrån datainsamlingen och 

teorigenomgången, rymmer den hermeneutiska ansatsen ett större utrymme för subjektivitet och 

tidigare förförståelse (Patel & Davidson, 2011). 

 

Vidare har tre forskningsansatser övervägts för att kunna besvara forskningsfrågan och skapa 

förståelse kring fenomenet; deduktiv, induktiv samt abduktiv ansats. Forskningsansatsen beskrivs som 

förhållandet mellan teori och praktik, och styr vad datainsamlingen ska bidra med; att skapa eller 

pröva olika teorier (Bryman & Bell, 2013; Jakobsson, 2011). För denna studie ansågs den abduktiva 

ansatsen vara mest lämplig, då den blandar både deduktiva och induktiva inslag och framskrider med 

iterationer (Patel & Davidsson, 2011). Empiriskt material har samlats in parallellt med teori, vilket 

tillåter förståelsen att successivt växa fram (Bryman & Bell, 2013). Då grön marknadsföring inom 

crowdfunding är ett relativt outforskat forskningsområde som saknar ett fullt utvecklat teoretiskt 

ramverk och testbara hypoteser, uteslöts den strikt deduktiva ansatsen. Även den strikt induktiva 

ansatsen uteslöts, då denna studie till stor del bygger på principer kring gröna 

marknadsföringsaktiviteter och inte enbart empiriska iakttagelser av verkligheten (Jakobsson, 2011).  

 

3.2 Forskningsstrategi och metodansats 
 

Med syftet att öka förståelsen för hur företag kommunicerar och använder grön marknadsföring inom 

svensk crowdfunding, har en kvalitativ forskningsstrategi tillämpats. För att på ett tydligt sätt koppla 

crowdfunding-kampanjerna till företagets egna tankar kring kommunikationen har vi valt att använda 

oss av kvalitativa innehållsanalyser och intervjuer. 
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Kvalitativ forskning och kvalitativa metoder handlar vidare om att skapa mening kring fenomen som 

är svåra att beskriva och förklara på ett exakt vis (Frostling-Henningson, 2017). Tonvikten vid 

datainsamling och analys ligger ofta i att tolka och förstå ord, till skillnad från den kvantitativa 

strategin där kunskap förmedlas genom statistik och siffror (Bryman & Bell, 2013). Kvalitativa 

metoder används vanligtvis inom hermeneutiska forskningsområden, då denna vetenskapssyn handlar 

om att skapa djup snarare än bredd (ibid). Här betonas även forskarnas och deltagarnas förståelse av 

verkligheten, varpå den ibland ofta kallas för tolkningsinriktad, interpretativ eller som den subjektiva 

forskningsansatsen (Bryman & Bell, 2013). Alvesson och Sjöberg (1994, se Nylén, 2017) menar att 

den gemensamma nämnaren för olika sorters kvalitativ forskning är den öppna och mångtydiga 

empirin som samlas in med icke-standardiserade metoder, vilket lyfter forskarnas och deltagarnas 

perspektiv. För att tolka och ge mening har de deltagande respondenterna givits en viktig roll, där 

deras upplevelser och uppfattningar fått stor betydelse. Även vi som studerar ämnet ges en 

framträdande roll vid tolkning och analys av data (Bryman & Bell, 2013). Trots att respondenternas 

svar inte kan generaliseras till andra kontexter kan de bidra med en djupare förståelse kring hur gröna 

budskap kan kommuniceras och marknadsföras inom svensk crowdfunding. 

 

3.3 Datainsamling  
 

För att på bästa sätt kunna besvara studiens syfte och forskningsfråga har både primär- och 

sekundärdata samlats in. Primärdata syftar till det material som forskaren själv har samlat in till det 

specifika forskningssyftet, medan sekundärdata är material som samlats in av andra forskare för andra 

syften (Jakobsson, 2011). I början av arbetet genomfördes en litteratursökning av fenomenet 

crowdfunding och grön marknadsföring, för att skapa en förståelse kring forskningsområdet och 

utveckla studiens syfte. Detta innefattade en genomgång av sekundärdata via digitala och litterära 

källor. Sekundärdata består även av företagens crowdfunding-kampanjer och det 

marknadsföringsunderlag som vi fått tillgång till via olika crowdfunding-plattformar. För att inhämta 

ytterligare information kring de undersökta företagen har vi även vänt oss till deras egna hemsidor. 

Primärdata i denna undersökning består av kvalitativa intervjuer med respondenter från företag som 

använt sig av crowdfunding för att finansiera deras hållbara affärsidé. 

 

3.4 Urval  
 

Då studien syftar till att undersöka crowdfunding i Sverige valdes det empiriska materialet från två 

svenska crowdfunding-plattformar. Till en början begränsades datainsamlingen till den svenskägda 

plattformen FundedByMe, som enligt dem själva är den snabbast växande plattformen för 

crowdfunding i Europa (Facebook, 2018), för att sedan även vända sig till crowdfunding-plattformen 

Toborrow. Dessa plattformar skiljer sig till viss del när det kommer till utformningen och innehållet i 

kampanjerna.  
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Trots att det i dagsläget finns plattformar som enbart riktar sig mot gröna verksamheter, såsom 

Oneplanetcrowd, Abudance och Divvy (Naturskyddsföreningen, 2018) valdes plattformarna 

FundedByMe och Toborrow på grund av att de är svenskägda. Att rikta sig mot svenska företag och 

deras crowdfunding-kampanjer ansågs vara mest lämpligt för studiens metodval, då det möjliggör 

kontakt med anställda på företaget och förenklar personliga möten. FundedByMe och Toborrow 

valdes även, till skillnad från mer nischade plattformar, på grund av deras breda målgrupp. Trots att 

plattformarna inte har en uttalad hållbar inriktning ryms många projekt med en klart hållbar eller grön 

vision. 

I denna studie har både ett målstyrt urval samt ett bekvämlighetsurval tillämpats. För att ta reda på 

vilka företag och vilka crowdfunding-kampanjer som relaterade till studiens syfte och 

forskningsfrågor, genomfördes ett målstyrt urval på crowdfunding-plattformarna, vilket innebär att 

studieobjekten har valts strategiskt på grund av dess relevans för att kunna besvara forskningsfrågan 

(Bryman & Bell, 2013). Vi sökte därmed efter de företag och kampanjer vars helhetsintryck talade för 

ett hållbart företagande, eller som påvisade gröna marknadsföringsaktiviteter. Det målstyrda urvalet 

låg sedan till grund för vilka personer vi valde att kontakta angående intervju. Respondenterna har 

bestått av de personer som har varit tillgängliga och velat ställa upp på en intervju, vilket innebär att 

ett bekvämlighetsurval har avgjort studiens informanter (Bryman & Bell, 2013). I denna studie har tre 

företag studerats; Virtuous Spirits, Ekobryggeriet och NovaConcept. De undersökta företagen 

presenteras mer utförligt i slutet av metodkapitlet. 

 
3.5 Kvalitativ innehållsanalys 
 

En genomgång av företagens crowdfunding-kampanjer gällande grön marknadsföring gjordes genom 

en kvalitativ innehållsanalys för att få en uppfattning av det kommunikativa innehållet som 

intressenter har kunnat ta del av. En kvalitativ innehållsanalys är en metod där skriven, verbal eller 

visuell kommunikation analyseras för att söka efter bakomliggande teman (Bryman & Bell, 2013), där 

forskaren ser till helheten samt vilken kontext de är placerade i (Krippendorff, 2013). Detta görs oftast 

genom att läsa, tolka, koda och kategorisera innehållet utifrån relevanta företeelser som kopplar till 

studiens syfte. Lofland och Lofland (1995, se Bryman & Bell, 2013; s. 588) menar att exempel på 

koder, och frågor som kan besvaras är; “Vilken generell kategori är just denna information ett exempel 

på?” eller “Vad representerar denna information?” (ibid). Den kvalitativa innehållsanalysen ansågs 

därmed vara lämplig för att koppla företagens praktiska arbete av kommunikation inom crowdfunding 

till studiens syfte och forskningsfråga. Innehållet i kampanjerna studerades även för att utröna vilken 

typ av material som fanns att tillgå för intervjuerna och för vidare analys. Då tillvägagångssättet för en 

kvalitativ innehållsanalys och dess terminologi saknar tydliga och gemensamma regler (Patton, 2015), 

har vi valt att förhålla oss till olika riktlinjer som kan kopplas till metoden.  

 



 

 
19 

Enligt Bryman och Bell (2013) kan en innehållsanalys göras på två nivåer; manifest innehåll och latent 

innehåll. Det manifesta innebär att forskaren studerar texten eller underlaget och det som uppenbarar 

sig rent konkret, utan att väva in egna tolkningar. Det latenta innehållet syftar istället till djupare, 

bakomliggande budskap vilket kräver en tolkande ansats (ibid). Enligt Krippendorff (2013) handlar 

den kvalitativa innehållsanalysen således om att plocka ut de viktigaste delarna av det som ska 

avläsas.  Den inledande frågan för innehållsanalysen var hur företag framställer sitt gröna och hållbara 

arbete till investerare, med hjälp av bild- och textbaserade budskap i kampanjen. Kopplat till detta 

beskriver Hsieh och Shannon (2005) tre strategier för kvalitativ innehållsanalys; konventionell, 

inriktad och summerande innehållsanalys. Skillnaden mellan dessa strategier är främst uppkomsten av 

kodningsschemat. 

