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Sammanfattning  
 

Titel: Grön marknadsföring - Miljöengagemang som konkurrensverktyg?   

 

Ämne/Kurs:  Marknadsföring, kandidatuppsats 15 p 

 

Författare:  Tuncay Arikan och Christina Hallén 

 

Handledare: Lars Vigerland  

 

Syfte:  Syftet med denna uppsats är att beskriva samt analysera hur mikroföretag inom 

klädesbranschen arbetar med grön marknadsföring.  

 

Metod: Kvalitativ metod genom fyra djupintervjuer. 

 

Teori:   “Corporate Social Responsibility”, “Ammenbergs miljöstrategier”, ”The Green 

Marketing Strategy Matrix”, ”Grön marknadsförings grundläggande aspekter.” 

 

Slutsats:  Gemensamt för de undersökta mikroföretagen är att det finns ett personligt 

intresse och engagemang i miljöfrågor. Företagens bakomliggande miljöarbete 

skiljer sig väsentligt i omfattning. De företag som själva inte producerar sina 

kläder, följer vad certifieringsorganisationerna anser vara goda och miljövänliga 

produktionsförhållanden. Eftersom företag själva väljer att definiera vad 

begreppet miljövänligt innebär, kan seriositeten i miljöarbetet uppfattas som 

godtyckligt. Integrering av miljöarbetet i marknadsföringen är omfattande för 

alla undersökta företag, vilket innebär att inget av dessa har ägnat sig åt 

greenwashing. I all extern kommunikation finns miljöbudskapet närvarande för 

att förstärka företagets profil, vilket främst sker genom olika typer av 

miljömärkningar. Marknadsföringen innehåller oftast någon form av informativt 

budskap om miljöförhållanden. Detta används för att förstärka företagets 

trovärdighet och rykte, men även för att öka kunskapen hos konsumenterna om 

ett mer långsiktigt hållbart samhälle. Metoderna för att marknadsföra sig är 

kreativa, bland annat beror det på en vilja att kommunicera en nytänkande syn 

på företagande. För mikroföretag är det också betydelsefullt att begränsa 

kostnaderna vilket en kreativ kommunikation kan bidra med. Det råder delade 

meningar om den svenska klädesmarknaden idag kräver en miljöprofilering eller 

inte, enligt de undersökta företagen. Dock råder samstämmighet i att detta 

kommer att fordras av företag på lång sikt. Den gröna marknadsföringen ses 

främst som en metod att differentiera sig från andra företag och därmed erhålla 

komparativa fördelar. Genom att förmedla sitt miljöbudskap till kunderna 

förväntar sig företagen att få ett förbättrat rykte. Kravet från kunderna att 

tillhandahålla och kommunicera gröna attribut är en betydande anledning till att 

företagens anser sig ha en skyldighet att utföra och meddela om miljöarbetet. 

Mikroföretag använder, enligt denna studie, inte grön marknadsföring för att 

hantera miljörisker. 

 

Nyckelord: Grön Marknadsföring, Miljövänlig, Klädföretag, CSR, Ekologisk  
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Abstract 

 

Title: Green marketing – Environmental involvement as competitive advantage?   

 

Course: Marketing, Bachelor thesis 15p 

 

Authors: Tuncay Arikan and Christina Hallén 

 

Advisor: Lars Vigerland  

 

Purpose: The purpose is to describe and analyze how micro-clothing companies manage 

green marketing. 

 

Method:  Qualitative method based on four interviews.  

 

Theory:  “Corporate Social Responsibility”, “Ammenbergs’ enviromental stratergies”, 

“The Green Marketing Strategy Matrix”, “Green marketing fundamental 

feature”. 

 

Conclusions: The micro-companies included in this study share a common interest and 

commitment to environmental issues, though the extent of their efforts varies 

significantly. The companies who do not produce garments themselves follow 

the guidelines of environmental organisations. As many companies have 

different views regarding what “environmental friendly” really implies, the true 

value of such concepts is relatively arbitrary. The integration of environmental 

work into the marketing is essential for all of the companies studied. In order to 

enhance the image of the company, all marketing comprises environmental 

friendly values, mainly through the usage of environmental friendly labels. 

Marketing campaigns often make use of concrete environmental information in 

order to communicate the company’s credibility and reputation, as well as to 

inform consumers of the importance of environmental issues and need for a 

sustainable society. The methods of doing this are ingenious as one wishes to 

express a sense of creativity and a new approach of doing business. Marketing 

of this kind is also cost-effective, which often is of considerable importance for 

micro-companies. Opinions differ concerning the need for environment 

targeted marketing on the Swedish market today, though there is a unanimous 

view that this will be necessary and even unavoidable in the long run. Green 

marketing is generally viewed as a strategy for diversifying oneself from the 

crowd to receive competitive benefits on the market. Companies expect an 

improved reputation amongst consumers by using green marketing as a tool for 

communication; not to deal with potential environmental risks. 

 

Key words: Green marketing, Environmental, Clothing companies, CSR, Ecological 
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1. INTRODUKTION 

Introduktionskapitlet ger en överblick över det gröna marknadsföringsbegreppets uppkomst 

och historia. Därefter följer en diskussion som berör problematiken kring grön 

marknadsföring. Problemdiskussionen utmynnar i en koncentrerad problemformulering som 

konkretiseras genom tre delfrågor. Slutligen presenteras studiens syfte som kompletteras med 

avgränsningar av ämnet. 