 

I vårt fall ansågs den konventionella innehållsanalysen vara mest lämplig utifrån studiens syfte, då det 

inte finns mycket forskning och fastställda teorier rörande grön marknadsföring inom crowdfunding 

att bygga en inriktad innehållsanalys på. Syftet är inte heller att enbart leta efter nyckelord, vilket den 

summerande innehållsanalysen ämnar göra (Hsieh & Shannon, 2005). Den konventionella ansatsen är 

istället induktiv, och tillåter innehållet att “tala fritt” genom att undvika förutbestämda kategorier 

(Kondracki & Wellman, 2002 se Hsieh & Shannon, 2005). Trots detta ansåg vi att det var viktigt att 

studera och presentera kampanjerna på ett likvärdigt sätt för att öka insynen i analysprocessen. I 

empirin beskrivs därmed det manifesta innehållet av kampanjerna som kopplar till hur affärsidéen och 

företaget lyfts fram som hållbart och miljömedvetet. Dessa koder organiserades därefter i kategorier 

som visat sig vara framträdande i intervjuerna med företagen, för att på bästa sätt analysera det 

empiriska materialet utifrån teorier av grön marknadsföring. En kvalitativ innehållsanalys har därmed 

även applicerats på det empiriska resultatet från intervjuerna, och på så vis sker en latent tolkning.  

 

3.6 Kvalitativa intervjuer 
 

Genom att enbart undersöka innehållet i crowdfunding-kampanjerna är det svårt att dra slutsatser kring 

hur företagen har tänkt kring sin gröna marknadsföring. För att öka förståelsen av det praktiska arbetet 

av grön marknadsföring inom crowdfunding genomfördes även kvalitativa intervjuer med insatta 

personer på företagen. Kvalitativa intervjuer valdes då de kan ge insikter och uppslag kring hur 

respondenterna upplever ett fenomen, samt öka förståelsen av hur något går till i praktiken (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2011). Den intervjuform som har valts för de muntliga intervjuerna är semi-

strukturerade intervjuer, vars form kännetecknas av öppna och utforskande frågor (Gillham, 2008).  

Valet grundar sig i dess strukturella flexibilitet, då det inom kvalitativa studier är önskvärt att 

intervjuer kan röra sig i olika riktningar. Detta tillvägagångssätt kan bidra med ökad kunskap kring 

vad personen i fråga anser som relevant, då den semi-strukturerade intervjun ger intervjupersonen stor 

frihet att själv utforma sina svar (Bryman & Bell, 2013). Detta kan även kan bidra med att fler nyanser 
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inbegrips och nya perspektiv tillförs (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). För att kunna besvara 

studiens forskningsfråga eftersträvas utförliga och detaljerade svar, där Dalén (2007) menar att även 

informella upplysningar kan vara av nytta, vilket stödjer detta val av intervjuform. Inför de semi-

strukturerade intervjuerna har en intervjumall (se bilaga) utformats med olika tematiska frågor av 

öppen karaktär, mot bakgrund av studiens teoretiska referensram. Dessa teman har legat till grund för 

intervjuerna och möjliggjort att individuella följdfrågor kunde ställas. De muntliga intervjuerna skedde 

med hjälp av ljudupptagning för att lättare kunna transkriberas. Ur det transkriberade materialet och 

genom kodning lyftes relevant data i form av utvalda stycken och citat, som kategoriserades utifrån 

återkommande teman (se 5. Analys). Dessa kategorier har legat till grund för studiens analysarbete, 

där intervjusvaren och innehållet i crowdfunding-kampanjerna diskuteras parallellt.   

 

3.6.1 Genomförandet av intervjuerna  
 

Intervjuerna i denna uppsats har genomförts på olika sätt, dels genom personliga möten, men också via 

mail och telefon. Detta beror på att två av tre respondenter bedriver sin verksamhet på annan ort, varpå 

det geografiska avståndet har avgjort detta. Vid dessa intervjuer har respondenterna på förhand fått ta 

del av intervjumallen via mail, för att kunna förbereda sig och strukturera sina svar. Att genomföra 

intervjuer per mail och telefon har vissa fördelar ur en ekonomisk och tidsmässig aspekt, och innebär 

att de intervjupersoner som inte vill ställa upp på en personlig intervju kan medverka (Gillham, 2008).  

För vår del innebar mailkontakt även att vi på ett enkelt och tidseffektivt sätt åter kunde komma i 

kontakt med respondenterna för följdfrågor. Vi är dock medvetna om att intervjuer över telefon eller 

mail har vissa brister, då det blir omöjligt att studera respondentens kroppsspråk och ansiktsuttryck 

(Bryman & Bell, 2013). Trots detta kan dessa intervjuformer resultera i data av god kvalitet med 

informell och personlig karaktär, och de kan även fordra en viss social lyhördhet (Gillham, 2008). För 

att undvika kortfattade och bristfälliga svar, eller om andra oklarheter skulle uppstå har vi tillfrågat 

respondenterna om det går bra att kontakta dem för vidare följdfrågor, vilket samtliga har varit öppna 

för.  

 

 

  Plattform Respondent Intervjuform   Datum och tid 

Virtuous Spirits FundedbyMe Johan Ranstam (styrelseordförande) Personligt möte   2018-04-19 (57 min) 

Ekobryggeriet FundedbyMe Thomas Jensen (delägare) Mail    2018-05-01 

  2018-05-15 

NovaConcept Toborrow Tanja Ryberg (ägare och VD) Mail och telefon   2018-04-23 

  2018-05-11 (26 min) 

 

 

Figur 2: Presentation av företag och respondenter 
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3.7 Etiskt ställningstagande 
 

Vid metoder som innehåller respondenternas subjektiva åsikter är det viktigt med ett forskningsetiskt 

hänsynstagande, då de intervjuade personerna ger mycket av sig själva. Bryman och Bell (2013) lyfter 

vikten av att forskaren ska försäkra sig om att respondenterna inte kommer till skada genom studien, 

och ta hänsyn till att allt som sägs inte kan publiceras. Därför är det viktigt att tydliggöra att 

deltagandet är frivilligt, och att erhålla samtycke från samtliga respondenter (ibid). För att uppnå etik 

inom forskningsprocessen presenterar Patel och Davidsson (2011) fyra huvudkrav; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

I vårt fall handlade det om att redan innan intervjuerna vara tydliga med vilka vi var, vad vi ämnade att 

studera och vad intervjuerna syftade till att bidra med. Under intervjuerna presenterades studien 

ytterligare, och vi informerade även respondenterna att uppsatsen skulle skickas till dem innan 

publicering för godkännande och/eller revidering. För att tydliggöra studiens ramar och 

respondenternas deltagande sammanställdes ett forskningskontrakt (se bilaga), där ett godkännande av 

citat och eventuell anonymitet efterfrågades. Detta kontrakt mailades till samtliga respondenter, och 

innehöll även information om studiens publicering.  

 

 

3.8 Kvalitetskriterier  
 

Då kvalitativ forskning eftersträvar en ökad förståelse av fenomenet och subjektens upplevelser av 

verkligheten diskuteras begreppen tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. 

Dessutom diskuteras studiens äkthet (Bryman & Bell, 2013).  

Tillförlitligheten syftar till att forskarna har en överensstämmande bild av hur de tolkar och tyder 

empirin. För att höja studiens tillförlitlighet används i detta fall två datainsamlingsmetoder; kvalitativ 

innehållsanalys och semi-strukturerade intervjuer. Då innehållsanalysen kan tänkas genomsyras av vår 

subjektiva tolkning var det därför av relevans att inkorporera ett företagsperspektiv, för att kunna ge en 

tydlig och mer rättvisande bild av företagen. Bryman och Bell (2013) menar därför att det kan vara bra 

att låta respondenterna gå igenom studiens resultat, och bekräfta att de porträtteras korrekt utifrån vad 

de har svarat i intervjuerna. Detta kallas respondentvalidering, och genomfördes efter avslutad analys. 

Att även interagera ett etiskt ställningstagande har varit viktigt, då vi eftersträvar att ge en korrekt bild 

av hur företagen arbetar med och ser på grön marknadsföring inom crowdfunding.  Överförbarheten 

handlar om hur studiens resultat kan generaliseras till andra sociala miljöer och situationer. Här talar 

Guba och Lincoln (se Bryman & Bell, 2013; Nylén, 2017) om att forskaren bör beskriva situationen 

och kulturen så ingående som möjligt. På så vis kan de som läser studien själva bedöma hur studiens 

resultat kan överföras till en annan miljö. Här har vi eftersträvat att presentera empirin på ett så 

transparent sätt som möjligt, med ingående beskrivningar och citat från kampanjerna och 

respondenternas egna ord (Nylén, 2017).  
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Pålitligheten kan jämföras med den kvantitativa forskningens reliabilitet och hur studien kan 

replikeras vid upprepade tillfällen. Här kan utomståendes perspektiv och granskning vara ett sätt att 

höja kvaliteten och pålitligheten (Bryman & Bell, 2013), vilket för denna studie främst har skett 

genom handledning och opponeringstillfällen. Trots att metoden och upplägget för datainsamling kan 

genomföras av en annan forskare, ligger svårigheten i tolkningen av insamlad data, då olika intryck 

och uppfattningar kan ge olika resultat. Konfirmering syftar till att den som genomför studien agerar i 

god tro (Bryman & Bell, 2013). Inom varken kvantitativa eller kvalitativa studier går att garantera att 

forskaren bortser från egna värderingar och tolkningar vid analys av data (Bryman & Bell, 2013;  

Neuendorf, 2017). För att undvika ett allt för vinklat och subjektivt resultat, framförallt i den 

kvalitativa innehållsanalysen, ämnar vi att presentera empirin så deskriptivt och ingående som möjligt.  

  

För att uppnå äkthet i studien har vi strävat efter att ge en rättvisande bild av respondenterna och deras 

situation (Guba och Lincoln, se Bryman & Bell, 2013). Studiens resultat kan möjligtvis även bidra 

med praktisk kunskap om hur entreprenörer kan optimera sin gröna marknadsföring genom det 

kommunikativa innehållet i deras crowdfunding-kampanj, även om detta inte har varit den primära 

målsättningen. Sammantaget ser vi att studiens trovärdighet och äkthet hade kunnat höjas med fler 

undersökta studieobjekt och fall, då detta hade kunnat bidra till en större bredd och en överförbarhet 

till andra kontexter (Bryman & Bell, 2013). På grund av studiens omfattning i tid, samt de tillfrågade 

företagens begränsade tid ledde detta till att många respondenter föll bort. Å andra sidan medförde 

detta att vi kunde göra en djupare empiriinsamling genom metodtriangulering och analys av de tre 

undersökta företagen, vilket enligt den hermeneutiska ansatsen är en fördel då forskaren eftersträvar 

djup framför bredd (ibid). 

 

3.9 Presentation av företag 
 

 

3.9.1 Virtuous Spirits  
 

Virtuous Spirits AB grundades 2012 av Claes Stenmark och är ett svenskt dryckesföretag som 

tillverkar ekologisk vodka under namnet Virtuous. Vodkan produceras i Järvsö, Hälsingland. 

Drivkraften bakom produkten var bristen på äkta produkter, vilket resulterade i en ofiltrerad ekologisk 

rågvodka utan artificiella smak- och färgämnen. Virtuous Spirits AB har genomfört tre crowdfunding-

kampanjer; 2013, 2015 och senast mellan 2017–2018. Samtliga crowdfunding-rundor har skett via 

plattformen FundedByMe.com. Genom kampanjen 2013 blev Virtuous ett av de första företagen att 

lyckas med en andelsbaserad crowdfunding-kampanj i Sverige. Virtuous har idag lyckats etablera sig 

på sex marknader runt om i Europa, däribland Danmark, Storbritannien och Schweiz. Produkten finns 

idag i utvalda barer och även i Systembolagets beställningssortiment (FundedByMe, 2018b; Virtuous 

Spirits, 2018; Ranstam, 2018). 
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3.9.2 Ekobryggeriet  
 

Ekobryggeriet AB är en svensk läsktillverkare, med bas i Norrköping, som grundades 2016. 

Produktsortimentet innehåller ekologisk läsk, däribland den mycket populära ekologiska Cola Blanco, 

och ekologisk tonic under varumärkena The Dirtwater Fox Brewery och Ekobryggeriet. Drivkraften 

bakom produkterna är den växande efterfrågan på ekologiska produkter samt bristen på sådana 

dryckesalternativ. Ekobryggeriet AB har hittills genomfört två crowdfunding-kampanjer via 

plattformen FundedByMe, båda under 2017. Ekobryggeriet är för närvarande representerade i 600 

livsmedelsbutiker, och finns bland annat i Finland, Rumänien och Spanien. Dessutom strömmar 

förfrågningar in från andra länder och marknader. I den senaste kampanjen ligger därmed fokuset på 

att öka försäljningen inom Sverige, men även på utlandsexport och produktutveckling (FundedByMe, 

2018c; Ekobryggeriet, 2018; Jensen, 2018).   

 

3.9.3 NovaConcept 
 

NovaConcept AB är en distributör och grossist av ekologiska och naturliga skönhetsprodukter. 

Företaget grundades 2010 och har sin bas i Göteborg. Drivkraften bakom företaget ligger främst i 

potentialen och framtiden av marknaden för nischen "kosmetik som är ekologiskt, vegan och inte 

djurtestat". NovaConcept genomförde en crowdfunding-kampanj 2016, via crowdfunding-plattformen 

ToBorrow.com. De hade vid det tillfället 11 varumärken i sin produktportfölj, som hade etablerats på 

olika marknader. NovaConcept arbetar i första hand med varumärken och produkter som är 

certifierade med exempelvis “Eco, Vegan, Cruelty-Free” och liknande. Deras kunder är andra 

affärsverksamheter, däribland olika ICA-butiker, Ullared och andra livsstilsbutiker. Bolaget har en 

heltidsanställd och tre anställda för tillfälliga uppdrag (ToBorrow, 2018; NovaConcept, 2018; Ryberg, 

2018).   
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras den empiriska datainsamling som legat till grund för studiens analys. Till 

en början presenteras innehållet i de undersökta företagens kampanjer, vilket följs av resultatet från 

de semi-strukturerade intervjuerna.  

 

4.1 Crowdfunding-kampanjerna  
 

Då samtliga företag har genomfört flera crowdfunding-rundor har de kampanjer som tydligast relaterar 

till studiens syfte, och som även presenterar företagets idé mer utförligt valts. Virtuous Spirits och 

Ekobryggeriet genomförde dessa 2017, medan NovaConcept genomförde sin kampanj under 2016. 

Samtliga crowdfunding-kampanjer innehåller en längre informationstext samt flera bilder på 

produkten, och två av kampanjerna innehåller även en marknadsföringsfilm. Nedan presenteras de 

delar ur företagens crowdfunding-kampanjer som kopplar till hur affärsidéen och företaget lyfts fram 

som hållbart och miljömedvetet. Det övergripande innehållet som presenteras kommer sedan att tolkas 

och analyseras i samband med intervjusvaren i kapitel 5. Analys.   

 

4.1.1 Virtuous Spirits  
 

Marknadsföringsfilmen utspelar sig i, och innehåller flera bilder av naturmiljöer. Filmen inleds med en 

engelsktalande berättarröst som uppger att det finns platser där ”naturen fortfarande är natur”. Bilder 

av ett falurött hus, där produktionen äger rum, och delar av produktionsprocessen visas. Samtidigt som 

vodkan cirkulerar i en destilleringsmaskin, pratar de om hur vodkan tillverkas utan onödiga tillsatser 

och smaker. Detta förstärks med ”unfiltered like nature”, och att de endast använder äkta ekologiska 

ingredienser. Vodkaflaskorna med olika smaker visas upp, och filmen avslutas med att uppmana 

tittaren till att följa med på deras resa och bli en del av en ekologisk spritproducent.  

 

Kampanjen har en slogan som lyder;”Flavored by Nature”, varpå ord som ekologisk, naturlig och 

äkta beskriver produkten och erbjudandet. Informationstexten inleds med en uppmaning; ”Investera i 

tillverkaren av en karaktärsvodka, lika ofiltrerad som livet självt”. De beskriver vodkans ursprung i 

naturen och att den inte ”räds att låta råvaran smaka och ta plats”. Virtuous lyfts fram som en 

ofiltrerad karaktärsvodka, bränd från svensk ekologisk råg, vilket gör den ”lika äkta som naturen den 

kommer ifrån”. De talar om en smaktrötthet och brist på innovation inom vodkaindustrin, varpå 

problemet som produkten avser att lösa är bristen på särskiljning. Den moderna konsumenten 

efterfrågar istället något autentiskt, ekologiskt och äkta. Den förnyelse som Virtuous tillför 

vodkaindustrin beskrivs som; ”A vodka for those who desires real taste, by nature”. De berättar även 

att produkten är den största skillnaden gentemot konkurrenterna – där fokus läggs på dess naturlighet 

genom ord som osmaksatt och ofiltrerad. I slutet pratar de om att vodkamarknaden är ett 

varumärkesbygge, och att det därmed är viktigt att etablera sig i en så egen kategori som möjligt. 

(FundedByMe, 2018b) 



 

 
25 

4.1.2 Ekobryggeriet  
 

Marknadsföringsfilmen inleds med en presentation av Ekobryggeriet och två av deras ekologiska 

produkter. Filmen visar flera unga personer som dricker deras produkt i olika utomhusmiljöer, solen 

skiner och personerna umgås över en korg fylld med Ekobryggeriets drycker. Därefter övergår 

marknadsföringen till en presentation från de som arbetar på företaget. Deras konsumentsortiment, 

samt en övergripande filosofi presenteras; ”Our product won´t save the world, but at least it´s our way 

to contribute”, följt av ”Our belief is that it´s time for a change. Companies need to start taking 

responsibility”. De pratar vidare om att Ekobryggeriet lever efter regeln ”A third to the world”, vilket 

betyder att de ger en tredjedel av deras vinst till lokala och globala organisationer som stöttar 

miljöinriktade och sociala hjälpprojekt. Därefter berättar de kort om deras etablering och uppmanar 

människor till att bli delägare och faktiskt bidra med förändring; ”Join us, in the new way of running a 

company”.   

 

I informationstexten pratar Ekobryggeriet om bristen på ekologiska tonics, varpå de ser en fortsatt 

stark efterfrågan på nya, innovativa och ekologiska dryckesprodukter. Enligt dem är “ekologiska 

produkter är en starkt växande trend över hela världen”. De nämner att dagens ekologiska livsmedel 

för närvarande står för 7% av den totala livsmedelsförsäljningen, och att detta område är under kraftig 

tillväxt. Delar av deras ekologiska sortiment presenteras, där produkterna har smaksatts med “nordiska 

smaker”. De pratar vidare om differentiering och vikten av ett starkt varumärke, och hur man genom 

en utarbetad designprofil kan attrahera nya kundgrupper till att köpa ekologiska produkter. Deras 

engagemang för välgörande ändamål presenteras; “Genom vårt "a third to the world"-koncept får våra 

kunder inte bara en bra och uppfriskande produkt utan stödjer också miljö- och socialhjälpsprojekt 

genom att köpa vår ekologiska produkt istället för en konventionell”. Detta engagemang, samt deras 

design och ekologiska produktion, är det Ekobryggeriet ser som särskiljande från deras konkurrenter; 

“Vi ser oss inte bara som en ekologisk aktör utan tar upp kampen även med de konventionella 

produkterna”. (FundedByMe, 2018c) 

                 

4.1.3 NovaConcept  
 

Denna crowdfunding-kampanj innehåller, till skillnad från de andra två kampanjerna, inte en 

marknadsföringsfilm. Rent visuellt marknadsförs kampanjen med en bild från ett av NovaConcept:s 

varumärken “Lovea”. I informationstexten presenteras företaget som en distributör av ekologiska och 

naturliga skönhetsprodukter, och att de i första hand arbetar med varumärken som är certifierade med 

till exempel Eco, Vegan, Cruelty-Free och liknande, följt av; “Vi ser en kraftigt ökad efterfrågan på 

produkter med dessa certifieringar”. NovaConcept menar att skönhetsprodukter alltid säljer - ”även i 

dåliga tider”. Här syftar de både på den totala marknaden för skönhetsprodukter, men också på den 

växande marknadsandelen för just ekologiska skönhetsprodukter. Därför tror de starkt på att 
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marknaden med nischen "kosmetik som är ekologiskt, vegan och inte djurtestat" har en framtid, vilket 

de poängterar att NovaConcept:s kunder även gör. I kampanjen presenteras några av de varumärken 

NovaConcept arbetar med, bland annat det kraftigt växande varumärket ”Lovea” vars produktlinje 

innehåller ekologiskt certifierade solskydd med en ”plånboksvänlig prisklass”. Även varumärket Zao 

presenteras, vilket erbjuder eco-certiferad, vegan, cruelty-free och glutenfri makeup, där både innehåll 

och förpackning tillverkas med bambu som bas, och som dessutom designats med ”ett fyndigt 

refillsystem”. Vikten av ekologisk, vegansk och cruelty-free certifiering går även att finna i 

varumärkena “Lady Green” och “Crazy Rumors”. (ToBorrow, 2018) 

 

4.2 Intervjuer  

För att öka förståelsen av grön marknadsföring inom crowdfunding har vi intervjuat Johan Ranstam 

som är styrelseordförande för Virtuous Spirits, Thomas Jensen som är delägare i Ekobryggeriet samt 

Tanja Ryberg som är ägare och VD för NovaConcept. De frågor som ställdes under intervjuerna (se 

intervjumall i bilaga) handlade om hur de som företag arbetar med hållbarhet och marknadsför gröna 

företagsaktiviteter, och hur detta kommuniceras inom crowdfunding.  