 

1.1 Bakgrund 

I och med miljörörelsens intåg på 1970-talet introducerades för första gången begreppet grön 

marknadsföring. Tonvikten låg då framförallt på lokala miljöproblem såsom avfall och 

föroreningar. Grupperna som organiserades bestod till största del av den intellektuella eliten i 

samhället, vars kampanjer främst utgjordes av negativa miljö- och klimatprognoser. Man 

ansåg att grunden till miljöproblemen låg i företagens tillväxt som därför borde minimeras till 

en nolltillväxt.
1
   

 

Genomslaget för dessa idéer kom egentligen först i slutet på 1980-talet och början av 1990-

talet, då fokus istället förflyttades till de underliggande problemen som skapat 

miljöproblematiken. Man intresserade sig därför främst för hur de tekniska, sociala samt 

legala systemen såg ut. Grupperna som kämpade för miljön utvidgades från att omfatta små 

exklusiva grupper till att omfatta en bredare bas av anhängare. Även det geografiska 

perspektivet breddades till att nu inbegripa en mer global syn på miljöproblemen. För att 

konkretisera miljöproblematiken valde de miljöaktivistiska sammanslutningarna att visa de 

negativa förändringarna i miljön som redan inträffat. Den kritiska inställningen mot företagen 

som hade funnits på 1970-talet, förbyttes till att se dem som en del av lösningen. Man ändrade 

därför visionen om nolltillväxt till en mer realistisk idé om hållbar utveckling.
2
 

 

Konsumenternas intresse för gröna produkter ledde till att många företag förstod de 

kommersiella möjligheterna. Tanken att man kunde ta ut ett högre pris för produkter som 

hade en miljövänlig profil bidrog även till företagens intresse. Av Europas länder uppgav 

                                                           
1
 Peattie, K. & Charter, M. (2003), “Green marketing”, Baker, M. J. (red.) Marketing Book. Oxford: 

Butterworth-Heinemann (uppl.5), Sid. 727. 
2
 Ibid. Sid. 727. 



2 

 

92 % vid denna tidpunkt att de anpassat sig till kraven på miljövänliga produkter.
3
 Trots den 

positiva miljöandan visade marknadsundersökningsföretaget Mintels uppföljningsrapport en 

mycket låg tillväxt för grön konsumtion. En stor skillnad kunde därmed börja skönjas mellan 

människors oro för miljön och miljöfrågan och deras verkliga agerande.
4
   

 

1.2 Problemdiskussion 

Synen på den gröna marknadsföringens effekter är omdiskuterad och komplex. Ginsberg och 

Bloom belyser några av de argument som talar mot användandet av grön marknadsföring. 

Enligt dessa föredrar konsumenten visserligen den vara som är mer miljövänlig i valet mellan 

två i övrigt helt identiska produkter. I en situation där konsumentens gröna produktval innebär 

färre attribut eller ett högre pris brukar det dock sällan leda till ett köp av den mer 

miljövänliga produkten.
5
 Detta förhållande bekräftas även av Laroche, Bergeron och Forleo 

som menar att det finns en diskrepans mellan konsumenters attityder gentemot produkter med 

miljöattribut och deras reella handlande.
6
 Ginsberg och Bloom anser också att produkter med 

en miljövänlig image ofta uppfattas ha sämre kvalitet av konsumenterna och att man därför 

istället undviker att köpa den typen av produkter.
7
 Shrum, McCarty och Lowrey belyser 

problematiken med konsumenternas låga förtroende för företagen. Konsumenterna anser att 

företagens reella miljöengagemang alltför ofta inte kongruerar med det miljövänliga budskap 

som kommuniceras.
8
 Denna konsumentinställning är inte helt förvånande om man ser till 

tidigare händelser. De företag som använt sig av grön marknadsföring för att dölja 

miljöskadliga aktiviteter eller för att öka det egna varumärkets värde, utan att egentligen göra 

några miljövänliga ändringar, s.k. greenwash, är många.
9
 I en undersökning publicerad i 

Reuters har man analyserat drygt tusen varor av olika typer som företagen hävdar vara 

miljövänliga. Resultatet av granskningen visade att miljömärkningar till största delen var 

missledande eller felaktiga.
10

  

 

                                                           
3
 Peattie, K. & Crane, A. (2005), Green Marketing: legend, myth, farce or prophesy, Qualitative Market 

Research, Vol. 8, Sid. 358. 
4
 Ibid. (2005), Sid. 359. 

5
 Ginsberg, J.M. & Bloom, P. N, (2004),”Choosing the right Green marketing strategy”, MIT Sloan Management 

marketing review, Vol. 46, Sid. 79. 
6
 Laroche, M. & Bergeron, J. & Barbaro-Forleo, G. (2001), “Targeting consumers who are willing to 

pay more for environmentally friendly products”, Journal of Consumer Marketing, Vol. 18, Nr. 6, Sid. 516. 
7
 Ibid. Sid. 79. 

8
 Shrum L. J & McCarty, J. A & Lowrey, T. M. (1995), “Buyer Characteristics of the Green Consumer and Their 

Implications for Advertising Strategy” Journal of Advertising, Vol. 24, Nr. 2, Green Advertising, Sid. 71.  
9
 Laufer, W. S. (2003), ”Social Accountability and Corporate Greenwashing”,  Journal of Business Ethics, Vol. 