 

4.2.1 Johan Ranstam (Virtuous Spirits) 
 

Då denna studie syftar till att studera crowdfunding ur ett grönt perspektiv ansågs det relevant att fråga 

samtliga respondenter varför de valde att använda sig av denna finansieringsform. Enligt Johan har 

Virtuous crowdfunding-kampanjer varit ett medel för att komma igång med produktionen och ett sätt 

att få in ambassadörer till varumärket. Genom andelsbaserad crowdfunding, som Virtuous var en av de 

första i Sverige att lyckas med, var syftet att få in delägare som var stolta över att stå bakom 

produkten. Virtuous genomförde sin första crowdfunding-kampanj när de befann sig i idéstadiet, innan 

det ens fanns en färdig produkt och innan crowdfunding var ett koncept många kände till. Sedan dess 

har kampanjerna utvecklats, mycket på grund utav förändrade krav, högre konkurrens och en mer 

utåtriktad kommunikation på plattformen FundedByMe. 

 

Deras koncept började som en reaktion mot den homogena vodkaindustrin, där det alltför destillerade 

och rena skapat en brist på särskiljning och produkter utan egen en karaktär. Han berättar att det därför 

är roligare att ha en produkt som erbjuder något eget - ”istället för att ha en slätstruken produkt som 

man sedan lägger på en massa annat sen i marknadsföringen för att ha något att säga om den”. 

Angående den växande trenden med gröna företag och grön marknadsföring anser Johan att Virtuous 

inte försöker anpassa sig utan snarare försöker leda med exempel. ”Vi har från allra första början 

varit helt övertygande om att på sikt så måste man driva företaget hållbart, med tanken att vi vill 

lämna ifrån oss en värld våra barn kan leva i också”.  
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Att driva Virtuous hållbart handlar bland annat om att försöka minska transporter och tänka etiskt 

hållbart, exempelvis genom att undvika klassiska marknadsföringsfällor inom spritindustrin. Johan 

lyfter även vikten av ärlighet i den utåtriktade kommunikationen och att det finns en risk att man blir 

påkommen om det externa inte speglar det interna. Vad gäller kundsegment pratar Johan därför om 

äkthet och autenticitet, där ord som natur, hållbarhet och ekologi fungerat som stödjande budskap för 

att lyfta deras produkt som äkta och naturlig. Han menar vidare att det är svårt att ringa in vilka de är 

exakt, men att budskapen är utformade så att det är på den känslomässiga nivån man ska känna – 

ofiltrerad och äkta. ”Vad gäller crowdfunding är det inte det rent finansiella som skiljer kampanjerna 

och företagen åt, det är snarare den emotionella anknytningen. Jämfört med andra 

finansieringsformer så handlar crowdfunding mycket mer om att folk gör investeringar med hjärtat 

snarare än hjärnan – man investerar i idéer man tycker känns kul och något man kan ställa sig 

bakom”. Det är viktigare än känslan av en enorm avkastning, även fast det är en viktig faktor i sig som 

driver investerare. För att bygga upp en story runt känslor anses marknadsföringsfilmen vara viktig, då 

det annars kan bli för platt. För Virtuous har stor vikt lagts vid att kommunicera genom ord som 

ofiltrerad, ekologisk, Hälsingland och svensk vodka.   

 

Kopplat till hållbarhet berättar Johan även att Virtuous har en stiftelse som inte är aktiv idag, men som 

i takt med att de tjänar mer pengar och får ett överskott ska kunna fungera för att klimatkompensera 

deras produktion och det avtryck den gör idag. Dock påpekar han att mycket av deras produktion vid 

destilleriet i Järvsö redan fungerar som ett kretslopp, där exempelvis elen som används till stor del 

kommer från ett vattenkraftverk som ligger på gården. Enligt Johan är dessa aktiviteter väldigt viktiga 

för Virtuous, men inget som syns i den externa kommunikationen. ”Det är en konsekvens av att folk 

inte bryr sig – vi har inte fått en känsla av att det har varit en stor grej när vi har varit ute och 

presenterat och pratat med finansiärer. Det finns flera andra skäl till att investera som är starkare, 

exempelvis att kunna visa upp det som din egen produkt eller andra ekonomiska incitament”.  

 

Johan anser dock att det har blivit en hygienfaktor att tänka miljö, det vill säga något som företag 

måste uppfylla för att överhuvudtaget kunna verka. Denna standard märks framförallt när stora 

branschjättar väljer att jobba mer hållbart. Det ses dock inte som ett säljargument i sig och förknippas 

ofta med regulatoriska krav och en kostnad: ”Om det kan inte direkt kan kopplas till att sälja bättre så 

tror jag inte att det kommer att driva investeringen mer än annat. Det är väldigt viktigt, men det är 

inte det som huvudsakligen driver folk”. För Virtuous har dock ord som ekologisk varit ett stödjande 

budskap från första början och en viktig del av de värderingar som styr företaget. ”Ekologiskt är ett 

bevis på att vi lever upp till iden om ett hållbart företag, men det är inget värde i sig. Det finns mycket 

större och skarpare krav med att arbeta ekologiskt, och det hjälper folk att ta beslutet att välja 

Virtuous med det kommer inte vara det som får dem att köpa Virtuous eller finansiera”. 
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Vidare, ställer sig Johan frågande över om det är det gröna i sig som inger förtroende, men kan tänka 

sig att folk har större förtroende för dem som håller på med ekologiskt och liknande. ”Om inte får de 

kanske en känsla av att de här människorna har en stark drivkraft att göra det, vilket är en slags 

kvalitetsstämpel”. Han menar att ekologiska alternativ möjligtvis visar att man bryr sig mer om 

produkten och om sina kunder, men att det är svårt att uttala sig om vilket som är mest 

investeringsvänligt. Sammantaget vill Virtuous att andra ska se värdet i att producera på ett hållbart 

sätt, oavsett vad man producerar och de är stolta över att vara en liten del av väven av nya hållbara och 

smarta företag.   

 

4.2.2 Thomas Jensen (Ekobryggeriet) 
 

Thomas berättar att Ekobryggeriet valde att använda sig av crowdfunding som finansieringsform då 

det bland annat innebär att ett antal ambassadörer tillkommer som nya ägare, och att dessa 

marknadsför företaget och dess produkter bland sina vänner och kunder. De valde även crowdfunding 

på grund av de villkor som ges, och de fördelar det bidrar med till unga företag då de får in 

”riskkapital utan att grundarna blir av med stora delar av företaget”. Ekobryggeriet har genomfört 

två crowdfunding-kampanjer, då företaget och dess produktportfölj var i behov av ytterligare kapital 

på grund av en stark tillväxt samma år. Den andra kampanjen gick lättare, på så vis att de kunde 

använda sig av befintligt material och eftersom att fler kände igen företaget. Det huvudsakliga syftet 

med kampanjerna har varit att få in kapital i företaget, och de har inte använt crowdfunding för att 

testa om produkten har en marknad eller för att få feedback. Han berättar att Ekobryggeriet inte har 

haft ett särskilt segment i åtanke vid utformning av kampanjen; “Vi håller ju på med 

livsmedelsprodukter så våra finansiärer är från 16 upp till 80”, och tror dessutom att man kan nå alla 

grupper genom en crowdfunding-plattform.   

 

Ekobryggeriet har visionen av att driva verksamheten på ett hållbart vis, där produkterna som företaget 

erbjuder grundar sig delvis i ett ökat intresse för miljövänligare alternativ hos konsumenter. Att de 

enbart skulle tillverka ekologiska produkter fanns med i det initiala stadiet, och Thomas lyfter även 

vikten av att driva ett framgångsrikt företag som dessutom försöker hitta nya sätt att ge tillbaka till 

samhället och världen. Tidigt bestämde de sig för att skänka en tredjedel av eventuella vinster, med 

anledningen att man inte “[...]kan fortsätta att driva företag som man gör idag. Vi lämnar ett 

fotavtryck som vi måste kompensera för“. Enligt honom lever de efter devisen ”A third to the world”, 

vilket innebär att de ”ger tillbaka en tredjedel av bolagets vinster till miljön eller människor som 

behöver hjälp”. Thomas berättar att Ekobryggeriet värdesätter miljöfrågor i det interna arbetet, men 

att större vikt egentligen läggs vid samhällsengagemang hos deras partners, där de välgörande 

ändamålen som Ekobryggeriet stöttar kan vara både sociala projekt eller miljöprojekt; ”Förra året gav 

vi till Barndiabetesfonden och Novahuset”.  
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Kopplat till detta ser de sig själva som ett delvis grönt företag; “Både ja och nej”, på så vis att 

produkterna är ekologiska, att de klimatkompenserar för alla transporter och att de tar ett större 

samhälls- och miljömässigt ansvar. Detta är dock något som de håller låg profil kring och inte 

marknadsför överdrivet; “Vi pratar inte så mycket om vare sig att vi är ekologiska eller skänker 

pengar. Det är självklarheter för oss. Det är en grundinställning liksom. Vi gör en bra produkt som 

dessutom är ekologisk”.   