43, Nr. 3, Sid. 253.  
10

 Reuters, http://uk.reuters.com/article/idUKN1941000020071120 (2010-02-11, kl. 12:58) 

http://www04.sub.su.se:2062/action/showPublication?journalCode=jadve
http://www04.sub.su.se:2062/action/showPublication?journalCode=jbusiethi


3 

 

Peattie och Crane bekräftar också dessa resultat, då deras studier verifierar denna skillnad som 

signifikant.
11

 Polonsky menar att orsaken till att företag använder sig av grön marknadsföring 

beror på konkurrens. Han anser att många företag endast följer konkurrenternas handlande för 

att inte hamna i en ofördelaktig position på marknaden. Denna typ av handlande kan dock 

leda till en typ av ”följa John situation” där alla aktörer inom en bransch väljer att agera som 

övriga företag utan att reflektera över om grön marknadsföring passar just deras företag.
12

    

 

Shulmans forskning pekar dock i en mer positiv riktning gällande grön marknadsföring. Hans 

resultat visade att 70 % av respondenternas köpbeslut till en viss del influerades av 

miljöbudskap i reklam och miljömärkning. Han menar också, till skillnad mot Ginsberg och 

Bloom, att konsumenten ofta är beredd att betala mer för en miljövänlig produkt. Detta 

grundar Shulman på en undersökning gjord av J. Walter Thompson advertising agency där 

majoriteten av de svarande uppgav att de var beredda att betala 5 % mer för en miljövänligare 

produkt än för en vara som inte hade miljöattribut.
13

 Enligt en undersökning gjord av den 

amerikanska myndigheten EPA (Environmental Protection Agency) tycker 84,6 % av 

respondenterna att varje individ har ett ansvar när det handlar om miljön. Enligt samma 

undersökning har också 80 % av respondenterna modifierat sina köpbeteenden till att bli mer 

miljövänliga.
14

 Detta ser många företag som en möjlighet att utnyttja som konkurrensmedel 

gentemot icke-miljövänliga företag. Även från annonsörernas håll finns uppfattningen att man 

tror på den gröna marknadsföringen som metod. Av Sveriges annonsörer uppger 73 % att det 

är viktigt att anpassa sin marknadskommunikation efter ett miljökoncept.
15

 Många företag har 

även varit snabba när det gäller att godkänna miljöledningssystem och därmed även integrera 

alla aktiviteter inom företagen med miljötänkandet.
16

 Enligt Tillväxtverket finns det ett 

statistiskt säkerställt samband mellan miljöarbete och lönsamhet i företag, vilket också 

bekräftas av Russo och Fouts.
17

 Enligt deras undersökning finns ett positivt samband mellan 

ett företags miljövänliga prestation och finansiella resultat (Return On Assets). De menar 

även att korrelationen tenderar att blir starkare mellan dessa variabler då företagets tillväxttakt 

är hög. Grunden till detta resultat anser Russo och Fouts vara det positiva ryktet som ett 

                                                           
11

 Peattie, K. & Crane, A. (2005), Sid. 359. 
12

 Polonsky, M. J. (1994),”An Introduction To Green Marketing”, Electronic Green Journal, Vol. 1, Nr.2. Sid. 5. 
13

 Shrum L. J & McCarty, J. A & Lowrey, T. M. (1995), Sid. 71. 
14

 Polonsky, M. J. (1994), Sid. 3. 
15

 Dagens media, http://www.dagensmedia.se/nyheter/article14431.ece (2010-01-27, kl. 10:25) 
16

 Polonsky, M. J. (1994), Sid. 1. 
17

Tillväxtverket, 

http://www.tillvaxtverket.se/sidfot/amnesomraden/miljoarbeteiforetag.4.21099e4211fdba8c87b800016864.html 

(2010-01-27, kl. 19:42) 
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företag, som ägnar sig åt miljövänligt arbete får. De menar att detta skapar en 

konkurrensfördel.
18

 Detta samband kan även diskuteras i den motsatta kausaliteten, det vill 

säga att lönsamma företag har möjligheten att satsa resurser på ett miljövänligt arbete. 

Orsaken till att företag använder sig av grön marknadsföring är omdiskuterad och beror på 

flera faktorer. Ammenberg väljer att lyfta fram orsaker såsom att företaget lättare kan hantera 

miljörisker och att det kan uppnå kostnadsbesparingar genom grön marknadsföring. Vidare 

menar han att de lättare kan differentiera sig genom att använda en miljövänlig profil för att få 

en komparativ konkurrensfördel.
19

 

 

Trots omdiskuterat resultat av grön marknadsföring samt skiftande motiv till användning av 

den, tillämpar många företag den som strategi.
20

 Med hänsyn till den ovan diskuterade 

forskningen torde det därför vara intressant att studera de drivkrafter som ligger bakom 

användningen av grön marknadsföring. Varför använder företagen sig av grön 

marknadsföring och vilka fördelar tror de sig få av den?  

 

Enligt en studie gjord av Naturskyddsföreningen och Swedwatch är många företag i den 

svenska klädesbranschen dåliga på att kontrollera och ställa krav på utländska leverantörer. 

Samtidigt visade studien att dessa företag i många fall inte hade informerat sina kunder om 

gifterna i kläderna som de sålde och att flertalet företag inte heller förefaller vara intresserade 

av att underrätta konsumenterna om dessa förhållanden.
21

 Problematiken kring giftiga 

kemikalier i jeans har bland annat uppmärksammats av SVT Plus som visade att många 

tillverkare använder sig av nonylfenoletoxilater.
22

 När denna typ av ämnen bryts ner bildas 

miljögiftet nonyfenol som är skadligt för vattenlevande organismer och som även kan orsaka 

fosterskador.
23

 I Göteborgs miljöförvaltnings egen undersökning påvisades också höga halter 

av ftalater i barntröjor. I T-shirt-tryck har man funnit substanser som är cancerframkallande 

och ämnen som kan vara hormonstörande. Även i allväderskläder för barn hittades 

                                                           
18

 Miles, M. P. & Covin, J. G. (2000),”Environmental Marketing: A Source of Reputational, Competitive, and 

Financial Advantage”, Journal of Business Ethics, Vol. 23, Nr. 3, Sid. 305. 
19

 Ammenberg, J. (2004), Miljömanagement, Lund: Studentlitteratur (uppl.1), Sid. 306-310 
20

Miles, M. P. & Covin, J. G. (2000), Sid. 299. 
21

 Naturskyddsföreningen, http://www.naturskyddsforeningen.se/gron-guide/kopa/klader-och-textil/har-

kladbutiken-koll/ (2010-05-23, kl. 12:17) 
22

 SVT Plus, http://svt.se/2.109801/1.1684084/otillatna_gifter_i_jeans?lid=puff_1718859&lpos=lasMer (2010-

05-23, kl 13:54) 
23

 Naturskyddsföreningen, http://www.naturskyddsforeningen.se/gron-guide/kopa/klader-och-textil/miljogifter-i-

klader/ (2010-05-23, kl 13:42) 
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miljöpåverkande och hälsoskadliga ämnen. I en undersökning från 2006 upptäcktes 

flourerande kemikalier som kan skada fortplantning och hormonfunktioner hos däggdjur.
24

 

 

De stora klädföretagen skyltar ofta med sitt omfattande miljöengagemang och ansvarstagande. 

Som exempel på detta kan H & M nämnas, som enligt sin hemsida har ett storskaligt 

miljöarbete som både innehåller visioner och konkreta åtgärder.
25

 Även Lindex meddelar att 

de arbetar aktivt för en hållbar framtid. På företagets hemsida kan man läsa hur satsningar på 

miljövänlig produktion, återvinning samt grön el har gjorts.
26

 Dressmann väljer också att lyfta 

fram sina miljöinitiativ genom att välja bort inredningsmaterial från utrotningshotade träslag 

samt att återanvända emballagen i butikerna.
27

 

 

Det förefaller inte finnas särdeles många studier av grön marknadsföring inom 

klädesbranschen trots att det finns en uppsjö av företag som marknadsför sin verksamhet med 

hjälp av miljövänliga argument. Den forskning som dock existerar kring grön marknadsföring 

har främst fokuserat på större företag.
28

 Denna studie avser därför att undersöka mikroföretag 

som arbetar med grön marknadsföring i klädesbranschen.   

 

1.3 Problemformulering  

Att förklara något innebär att man svarar på frågan varför. Teorell och Svensson understryker 

nödvändigheten av att först beskriva fenomenet rent deskriptivt innan en omfattande 

förklaring kan göras.
29

 Med detta som bakgrund samt med koppling till problemdiskussionen 

kommer denna studie därför att fokusera på följande problemformulering:  

 

Hur och varför klädföretag arbetar med grön marknadsföring? 

 

 

 

                                                           
24

 Naturskyddsforeningen.http://www.naturskyddsforeningen.se/gron-guide/kopa/klader-och-textil/miljogifter-i-

klader/ (2010-05-23, kl. 12:26) 
25

 Hennes & Mauritz, http://www.hm.com/se/fretagsansvar/milj__environment.nhtml (2010-05-23, kl. 12:33) 
26

 Lindex, http://www.lindex.com/se/info/vart-miljoarbete/ (2010-05-23, kl. 12:38) 
27

 Dressmann. http://dressmann.com/se/Om-oss/Etisk-handel (2010-05-23, kl. 12:43) 
28

 Phau, I. & Ong D. (2007) “An investigation of the effects of environmental claims in promotional messages 

for clothing brands” Marketing Intelligence & Planning. Vol. 25 Nr. 7 Sid. 785. 
29

 Teorell, J. & Svensson, T. (2007), Att fråga och att svara: samhällsvetenskaplig metod, Malmö: Liber (uppl.1), 

Sid. 27. 

 

http://www.emeraldinsight.com.till.biblextern.sh.se/0263-4503.htm
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För att konkretisera ovanstående problemformulering har tre delfrågor utarbetats: 

 

 Hur ser företagens bakomliggande miljöarbete ut? 

– Hur arbetar företagen med miljöarbetet idag rent konkret? 

 

  Hur arbetar företagen med sin marknadsföring? 

– På vilka sätt kommunicerar företaget idag sitt miljövänliga budskap till 

konsumenterna?  

 

 Varför använder företagen sig av grön marknadsföring?  

– Vilka fördelar förväntar sig företagen att få? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva samt analysera hur mikroföretag inom 

klädesbranschen arbetar med grön marknadsföring.  

 

1.5 Avgränsning 

Denna studie är avgränsad till att undersöka hur och varför företag arbetar med grön 

marknadsföring inom klädesbranschen. Detta val har gjorts med hänsyn till problematiken 

kring att åtskilliga klädesplagg innehåller giftiga kemikalier, som är skadliga för både 

människa och miljö, samtidigt som flertalet företag väljer att kommunicera sina miljöinsatser. 

Undersökningen kommer att studera forskningsfrågan ur ett företagsperspektiv. Detta val 

grundar sig i att informanterna måste kunna besvara frågor om företagets 

marknadsföringsstrategier, vilket kräver företagens kompetens och erfarenhet. Företagsurvalet 

är begränsat till att undersöka mikroföretag. Detta beror på att den forskning som finns om 

grön marknadsföring till största del förefaller beröra större företag. Denna undersökning 

kommer inte att behandla grön marknadsföring som riktas mot andra företag och intressenter 

annat än konsumenter. En ytterligare avgränsning är att företagen skall bedriva verksamhet på 

den svenska marknaden. Detta val grundar sig på Naturskyddsföreningens och Swedwatchs 

studie som visar att många företag i den svenska klädesbranschen är dåliga på att kontrollera 

och ställa krav på utländska leverantörer. Företagen som har studerats är miljöprofilerade och 

har valts utifrån en kombination av ett strategiskt urval och ett bekvämlighetsurval. Det 

strategiska valet gjordes för att undvika lokala skillnader i resultatet men även för att 
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representera olika typer konstellationer av konsumenter. För att följa EU: s definition av 

mikroföretag fick inte undersökningsobjekten ha mer än 10 anställda och inte ha en högre 

omsättning än 2 miljoner euro per år. 
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2. FORMALIA 

I detta kapitel definieras det gröna marknadsföringsbegreppet samt några av studiens 

nyckelbegrepp. 