 

Thomas menar att företagets miljöarbete skapar en viss konkurrensfördel, och att det även kan 

motivera priset de kan ta ut för produkten. Samtidigt försöker de hålla priset på en konkurrenskraftig 

nivå; “Risken är annars överhängande att konsumentens samvete vill en sak, men plånboken en 

annan”. Trots att det externa miljöarbetet innebär vissa konkurrensfördelar, menar han att det för 

konsumenter är viktigare med “kvalitet, smak och pris”. “Det gör att våra konsumenter köper 

produkten av i första hand andra anledningar. Miljöaspekten kommer som en bonus, inte som det 

första säljargumentet”. Även om företagets grundinställning är att den ekologiska produktionen ses 

som det enda gångbara alternativet, ligger fokus vid produktframtagning på just produkten, medan 

miljöaspekten ses som en självklarhet.   

 

Rörande trenden av grön marknadsföring hos företag poängterar Thomas att gröna initiativ och grön 

marknadsföring känns som en allt viktigare del hos många företag. Han menar dock att det är lätt att 

misstolka och likställa begreppet ekologi med att företaget är grönt; “Våra produkter är ekologiska, 

dvs de innehåller inga onödiga tillsatser, men det i sig innebär inte att de är mer miljövänliga än 

andra”. Han benämner detta som den “klassiska risken”, där ekologi och miljövänlighet ofta uppfattas 

som synonymer även fast det inte alltid behöver innebära samma sak.  

 

På temat risker av att kommunicera grönt menar Thomas att de är stolta över att vara en ekologisk 

producent, men att alltid finns en risk av att “...man upplever oss som präktiga”. De är dock tydliga 

med att kommunicera vilka typer av certifieringar och standarder de har och strävar efter med sina 

produkter, och Thomas tror att användandet av ekologiska certifikat bidrar till att konsumenter 

uppfattar dem som ett grönt företag. Vid utformning av Ekobryggeriets kampanj menar han att de inte 

har tänkt annorlunda kring hållbarhet och gröna argument, men att de självklart har lyft fram att 

produkten är ekologisk; “Inte annat än att det är vår marknad och att det är en växande marknad, och 

det har vi självklart lyft fram i crowdfunding-kampanjen”. Rörande sambandet mellan 

hållbarhetsorienterade projekt och crowdfunding som finansieringsform menar Thomas att han inte 

har tänkt på det särskilt mycket; “Inte funderat över den frågan. Finns det någon direkt koppling?”. 

Han tror därför inte gröna argument har en särskilt framträdande roll inom just crowdfunding; “Jag 

tror inte det är det som är avgörande för en investerare, men absolut inget negativt”.   
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4.2.3 Tanja Ryberg (NovaConcept) 
 

NovaConcept valde att använda crowdfunding som finansieringsform av två anledningar; ”Enkelt 

uttryckt så är svenska bankväsendet inte särskilt tillmötesgående mot små företag i behov av 

tillväxtkapital. Och då står valet mellan lån till ockerräntor hos andra aktörer eller crowdfunding”. 

Dessutom menar Tanja att grundidén av crowdfunding tilltalade henne och att det går i linje med 

affärsidén och vad företaget står för; att kunna erbjuda ”bra och hållbara produkter till människor i 

alla skeden i livet och till en rimlig peng”. 

 

De har genomfört totalt två kampanjer, på plattformen Toborrow. Den andra kampanjen hade ett högre 

belopp i syfte att samla in mer kapital till företaget, och Tanja berättar att de inte har använt 

crowdfunding för att testa om produkten har en marknad eller för att få feedback. På frågan kring 

sambandet mellan hållbarhetsorienterade projekt och crowdfunding berättar Tanja att hon inte har 

tänkt på det specifikt. Däremot tror hon att det hänger ihop och att finansieringsformen ger möjligheter 

till både det bolag som söker finansiering och för de som finansierar.   

 

Hon berättar att NovaConcept lägger stor vikt vid att arbeta hållbart, och att de bland annat förhåller 

sig till riktlinjer där allt som köps in och säljs vidare ska uppfylla kraven på ”naturligt, ekologiskt, 

cruelty-free och vegan”. Enligt Tanja ser de sig själva som ett grönt företag, och att ett hållbart 

företagande har varit den initiala affärsidén redan från start. De miljömedvetna valen och aktiviteterna 

har dessutom utvecklats med tiden, från att ha fokus på inköp och försäljning till att även omfatta 

större delar av verksamheten. Ett konkret exempel på detta är att de försöker återanvända så mycket av 

packmaterialet som möjligt, vilket minimerar både tidsmässiga och ekonomiska resurser. De undviker 

även att arbeta med plast och marknadsför sig via mail och på sociala medier istället för 

pappersutskick; ”Jag vet inte om det är specifikt för att man har en grön hållning, eller om det är mer 

specifikt för hur det ser ut idag”. Tanja lyfter även att ett miljömässigt tänk kan gå hand i hand med 

kostnadseffektivitet, vilket hon ser som en indikator på att utvecklingen ”går på rätt väg”.   

 

Hon pratar även om vikten av att samarbeta med andra aktörer och varumärken som går i linje med 

vad företaget står för. Även om NovaConcept i första hand inte fokuserar på slutkonsumenter, tror hon 

att de som väljer att köpa en grön produkt har vissa förväntningar och ett visst förtroende för företaget, 

varpå gröna aktiviteter ses som givna. För att skapa förtroende och övertyga konsumenter som är 

skeptiska mot företags miljöarbete tror Tanja på tydlig information och ett konsekvent 

tillvägagångssätt; ”Jag tror på information och att vara konsekvent och noga undersöka det som vi 

köper in och säljer så att det motsvarar företagets riktlinjer. Förtroendet kommer med tiden”.   
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Vid utformning av kampanjen berättar Tanja därför att hon inte tänkte så mycket på att det också 

handlar om att utforma marknadsföring. Det var istället viktigt att lyfta fram vad företaget hittills har 

åstadkommit och vad de vill åstadkomma i framtiden, med avseende på olika möjligheter och hur de 

tror att marknaden kommer att utvecklas. Tanja menar dessutom att det ur ett 

marknadsföringsperspektiv finns en tydlig skillnad mellan att kommunicera till konsumenter och 

finansiärer; ”Självklart skiljer det sig i ett marknadsföringsperspektiv om jag vill att en kund ska byta 

ut sin makeup till vår jämfört med om jag vill att samma individ ska vara med och bidra till att 

verksamheten utvecklas genom att själv göra en direkt vinst på det”.   

 

Hon berättar vidare att de i sin kommunikation har utgått från finansiärerna genom att belysa 

miljöargument på ett informativt sätt, något som enligt Tanja själv känns ”[…]mer äkta för oss och 

som passar våra personligheter”. Hållbarhet och gröna aspekter har därmed lyfts på ett liknande sätt 

som i deras övriga marknadsföring, då dessa aspekter anses vara viktiga att kommunicera oavsett 

marknadsföringskanal. Hon berättar hur de har resonerat kring och lyft dessa frågor inom kampanjen; 

”Inte annat än att det är vår marknad och att det är en växande marknad, och det har vi självklart lyft 

fram i crowdfunding-kampanjen”. Däremot tror hon att det kan finnas fördelar i att kommunicera ut 

företagets miljöarbete till konsumenter och finansiärer, även om de själva arbetar miljömedvetet men 

inte alltid kommunicerar detta; “... och det är vi kanske inte jättebra på, att faktiskt säga vad vi är bra 

på, utan vi jobbar på bara”.   

 

Kopplat till risker av att kommunicera sitt miljöarbete ser Tanja egentligen inget större hinder med att 

vara transparent kring detta. Hon nämner dock att det kan finnas risker med detta, och att dessa risker 

möjligtvis kan vara en anledning till att andra företag inte kommunicerar ut sitt miljöarbete. Hon 

menar att inget företag kan lämna någon form av fullständig garanti av att allt sköts korrekt, och 

nämner problematiken med långa produktion- och distributionskedjor, och svårigheten i att kontrollera 

samtliga delar. Trots att företaget gör sitt yttersta för att kontrollera att allt går rätt till så kan brister 

uppkomma i kedjan, där vetskapen om detta kan spridas snabbt vilket i sin tur kan leda till att detta 

“slår tillbaka”. 

  

 

 

 

 

 



 

 
32 

5. Analys 
 

 

I detta kapitel tolkas och analyseras empirin, med stöd av studiens teoretiska referensram. Då syftet 

med studien är att undersöka hur företag kommunicerar och marknadsför gröna budskap inom svensk 

crowdfunding, analyseras innehållet i kampanjerna parallellt med hur företagen själva resonerar 

kring sin gröna marknadsföring.  

 

5.1 Gröna aktiviteter  
 

Denna studie utgick främst från Peattie:s (1998) definition av grön marknadsföring; “En holistisk 

managementprocess med uppgift att identifiera, förutse och tillfredsställa kundernas och samhällets 

behov på ett lönsamt och hållbart sätt”. Samtliga företag belyser i sina kampanjer hur de arbetar för 

att uppnå dessa mål, och även under intervjuerna kommenterar samtliga respondenter vikten av att 

tänka långsiktigt och holistiskt parallellt med det rent finansiella. Trots att det i dagsläget inte finns en 

entydig definition av grön marknadsföring (Polonsky, 1994; Peattie, 1998; Dangelico & Vocalelli, 

2017) visar det empiriska underlaget på att de företag som studerats och intervjuats inkorporerar ett 

ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv i sin verksamhet på ett eller annat sätt. Detta kan 

kopplas till Kotler och Armstrong:s (2009) senare definition av grön marknadsföring, som inbegriper 

de olika delarna av hållbar utveckling (Ottosson & Parment, 2009). 