 

2.1 Grön marknadsföring  

2.1.1 Definition av grön marknadsföring  

I enlighet med The American Marketing Association kan man dela upp definitionen av grön 

marknadsföring i tre kategorier.
30

 

 Enligt detaljhandelns definition innebär grön marknadsföring att produkterna antas 

vara miljövänliga.  

 Den sociala marknadsföringsdefinitionen betyder att utveckling och marknadsföring är 

utformade för att minimera de negativa effekterna på den fysiska miljön eller för att 

förbättra dess kvalitet.    

 Miljödefinitionen syftar på organisationens satsningar på att producera, marknadsföra, 

förpacka och återvinna produkter på ett sätt som är varsamt eller ansvarstagande för 

miljön. 

 

2.1.2 Greenwash 

Greenwashing kan beskrivas som då företag påstår sig arbeta med miljöfrämjande aktiviteter 

eller menar att de har miljövänliga produkter eller service trots att företagen inte har det. 

Företagen vill genom sina miljöpåståenden locka kunder utan att behöva betala de egentliga 

kostnaderna som ett miljövänligt engagemang innebär.
31

  

  

2.2 Miljövänlig 

Enligt det svenska Konsumentverket får ordet miljövänligt i reklamsammanhang endast 

användas då varan förbättrar miljön eller inte påverkar den alls.
32

  

 

 

 

                                                           
30

 American Marketing Association,  

http://www.marketingpower.com/_layouts/Dictionary.aspx?dLetter=G (2010-01-26, kl. 10:30) 
31

 Greenpeace, http://stopgreenwash.org/ (2010-05-01, kl. 09:32) 
32

 Konsumentverket, http://www.konsumentverket.se/reklam/Reklam--miljo/ (2010-05-01, kl. 10:20)  
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2.3 Ekologisk produktion 

Enligt Jordbruksverkets hemsida definieras begreppet ekologisk produktion enligt 

följande: ”Ekologisk produktion strävar efter att nyttja naturresurser som energi, mark och 

vatten på ett långsiktigt hållbart sätt. Stor biologisk mångfald och hög ambition i djurskyddet 

är andra ledstjärnor.”
33

 

 

2.4 Grön 

Begreppet ”grön” avses i denna studie vara något eller någon som är miljövänlig eller 

miljömedveten etc. 

 

2.5 Corporate Social Responsibility (CSR) 

Enligt EU: s definition är CSR: “Ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund 

integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med 

intressenterna, utöver vad lagen föreskriver.”
34

 

 

2.6 Klädföretag 

I denna uppsats avser termen ”klädföretag” verksamheter som har en försäljning av kläder. 

Med andra ord ingår både klädproducenter samt återförsäljare i detta begrepp. Gemensamt för 

denna definition av klädföretag är dock att alla skall ha någon form av försäljning till 

konsument.   

 

2.7 Mikroföretag 

Ett mikroföretag definieras som ett företag som sysselsätter färre än 10 personer och vars 

omsättning eller balansomslutning inte överstiger 2 miljoner euro per år.
35

 

 

 

 

 

                                                           
33

 Jordbruksverket, 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoochklimat/ekologiskproduktion/vadarekologiskproduktion.4.

7850716f11cd786b52d80001021.html (2010-05-19, kl. 11:24) 
34

 Hopkins, M. (2007), Corporate Social responsibility and international development - Is buisness the soulution. 

London: Earthscan (uppl.1), Sid 25. 
35

 European Union, http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/n26026_en.htm 

(2010-05-20, kl. 10:42) 
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3. METOD 

Kapitlet innehåller en metoddiskussion samt en beskrivning av tillvägagångssättet för 

intervjuerna. Det innehåller även en redogörelse för urvalet samt empirins trovärdighet. 

 

3.1 Vetenskaplig utgångspunkt 

Enligt det positivistiska förhållningssättet, utgår all kunskap från sinnesintryck.
36

 Genom att 

kritiskt undersöka alla påståenden och iakttagelser så kan en hård kärna av sann kunskap 

frambringas. Denna studies utgångspunkt grundar sig i att kunskap om verkligheten kan 

erhållas genom empiriinsamling.
37

 Det hermeneutiska förhållningssättet till vetenskapen 

ligger i att kunna förstå och tolka vetenskapen i sin helhet för att få en rättvisande bild. Man 

anser därför att det inte finns någon absolut sanning.
38

 Valet av vetenskaplig utgångspunkt för 

denna studie grundar sig i ett positivistiskt förhållningssätt eftersom författarna anser att 

studier av ett fenomen medför kunskap om verkligheten.  

 

3.2 Vetenskapligt angreppssätt  

Inom forskningen finns det tre olika forskningsansatser: 

 Deduktion 

 Induktion 

 Abduktion 

Att använda en deduktiv metod innebär att man med hjälp av logiken härleder satser ur 

allmänna lagar eller axiom.
39

 Utgångspunkten är den generella teorin som kommer att 

appliceras på det empiriskt specifika fenomen som undersöks.
40

 Metoden används därför för 

att se om empirin bekräftar teorin eller inte.
41

 Den deduktiva metodens motsats beskrivs som 

induktion.
42

 Induktion innebär att man utifrån ett flertal enskilda iakttagelser kan skapa eller 

sluta sig till en allmän lag.
43

 Den induktiva metoden innebär således att man utgår från 

datainsamling från empirin för att sedan skapa teori. Utgångspunkten är ett eller flera 

                                                           
36

 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/positivism (2010-02-19, kl. 15:05) 
37

 Thulén, T. (2006), Vetenskapsteori för nybörjare, Stockholm: Liber (uppl. 1), Sid. 15. 
38

 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/hermeneutik (2010-02-19, kl. 15: 43) 
39

 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/deduktiv-metod (2010-02-19, kl. 11:29) 
40

 Johannessen, A. & Tufte, P. A. (2003), Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Malmö: Liber (uppl.1), 

Sid. 35. 
41

 Chalmers, A.F. (1995), Vad är vetenskap egentligen?, Nora: Bokförlaget nya Doxa (uppl.1),  Sid 25-26. 
42

 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/deduktion. (2010-02-19, kl. 11:30) 
43

 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/induktion/1174079. (2010-02-19, kl. 11:32) 
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specifika fenomen som sammanfattas till mer generella påståenden.
44

 En kombination av de 

två ovanstående forskningsansatserna kallas abduktion. Det är dock viktigt att observera att 

abduktion inte är någon enkel kombination av dessa eftersom denna ansats tillför nya och helt 

egna moment. Abduktionen skiljer sig från de två andra metoderna då den inbegriper 

förförståelse. Induktion utgår från empiri och deduktion utgår från teori, medan abduktionen 

utgår från empiriska fakta liksom induktionen, men den avvisar inte teoretiska 

förföreställningar och ligger därför närmare deduktionen.
45

 Författarna till denna studie har 

valt att använda sig av abduktionsmetoden för att både kunna utveckla det empiriska området 

och för att förfina och justera befintliga teorier. 

 

3.3 Kvalitativa och kvantitativa ansatser 

En uppdelning mellan kvantitativa och kvalitativa ansatser brukar ofta göras. Dock menar 

Teorell och Svensson att denna indelning egentligen inte kan göras på epistemologiska 

grunder eftersom skillnaderna mellan ansatserna, enligt deras åsikt, finns på ett rent 

metodologiskt plan.
46

 Kvalitativa metodansatser kan exempelvis vara intervjuer eller 

observationer.
47

 Urvalet är därför ofta mindre i denna typ av metod än i en kvantitativ 

undersökning.
48

 Fördelen med den kvalitativa metoden är att forskaren kan få djupare 

information samtidigt som analysen blir mer nyanserad eftersom det är ansatsens primära 

syfte.
49

 På grund av detta skäl skulle därför den kvalitativa ansatsen vara relevant att tillämpa 

i denna studie, eftersom forskarna med hjälp av ett mindre urval har valt att djupare undersöka 

själva ämnet. Bryman anser att den kvalitativa forskningens primära syfte är att observera 

händelser och normer utifrån studieobjektens egna perspektiv.
50

 Denna utsaga stämmer väl 

överens med denna uppsats syfte, vilket är att göra undersökningen ur ett företagsperspektiv. I 

kvantitativa ansatser används ofta frågeformulär.
51

 Som namnet antyder utgår forskningen 

från kvantitet, vilket är empiri som direkt kan kvantifieras till data. Informationen 

sammanställs för att forskaren, med hjälp av testbara hypoteser, ska kunna analysera 

materialet. Dessa bör därför vara formaliserade och väl definierade. Kvantitativa metoder är 

bra att använda då populationen är stor. Ett problem med att använda kvantitativa metoder är 

                                                           
44

 Johannessen, A. & Tufte, P. A. (2003), Sid 35. 
45

 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008), Tolkning och Reflektion, Lund: Studentlitteratur, (uppl. 2), Sid.55-56. 
46

 Teorell, J. & Svensson, T. (2007), Sid. 9-12. 
47

 Johannessen, A. & Tufte, P. A. (2003), Sid 68. 
48

 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/kvalitativ-metod (2010-02-11, kl. 12:34) 
49

 Johannessen, A. & Tufte, P. A. (2003), Sid 70. 
50

 Bryman, A. (1997), Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning, Lund: Studentlitteratur, (uppl. 1), 

Sid. 77. 
51

 Johannessen, A. & Tufte, P. A. (2003), Sid 67 
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liten flexibilitet. Undersökningarna kommer att styras efter forskarnas egna värderingar om 

vad som är betydelsefullt inom ämnet.
52

 Eftersom denna studie avser att både beskriva och 

förklara hur och varför klädföretag arbetar med grön marknadsföring är brist på flexibilitet en 

stor nackdel. I en kvalitativ undersökning finns det en större chans till flexibilitet då 

informanten till större del själv kan styra vilken information som skall behandlas.
53

 Med 

bakgrund av denna diskussion kommer denna studie att utgå från en kvalitativ ansats.     

 

3.4 Urval 

I detta avsnitt beskrivs hur informationen till denna studie har samlats in. Det redogörs även 

för hur selektionen av företag gjorts och på vilka grunder som detta har beslutats på.    

 

3.4.1 Informationssökning  

Data är något som forskarna skapar och som utgör förbindelsen mellan verkligheten och 

analysen av verkligheten.
54

 Denna studie är baserad på både primärdata och sekundärdata. 

 

När informationsinsamlingen sker specifikt för en viss studie kallas det för primärdata, vilket 

exempelvis kan insamlas genom intervjuer, observationer eller frågeformulär.
55

 I denna 

undersökning samlas information in genom intervjuer som därmed blir studiens primärdata. 

Sekundärdata är data som inhämtats från en redan befintlig källa, vilket till denna studie har 

hämtats från olika typer av källor.  Teorigrunden består till största delen av facklitteratur från 

böcker samt vetenskapliga artiklar. Artiklarna har även nyttjats för att få en mer uppdaterad 

bild av ämnet. För att få en mer översiktlig bild av debatten kring grön marknadsföring har 

tidningar såsom Dagens media använts. Hemsidor har även använts som källa för att få 

information som beskriver relevanta marknadsvillkor. Som exempel på detta kan nämnas 

Naturskyddsföreningens hemsida.  