 

I denna studie yttrar sig företagens gröna aktiviteter både i det interna arbetet och i den externa 

kommunikationen, vilket stödjs av Peattie (1998) som menar att den gröna marknadsföringen har 

kommit att få en allt djupare roll inom företags produktframtagning och strategi. I kampanjerna 

belyser företagen främst produktegenskaper, naturliga tillverkningsprocesser, ekologiska råvaror och 

smarta, miljöanpassade designlösningar. Under intervjuerna framkom det även att företagens gröna 

aktiviteter sträcker sig längre än vad det ger sken av i crowdfunding-kampanjerna, och att det gröna 

tänket även återspeglas inom distribution och logistik. Detta stämmer överens med Ammenberg:s 

(2004) tankar om att företagets miljöarbete bör vara integrerat i affärsstrategin och kärnverksamheten. 

Att arbeta grönt och hållbart ses som en självklarhet och har i samtliga fall varit den initiala affärsidén 

redan från start, vilket grundar sig i ett växande intresse för ekologiska och gröna alternativ. Detta kan 

kopplas till de mål som den gröna marknadsföringen avser att tillfredsställa; förbättrad miljömässig 

kvalitet och kundtillfredsställelse (Ottman et al., 2006), där samtliga kampanjer även lyfter efterfrågan 

på hållbara och gröna alternativ som en växande marknad. 

  

Hos de studerade företagen fanns även viljan av att driva ett framgångsrikt företag som dessutom 

försöker hitta nya sätt att ge tillbaka till samhället och världen, med anledningen att företag inte kan 

fortsätta drivas som de görs idag. Detta går i linje med att många företag och organisationer ofta 



 

 
33 

upplever att de har en moralisk skyldighet att utöver ekonomisk vinning även ta ansvar för att 

åstadkomma miljöförbättringar (Moravcikova et al. 2017). Två av respondenterna pratade exempelvis 

om att klimatkompensera produktionen och det avtryck den gör idag, vilket går att koppla till 

Chamorro et al. (2009) och deras definition av grön marknadsföring; att identifiera och analysera hur 

företag påverkar miljön, samt att inkorporera miljötänket vid beslutfattande. Ottosson och Parment 

(2015) menar vidare att företag ibland väljer att peka ut de negativa effekterna av en produkt, men 

samtidigt visa på hur de arbetar för att lösa detta. De negativa effekterna av företagens produkter 

presenteras inte i någon av de studerade crowdfunding-kampanjer, men samtliga respondenter belyser 

hur de arbetar för att minska företagets påverkan med avseende på miljön. Målet att klimatkompensera 

produktionen går i linje med Persson och Hemberg:s (2010) argument att ingen företagsverksamhet 

kan påstå sig vara helt miljövänlig, då alla företag har någon form av påverkan på miljön.   

 

5.2 Värdeskapande     
 

Under intervjuerna nämner respondenterna flera incitament och fördelar med att driva ett grönt och 

hållbart företag. Flera av dessa överensstämmer med Polonsky:s (1994) tankar om att det i vissa fall 

kan medföra en högre kostnadseffektivitet, genom lägre kostnader för material och distribution. Att 

anpassa sig utifrån lagar, standarder och riktlinjer från högre instanser (Ottosson & Parment, 2015) är 

även något som nämns i en av intervjuerna, där miljötänket upplevs ha blivit en allt viktigare 

hygienfaktor för att kunna driva ett företag på lång sikt. Inom ramen för denna studie ligger dock de 

främsta incitamenten för miljöanpassning och utvecklingen av ett grönt varumärke i ett 

uppmärksammat behov, dels bland grundarna själva, men även hos konsumenter. Detta går i linje med 

Olausson (2009) som menar att ett företag kan drivas av att marknadsföra sitt miljöarbete då de vill 

skapa ett behov och en marknad, och därmed skapa konkurrenskraft gentemot företag som inte har en 

miljöinriktning.   

Resultatet från intervjuerna visar däremot en enighet bland respondenterna angående finansiärernas 

svaga intresse gentemot gröna budskap och grön kommunikation, vilket kopplar starkt till Olausson:s 

(2009) tankar kring att alla företag inte tror sig ha kunder som intresserar sig för gröna profiler eller 

grön kommunikation. I denna kontext bör dock skillnaden mellan kunder och investerare klargöras, då 

samtliga företag anser att det finns en växande marknad för just ekologiska och miljömedvetna 

produkter. De diskussioner som förts visar att gröna budskap inom ramen för crowdfunding inte anses 

vara det främsta säljargumentet eller det som avgör ett investeringsbeslut. Detta går i linje med 

Ginsberg och Bloom (2004), som menar att företag inte alltid kommunicerar sitt gröna 

hållbarhetsarbete till konsumenter såvida det inte finns en möjlighet till ökad försäljning eller ökade 

marknadsandelar, eller som i detta fall vid anskaffning av kapital. Denna studie tyder därmed på att 

Olausson:s (2009) resonemang stämmer, och att det inte nödvändigtvis behöver vara negativt att hålla 

sitt miljöarbete internt.  
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Att samtliga företag inte ser de gröna budskapen som det mest centrala går även att koppla till Persson 

och Hemberg:s (2010) tankar kring hur man bör effektivisera sin miljöargumentation genom att belysa 

egenskaper och aspekter som är relevanta för konsumenten, såsom pris och emotionella värden i 

kombination med miljöaspekter. I detta fall kan konsumenterna ses som potentiella investerare, varpå 

frågor angående riskhantering och potentiell avkastning kanske upplevs som mer relevant. Det främsta 

syftet med företagens kommunikationen är att få folk att investera i bolaget, men trots detta lyfter 

respondenterna de gröna budskapen som “väldigt viktiga” och “absolut inget negativt”.  

 

 

5.3 Kommunikation  
 

Det empiriska resultatet tyder på att de undersökta företagen uppfyller Ammenberg:s (2004) krav för 

att lyckas med sin miljömarknadsföring på lång sikt. Samtliga företag bedriver ett seriöst miljöarbete 

och säljer miljöanpassade produkter, även om det förekommer vissa skillnader kring hur 

respondenterna resonerar kring sin externa miljökommunikation. I intervjuerna framgår det bland 

annat att gröna budskap är viktiga, men att de inte ses som det främsta säljargumentet. I enighet med 

Ginsberg och Bloom (2004) resonerar respondenterna kring om “grönhet” överhuvudtaget är ett 

lämpligt säljattribut, och hur detta i så fall ska ingå i marknadsföringen.  

 

Skillnaden mellan att nå ut till konsumenter respektive finansiärer förstärks i en av intervjuerna, där 

kommunikation av mer informativ karaktär ansågs vara mer passande inom crowdfunding. Detta 

stödjs av Ammenberg (2004) som menar att investerare ofta tilltalas av saklig och rationell 

bevisföring, medan konsumenter söker sig till mer kortfattad information. I de studerade kampanjerna 

lyfts främst kortfattad information kring miljöarbetet, där det visuella och textuella innehållet 

inbegriper både funktionella och emotionella aspekter. Denna kombination har enligt Hartmann et al. 

(2005) visat sig ha den starkast positiva effekten på konsumenters attityder gentemot det gröna 

varumärket.  

 

Den emotionella anknytningen diskuterades framförallt hos en av respondenterna, där crowdfunding 

till skillnad från andra finansieringformer upplevs handla om att “folk gör investeringar med hjärtat 

snarare än hjärnan”. Detta resonemang lyfts av Peattie (1998) som menar att den emotionella 

positioneringen syftar till att väcka känslor, till skillnad från den funktionella som fokuserar på 

konkreta miljöfördelar. I de studerade kampanjerna uttrycks gröna aktiviteter och budskap därmed 

genom starka värdeord och retoriska formuleringar, vilket enligt Olausson (2009) kan förstärka 

företagets gröna profilering. Genom att associera produkten och varumärket till exempelvis svenska 

naturvärden, sociala värden eller ord som “cruelty free”, skapas på så vis en emotionell anknytning till 

varumärket. Detta kan även kopplas till Chamorro och Bañegil (2006) som menar att konsumenter inte 

enbart köper en grön produkt, utan även den gröna imagen av företaget.  
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I kampanjerna syns även informativa inslag i form av ekologiska certifieringar, miljömärkningar och 

andra standarder, vilket enligt Grundey och Zaharia (2008) underlättar förståelsen för produktens 

miljöfördelar. Detta kan även kopplas till Persson och Hemberg:s (2010) idé kring hur gröna koncept 

bör utvecklas, där rationell bevisföring anses vara en viktig del. Vidare bör det gröna konceptet 

utvecklas genom insikt, produktidé, nyttan för konsumenten och nyttan för miljön (ibid). Dessa 

aspekter är framträdande i samtliga crowdfunding-kampanjer, även om fokus ligger i en 

konsumentinsikt och att investerarens intressen tillfredsställs.  En av respondenterna pratar exempelvis 

om att miljöaspekten ses som given för de anställda på företaget, men att frågor rörande produkt och 

konsumentnytta prioriteras i marknadsföringen, varpå miljöfördelar främst kommer som en “bonus” 

för konsumenter.  

 

Detta går i linje med Grant:s (2007) beskrivning av hur företag bör gå tillväga för att undvika 

begreppet “green marketing myopia”, vilket syftar till att företag lägger för stort fokus på den gröna 

produkten och på så vis åsidosätter konsumentens behov. Vem den gröna konsumenten är har dock 

visat sig vara svår att identifiera (Straughan & Roberts, 1999; Peattie, 1998). Ingen av respondenterna 

belyser att de inom crowdfunding-kampanjen har riktat sig mot ett specifikt eller nischat “grönt” 

segment, och därmed kan heller inget riktat språkbruk identifieras (Persson & Hemberg, 2010). 