 

3.4.2 Val av företag 

Inom kvalitativa metoder används ofta strategiska urval, vilket innebär ett medvetet val 

angående vilka som skall delta i undersökningen. Förevarande studies första selektion 

baserades därför på ett strategiskt urval som är intensivt. Med andra ord kan detta val 

beskrivas som ett urval där informanterna är starkt präglade av vissa kännetecken utan att vara 

                                                           
52

 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/kvantitativ-metod (2010-02-11 19, kl. 13:04) 
53

 Johannessen, A. & Tufte, P. A. (2003), Sid 71 
54

 Ibid. (2003), Sid 23 
55

 Andersen, I. (1998), Den uppenbara verkligheten, Lund: Studentlitteratur (uppl.1), Sid. 150. 
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extrema. Denna typ av urval nyttjades för att informanterna skulle kunna besvara frågor om 

sina egna gröna marknadsföringsstrategier.
56

 

 

Den första delen av urvalet gick ut på att finna butiker med ekologisk inriktning. För detta 

ändamål användes Naturskyddsföringens hemsida och via länken ”Hitta butiken (ekokläder)” 

identifierades företagen. I valet av vilken ”typ av produkter” företaget skulle ha inkluderades 

alla sorters kläder. Därefter bestämdes ”typ av företag” vilket resulterade i vanliga butiker 

samt nätbutiker. Denna sökning gav 275 träffar.57 Utifrån detta urval delades populationen 

upp i fyra kategorier; ”storstad”, ”större stad”, ”liten stad” samt ”nätbutiker”. Denna 

uppdelning gjordes för att undvika lokala skillnader i resultatet men även för att integrera 

olika konstellationer av konsumenter. Antal städer och företag i varje grupp redovisas mer 

utförligt i bilaga 10.4. 

 

Nästkommande steg i urvalsprocessen skedde genom ett bekvämlighetsurval där tre butiker ur 

varje kategori valdes. För att följa EU: s definition av mikroföretag fick företagen inte ha mer 

än tio anställda och inte ha en högre omsättning än två miljoner euro per år. Tolv företag 

kontaktades via e-post och tillfrågades om de uppfyllde de ovannämnda kriterierna. I denna 

kontakt beskrevs även syftet med studien och varför de var tvungna att ange omsättning och 

personalantal. Totalt svarade sex företag, trots att de övriga fick påminnelser. Två av 

företagen som hörde av sig hade dock fler än tio anställda vilket medförde att de uteslöts.    

 

Det resterande fyra företagen representerade alla de nämnda kategorierna, vilket var gynnsamt 

för urvalet. Företagen som valdes finns i Lund, Kristianstad samt i Göteborg. Ett av företagen 

har ingen fysisk butik utan är en nätbutik. Dessa butiker kontaktades sedan genom e-post för 

bokning av intervjutider.  

 

Undersökta företag 

 Dem Collective (Göteborg) 

 Blå Planeten (Lund) 

 Alpacka Koncept (Kristianstad) 

 BabyBeGreen (Nätbutik) 

 

                                                           
56

 Johannessen, A. & Tufte, P. A. (2003), Sid 84 
57

 Naturskyddsföreningen, http://www.naturskyddsforeningen.se/gron-guide/hitta-butiken (2010-03-01, kl. 11:27) 
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För att intervjuerna skulle kunna få det önskade djupet var det betydelsefullt att tala med 

nyckelpersoner för grön marknadsföring inom företaget. Därför intervjuades endast chefer 

eller marknadsföringsansvariga på dessa företag.   

 

3.5 Tillvägagångssätt 

3.5.1 Genomförande av intervjun 

Ett sätt att beskriva vilken typ av kunskap som intervjuer ger har med skillnaderna i 

struktureringsgraden att göra. En intervju kan vara helt öppen eller helt strukturerad. Med helt 

öppen menas att intervjuaren ställer en öppen fråga som den tillfrågade fritt kan utveckla sina 

tankar kring. Med helt strukturerad menas att intervjuaren ställer i förväg formulerade frågor i 

en förutbestämd ordning och informanten svarar på i förväg uppgjorda svarsalternativ. I de 

helt strukturerade intervjuformerna bestäms kontexten av intervjuarens frågeformulär, till 

skillnad från den öppna intervjun där den som svarar avgränsar och själv bestämmer 

kontexten.
58

 För att både få uttömmande information samtidigt som en jämförelse mellan 

informanterna skulle göras, har denna studie utgått från en semistrukturerad intervju. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att frågorna i förväg är formulerade men att informanten 

kan besvara frågorna på ett relativt fritt sätt.
59

  

 

En forskningsintervju har ett specifikt syfte och en specifik struktur, jämfört med en normal 

konversation. Forskningsintervjun karakteriseras av en systematisk form av utfrågning och 

frågorna bör därför vara korta och enkla att förstå.
60

 Frågorna är valda utifrån denna 

undersöknings problemformulering och syfte. Problemformuleringen är uppdelad i tre 

delfrågor för att lättare kunna ta reda på hur de olika företagen arbetar med grön 

marknadsföring. 

     

För att intervjuerna ska bli så uttömmande och informativa som möjligt är det viktigt att 

informanterna svarar så utförligt och tillförlitligt som möjligt. För att uppnå detta mål anser 

Teorell och Svensson att informanterna skall vara motiverade samt att de bör ha förtroende 

för den som utför intervjun. Viktigt är också att informanterna får svara självständigt.
61

  

                                                           
58

 Lantz, A. (2007), Intervjumetodik, Lund: Studentlitteratur (uppl. 2), Sid. 29-31. 
59

 Denscombe, M. (2009), Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna, Lund: Studentlitteratur (uppl. 2), Sid. 234. 
60

 Steinar, K. (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund: Studentlitteratur (uppl. 1), Sid. 123. 
61

 Teorell, J. & Svensson, T. (2007), Sid. 90. 
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3.5.2 Bandspelare 

Det finns olika sätt att dokumentera intervjuer på, som exempelvis via bandinspelningar. 