Däremot ger samtliga kampanjers funktionella och emotionella tonalitet och retorik intrycket av att 

Grant:s (2007) idé om den gröna marknadsföringen stämmer. Den gröna marknadsföringens 

huvudsakliga syfte menas här vara att få fler människor att vilja bli “mer gröna” genom att bland annat 

upplysa konsumenter och intressenter om gröna frågor, och bredda den gröna livsstilen till fler 

segment och målgrupper. 

 

5.4 Förtroende  
 

I samtliga intervjuer lyfts vikten av att uppfattas som trovärdiga och att skapa förtroende. Kopplat till 

detta tror respondenterna att ekologiska certifikat kan bidra till att företaget uppfattas som ett grönt 

och trovärdigt företag, och att dessa märkningar kan ses som ett bevis på att företaget lever upp till 

idén om ett hållbart företag. Detta resonemang stödjs av Chamorro och Bañegil (2006) som menar att 

ekologiska märkningar kan stärka produkternas trovärdighet och företagets gröna image, även om det 

inte nödvändigtvis behöver spegla hela företagets miljötänk och gröna filosofi. Hos respondenterna 

råder det en kluvenhet kring huruvida det är det gröna i sig som inger förtroende, men att det 

möjligtvis kan upplevas som att företaget bryr sig mer om produkten, sina kunder eller åtminstone har 

en stark drivkraft av att göra det. Under intervjuerna gavs även en insikt kring konsumenters 

uppfattning av gröna produkter och centrala värdeord, där Polonsky (1994) och Grundey och Zaharia 

(2008) menar att konsumenter ofta associerar dessa till närbesläktade försäljningsargument. Här menar 

respondenten att ekologiska produkter i sig inte behöver vara mer miljövänliga än andra, utan att det  
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istället kan handla om andra aspekter, så som att produkten inte innehåller onödiga tillsatser. På så vis 

kan produkten istället associeras till ett grönt varumärke som erbjuder miljömässig skillnad, i form av 

hälsoaspekter för användaren (Grant, 2007). 

 

Kopplat till riskerna med grön marknadsföring upplevs många företag vara försiktiga med att 

kommunicera sitt ansvarstagande (Grant, 2007; Olausson, 2009; Persson & Hemberg, 2010), vilket 

kan förklara varför de studerade företagens kampanjer inte innehåller mer utförlig information om 

miljöarbetet eller belyser fler gröna argument. Det kan även bero på att de vill undvika risker som att 

locka till sig kritiker, råka bryta mot lagar eller anklagas för green washing (Olausson, 2009). Trots att 

respondenterna inte ser några direkta hinder med att marknadsföra sitt miljöarbete externt, diskuteras 

risker som kan uppstå. En respondent menar exempelvis att inget företag kan garantera eller 

kontrollera att exakt allt sköts etiskt korrekt och miljömedvetet. Rädslan för att detta ska slå tillbaka 

mot företaget kan vara en bidragande faktor till att arbetet hålls internt.  

 

De gemensamma diskussionerna som kopplar till hur företagen inger förtroende genom sin gröna 

marknadsföring handlade således främst om ärlighet, tydlighet och transparens. Enligt Peattie (1998) 

och Ottman (2011) är förtroende och trovärdighet centralt för utformningen av gröna budskap, vilket 

är något som Ottosson och Parment (2015) anser skapas genom att samtliga värdekedjor i ett företag 

transformerar och implementerar den gröna marknadsföringsstrategin. Respondenterna lyfter därmed, 

i enighet med Olausson (2009), vikten av transparens i den externa kommunikationen. Kopplat till 

detta upplevs tydlig information och ett konsekvent tillvägagångssätt vara ett alternativ för att bygga 

upp företagets förtroende och övertyga konsumenter som är skeptiska mot miljöarbetet. Att vara ärlig 

och transparent i sin miljökommunikation utan att gå ut med för stora lovord stärks av Chen och 

Chang (2013) som menar att företag bör undvika vilseledande grön marknadsföring, och därmed 

minska risken av att anklagas för green washing (Ottman, 2011).   

 

 

5.5 Strategier  
 

Att uttala sig kring företagens gröna marknadsföringsstrategier baserat på de intervjuer och 

innehållsanalyser som genomförts innebär vissa svårigheter och en viss bias, då en fullständig bild av 

verksamheten inte är tillgänglig för analys och kategorisering. Däremot uttrycker sig samtliga 

respondenter i termer som på något sätt går att koppla till de strategier som presenterats i teorikapitlet.  

 

Grant (2007) menar att grön marknadsföring kan tillämpas strategiskt av företag på tre olika nivåer; 

grön, grönare och grönast. Samtliga företag och affärsidéer kan kopplas till att sätta nya och 

ansvarstagande normer genom att betona dessa fördelar i marknadsföringen, vilket går i linje med den 

”gröna” strategin. I likhet med Ammenberg (2004) menar de att intäkter och konkurrenskraft kan 
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skapas genom en bättre miljöprestanda och differentierade gröna produkter. Kopplat till Ginsberg och 

Bloom:s (2004) gröna marknadsföringsmix och deras olika nyanser av grönt, lyfts framförallt 

efterfrågan, produkten, tillverkningen, konsument- och finansiärfördelar fram som viktiga faktorer i 

verksamheten och den externa kommunikationen. Inget företag anses ha en ”lean green”-strategi, då 

de marknadsför sig grönt och har en vision som handlar om mer än att bara vara goda 

samhällsmedborgare. Anledningen till att andra strategier känns mer passande beror även på de 

lönsamma gröna kundsegmenten företagen betonar. Förändrade konsumentbeteenden, eller den ökade 

vikten av ekologisk handel som presenteras i kampanjerna, lyfts även av Ammenberg (2004) som ett 

sätt att hantera miljörisker och därigenom åstadkomma kommersiella effekter. 

 

Ginsberg och Bloom (2004) diskuterar även strategierna “shaded green” och “defensive green” som 

till viss del går ihop med varandra och går att koppla till Grant:s (2007) “grönare företag”. Företag 

med en ”defensive green”-strategi sprider sina gröna initiativ mer lågmält och försiktigt, men menar 

att deras miljöarbete ändå kan ses som ärligt och långsiktigt. Detta stämmer väl överens med de 

undersökta företagens kampanjer, där studiens innehållsanalys visar på en relativt lågmäld grön 

kommunikation. Trots detta finns viljan att differentiera sig som gröna, men företagen väljer snarare 

att marknadsföra direkta och påtagliga fördelar, vilket går i linje med en ”shaded green”-strategi. Två 

av respondenterna uttrycker exempelvis att de miljövänliga argumenten marknadsförs sekundärt. Detta 

kan kopplas till att samtliga respondenter inte anser att gröna argument är det som avgör ett beslut om 

investering, eller till det som Ginsberg och Bloom (2004) menar bidrar till ökad lönsamhet. Trots detta 

menar Grant (2007) att ”grönare företag” exempelvis vill dela ansvaret med konsumenter och 

samarbeta kring miljöfrågor, vilket stämmer i detta fall. Respondenterna pratar bland annat om de 

positiva aspekterna av finansieringsformen, där de nya delägarna agerar som ambassadörer för 

företaget och sprider en positiv bild av företaget och eventuellt deras gröna fördelar. 

 

Samtliga företag anser att hållbarhet är en självklarhet och att det bör vara en integrerad del i 

affärsidén. Detta kan jämföras med Ginsberg och Blooms (2004) beskrivning av strategin ”extreme 

green”, där de menar att företag har ett holistiskt synsätt och att miljöarbete är integrerat i företagets 

alla delar. Även om det gröna tänket har varit den primära drivkraften från start är det svårt att uttala 

sig om miljöaspekterna inkorporeras i samtliga processer. Viljan finns dock att driva verksamheten så 

hållbart det går. I de undersökta menar sig företagen exempelvis ha som målsättning att skapa en egen 

kategori inom branschen, samt ”ta upp kampen” mot de konventionella produkterna. Här kan 

paralleller dras till Ammenberg:s (2004) strategi där företaget intar en konkurrenskraftig och ledande 

position gällande miljöfrågor, vilket styr branschen och konkurrenterna till att följa deras exempel. 

Detta kan även kopplas till det som Grant (2007) menar utmärker de “grönaste företagen”, där 

innovationskraften är en central del för att åstadkomma miljöförbättring.  
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Till skillnad från de andra strategierna involverar “extreme green”-strategin aspekten av plats, vilket 

till viss del betonades av respondenterna genom vikten av att samarbeta med trovärdiga aktörer och att 

tänka klimatsmart kring transporter. I dagsläget kan dock valet av distributionssystem och 

återförsäljare snarare kopplas till behovet av att få ut produkterna på marknaden.  

Sammanfattningsvis ger företagen indikationer på att vilja uppnå de beskrivningar som ges av 

Ginsberg och Bloom:s (2004) ”extreme green”-strategi och Grant:s (2007) ”grönaste företag”, men i 

och med att de i dagsläget befinner sig i en expanderande fas anses andra frågor vara mer centrala för 

deras framgång.  
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6. Slutdiskussion 
 

I det avslutande kapitlet diskuteras studiens resultat, bidrag och begränsningar. Slutsatser dras 

utifrån studiens forskningsfråga: Hur kommuniceras och marknadsförs gröna budskap i svenska 

crowdfunding- kampanjer? Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning. 

 

Mot bakgrund av den växande efterfrågan på hållbara produkter och kraven på ansvarstagande företag 

syftade denna studie till att öka förståelsen för hur företag kommunicerar och marknadsför gröna 

budskap inom svensk crowdfunding. Utifrån det insamlade empiriska materialet kan två avgörande 

resonemang urskiljas; att respondenterna inte ser en direkt koppling mellan crowdfunding, hållbarhet 

och grön marknadsföring, och att gröna budskap inte anses vara det främsta säljargumentet för att nå 

finansiärer. Att samtliga företag inte anser sig ha finansiärer som är särskilt intresserade av gröna 

budskap påverkar hur kampanjerna har utformats och vilka gröna marknadsföringsstrategier som 

används. Detta speglar de slutsatser som kan dras relaterat till hur gröna budskap kommuniceras och 

marknadsförs inom svenska crowdfunding-kampanjer. 

 

o Samtliga företag anser att det är viktigt att arbeta hållbart och ha en tydligt grön filosofi, men 

fokuserar inte på att lyfta detta i crowdfunding-kampanjerna eller i den övriga 

marknadsföringen. 

o Även om det bristande intresset hos finansiärer upplevs vara en risk kan den gröna 

marknadsföringen hjälpa företagen att differentiera sig från konkurrenter. 

o Gröna budskap kommuniceras till stor del genom kortfattad och saklig information rörande 

företagens miljöarbete, men även emotionella aspekter har identifierats. 

o Respondenterna menar att dessa emotionella aspekter kan ha en central roll inom 

crowdfunding, och överlag upplevs kampanjerna vara riktade mot konsumenter snarare än 

traditionella finansiärer.  

 

För samtliga företag har gröna produkter och ett hållbart arbete varit en del av affärsidéen redan från 

start, vilket gör det svårt att diskutera och urskilja tydligt gröna marknadsföringsåtgärder. Detta 

resonemang stärks av tidigare forskning som menar på att grön marknadsföring inte bör begränsas till 

PR-avdelningen, utan snarare integreras i hela verksamheten. Studiens resultat har visat att det hos 

företagen finns en stark vilja av att arbeta hållbart och att de ser miljöaspekten som en naturligt 

integrerad del i verksamheten. I kampanjerna kommuniceras dock enbart en liten del av miljöarbetet, 

och detta är något som verkar vara en medveten strategi efter att ha hört hur intervjupersonerna 

resonerar kring gröna frågor.  
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Resultatet tyder därmed på att kommunikationen till största del drivs av potentiella investerare och 

ekonomisk vinning, vilket kan kopplas till crowdfunding som ett medel för att huvudsakligen erhålla 

finansiering. Trots detta upplevs de gröna aktiviteterna och budskapen bidra med mervärde, i form av 

ökad konkurrenskraft och en bättre återkoppling med dagens konsument. Vid utformningen av 

crowdfunding-kampanjerna har det mot bakgrund av detta varit viktigare att kommunicera och 

marknadsföra de incitament som väger tyngre för investerare. De gröna budskapen som presenteras i 

kampanjerna syftar främst till att presentera produkten och den växande efterfrågan på ekologiska 

alternativ. Detta framställer företagen som gröna och ansvarstagande, trots att de i övrigt är relativt 

lågmälda i sin kommunikation.  

 

Gröna marknadsföringsaktiviteter framhävs genom både informativa och emotionella budskap, i form 

av bland annat certifieringar, miljömärkningar och standarder för att stärka företagets trovärdighet. För 

att differentiera sig används även starka värdeord, retoriska formuleringar och visuell kommunikation 

för att skapa en emotionell anknytning med mottagaren. En möjlig förklaring till att kampanjerna inte 

enbart är av informativ karaktär kan även dras till crowdfundingens grundkoncept, där traditionella 

investerare till stor del har ersatts av vanliga privatpersoner. De utsuddade gränserna mellan 

investerare och vanliga konsumenter kan därmed vara en bidragande faktor till att kampanjerna är 

utformade med kortfattad miljöinformation och mer emotionella apellformer. 

 

För att skapa förtroende bland intressenter lyfter respondenterna vikten av att vara ärliga, tydliga och 

transparenta i sin miljökommunikation. De belyser även vissa risker med grön marknadsföring, där 

bristande legitimitet och förtroende ses som negativa effekter av miljökommunikationen om brister i 

arbetet skulle uppdagas. Den främsta anledningen till att hålla arbetet mer internt grundar sig dock i att 

företagen inte tror sig ha mottagare som intresserar sig särskilt mycket för dessa initiativ och 

argument. På grund av de möjligheter och risker som grön marknadsföring kan föra med sig har 

företagen och dess kampanjer analyserats utifrån olika gröna marknadsföringsstrategier. I denna studie 

har det ofullständiga underlaget om företagets situation och förutsättningar inneburit svårigheter vid 

analys, och därför dras heller inga slutsatser kring detta. Däremot kunde ett övergripande mönster 

urskiljas i de olika fallen; att arbeta hållbart och ha en tydligt grön filosofi utan att fokusera på detta i 

crowdfunding-kampanjen.  

  

Sammanfattningsvis ser vi att denna studie är aktuell inom dagens hållbarhetsdebatt, då allt fler 

företag kommunicerar och marknadsför sitt engagemang av miljöfrågor, samtidigt som crowdfunding 

har blivit en allt vanligare investeringsform för nya affärsideer och innovationer som grundar sig i lösa 

nutida samhällsbehov.  
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6.1 Förslag på vidare forskning              
 

Denna studie har fokuserat på sambandet mellan crowdfunding och grön marknadsföring, vilket är två 

växande fenomen som inbegriper många intressanta infallsvinklar och perspektiv. Studiens omfattning 

och tid för genomförande har resulterat i en mer djupgående studie av tre företag och deras 

kommunikation av gröna budskap. För att kunna dra mer generaliserande slutsatser hade det dock varit 

givande att studera fler kampanjer och företag.  

 

För att öka förståelsen för hur gröna budskap kommuniceras och marknadsförs inom ramen för svensk 

crowdfunding har denna studie främst utgått från ett företagsperspektiv. Då investerarna anses ha en 

central roll vid utformningen av kampanjerna, bör vidare forskning undersöka hur de som faktiskt 

väljer att stötta ett finansieringsprojekt ser på hållbarhet och gröna argument, och huruvida detta är en 

viktig motivationsfaktor. Förståelsen kring detta skulle kunna resultera i en djupare inblick kring hur 

entreprenörer med miljöengagemang kan optimera sin gröna marknadsföring för att attrahera fler 

finansiärer. Då olika typer av ersättning kan tänkas påverka motivationen till att stötta ett projekt 

uppmuntrar vi även till vidare forskning där de olika formerna; donationsbaserad, belöningsbaserad, 

lånebaserad och andelsbaserad crowdfunding, tas i beaktning. Ytterligare en intressant aspekt vore att 

studera grön crowdfunding ur ett internationellt perspektiv och genomföra en komparativ studie mot 

den svenska crowdfunding-marknaden, för att visa på olika geografiska och kulturella skillnader.  
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Bilagor 

 

Godkännande för medverkan i studien 

 

Studiens syfte är att öka förståelsen för, och analysera hur företag använder och kommunicerar grön 

marknadsföring inom svensk crowdfunding. Intervjuerna riktar sig därmed till företag med ett uttalat 

miljöengagemang som nyligen har genomfört en crowdfunding-kampanj.  

 

Respondenterna som intervjuas kommer att besvara frågor angående affärsidén, företaget, deras roll i 

det samt olika frågor rörande hållbar och grön kommunikation i deras kampanj, med kopplingar till 

crowdfunding i stort. En kort presentation av företagen kommer även att sammanställas av författarna 

för att ge läsaren en bild av studieobjekten. 

 

Anonymitet kan väljas av respondenten, och studien kommer även att skickas till respektive 

respondent för godkännande och/eller revidering innan den offentliggörs. Om respondenten önskar att 

godkänna citat från intervjun innan studien publiceras finns därmed möjlighet till detta.  

 

Önskar respondenten anonymitet?  

Ja  

Nej 

 

Önskar respondenten att godkänna citat? 

Ja  

Nej 

 

Studien kommer att publiceras i DIVA (Digitalt Vetenskapligt Arkiv) och andra likartade kanaler, och 

kommer att lämnas till de deltagande.  

 

Respondenten samtycker med ovanstående.   

Namn: 

Datum:  

 

 

 

                 



 

 

Intervjumall 

 

Allmänt  

Berätta kort om företaget/produkten, er affärsidé och om din roll i företaget 

  

Crowdfunding  

Hur kommer det sig att ni sökte finansiering via crowdfunding, och varför valde ni en viss plattform? 

Ni har genomfört flera crowdfunding-kampanjer, hur kommer det sig? 

Hur skiljer sig dessa åt? Har ni märkt av en förändring i hur man bör gå tillväga? 

Har ni använt crowdfunding för annat än enbart finansiering?  

Hur tänker ni kring kopplingen mellan crowdfunding och hållbarhet, nu och i framtiden? 

 

Gröna aktiviteter 

Vad betyder grön marknadsföring för dig/företaget? 

Hur ser ni på trenden med grön marknadsföring hos företag? Är det något ni märker av/ anpassar er 

utefter? 

Skulle ni själva definiera er som ett “grönt” företag, och isåfall; på vilket sätt?  

Hade företaget en miljöprofil redan vid start? Varför/varför inte? Har den utvecklats? 

Skulle du säga att företaget arbetar strategiskt med gröna/miljöfrågor, och isåfall hur? 

 

Kommunikation 

Hur har ni tänkt kring gröna frågor och hållbarhet när ni utformat CF-kampanjen? 

Är det viktigt att lyfta och kommunicera ut dessa frågor/argument inom just CF? Varför/varför inte? 

Ser ni en miljövänlig inriktning som en möjlighet för att ex. skilja er från konkurrenter? 

Det finns olika sätt att marknadsföra sig hållbart/grönt, ex. emotionellt eller informativt, hur har ni 

tänkt kring det? 

Har ni haft ett särskilt segment (finansiärer/konsumenter) i åtanke när ni utformat kampanjen? 

Hur har ni försökt nå konsumenter/finansiärer som kanske inte intresserar sig för gröna initiativ? 

Hur tänker ni kring konsumenter/finansiärer som är skeptiska mot företags miljöfrågor, och hur gör ni 

för att skapa förtroende? 

Ser ni några fördelar eller risker med att kommunicera ert miljöarbete externt?  

 

Är det någonting vi har missat eller någonting ni särskilt vill tillägga och belysa? 

Är det okej om vi i efterhand tar kontakt med dig, ifall jag skulle vara i behov av kompletterande 

frågor? 
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