Fördelen med detta tillvägagångssätt är att man inte behöver göra alltför många anteckningar 

under själva intervjun utan kan koncentrera sig på frågorna och svaren. Man kan lära sig av 

sina misstag när man lyssnar till sin egen röst, men även bli uppmärksammad på vad som gick 

bra under intervjun. Den största fördelen med att dokumentera intervjuerna genom 

bandinspelning kan dock anses vara chansen att gå tillbaka och lyssna på intervjuerna flera 

gånger. Detta ger en hög pålitlighet och möjliggör en precis behandling av empirin. 

Nackdelarna kan vara att det är tidskrävande att lyssna igenom intervjun, men framförallt att 

informanten kan censurera sig själv.
62

 I denna undersökning har bandinspelningar använts i 

alla intervjuer. Detta för att få de ovannämnda fördelarna för att därför erhålla mer 

djupgående och utförligare data. 

 

3.5.3 Telefonintervju 

Empiriinsamlingen till denna studie har i hälften av intervjusituationerna (Alpacka Koncept 

och BabyBeGreen) bestått av telefonintervjuer. För att undvika lokala skillnader på den 

svenska marknaden var det önskvärt att intervjua personer på olika platser. Fördelen med 

telefonintervjuer är att de möjliggör intervjuer över längre fysiska avstånd. Andra fördelar är 

att informanten även kan uppfatta intervjusituationen som mer bekväm. Flexibiliteten ökar vid 

en telefonintervju i jämförelse med ett personligt möte eftersom tidsbrist hos båda parterna 

annars kan begränsa alternativen.
63

 

 

3.6 Trovärdighet 

Reliabilitet och validitet är begrepp som ofta beaktas för att skapa tillförlitlighet i 

undersökningar. En intervju som är väl genomförd skall göra det möjligt att dra slutsatser som 

är tillräckligt tillförlitliga och giltiga.
64

 Trost menar dock att begreppen reliabilitet och 

validitet är termer som främst skall användas inom kvantitativa undersökningar och att 

kvalitativa studier istället bör diskuteras ur ett trovärdighetsperspektiv.
65

 Bryman instämmer 

med Trost och har därför skapat tre kategorier för att mäta trovärdighet. Därför kommer 

begreppen tillförlitlighet, pålitlighet och överförbarhet att användas.
66

 

                                                           
62

 Trost, J. (2005), Kvalitativa intervjuer, Lund: Studentlitteratur (uppl.3), Sid. 53-54. 
63

 Denscombe, M. (2009), Sid. 30.   
64

 Lantz, A. (2007), Sid. 10 
65

 Trost, J. (2005), Sid. 65 
66

 Bryman, A.( 2002), Samhällsvetenskapliga metoder, Malmö: Liber (uppl.1), Sid. 258 



16 

 

3.6.1 Tillförlitlighet  

Tillförlitlighet är enligt Bryman en kvalitativ motsvarighet till begreppet Intern validitet, 

vilket innebär hur troliga eller sannolika resultaten som erhålls är. För att kunna skapa denna 

tillförlitlighet i resultaten är det betydelsefullt att kunna säkerställa att forskningen är utförd i 

enlighet med de regler som finns. Detta begrepp används för att kunna bekräfta om forskaren 

har uppfattat verkligheten på ett objektivt sätt och att man därför har mätt det som varit avsett 

att mätas.
67

 Tillförlitligheten har beaktats i denna studie eftersom operationaliseringen i 

grunden har utgått ifrån undersökningens syfte. Undersökningens syfte har sedan 

konkretiserats till en problemformulering som delats upp i tre delfrågor. Utifrån dessa 

delfrågor samt med stöd av relevanta teorier har en korrekt operationalisering av syftet kunnat 

göras. Därför representerar insamlade data det som de är ämnade att undersöka. 

Tillförlitligheten har också uppmärksammats eftersom flera källor har använts för att få en 

mer objektiv bild av verkligheten.  

 

3.6.2 Pålitlighet 

Begreppet reliabilitet kan jämföras med den kvalitativa termen pålitlighet, vilket innebär en 

strävan efter att få likartade resultat även vid ett annat undersökningstillfälle. Forskarna skall 

för att uppnå detta kunna säkerställa att det har skapas en fullständig och tillgänglig 

redogörelse av alla faser i forskningsprocessen. Detta innebär bland annat en redogörelse av 

problemformulering, val av undersökningspersoner och intervjuutskrifter. Pålitligheten stärks 

även av att en extern part granskar studien under forskningens gång, vid slutet av 

undersökningstiden och bedömer kvaliteten på de procedurer som valts.
68

I denna 

undersökning har pålitligheten beaktats bland annat eftersom bandinspelningar och 

transkriberingar av intervjuerna har gjorts. Detta ger andra forskare möjligheten att kunna gå 

tillbaka i insamlade primärdata för att kunna värdera dess giltighet. Bandinspelningarna har 

även gett forskarna möjligheten att kunna lyssna på intervjuerna ytterligare gånger för att 

kunna tolka svaren på ett korrekt sätt och inte gå miste om data som annars hade gått 

förlorade. Eftersom alla intervjuerna har utgått ifrån samma frågemall kan även andra forskare 

upprepa samma studie. Frågornas enkla utformning har bidragit till att undvika missförstånd 

under intervjuerna. På grund av intervjuernas semistrukturerade form kan dock inte 

intervjuerna exakt återskapas vilket kan ifrågasätta pålitligheten. Den utförliga beskrivningen 

av företagsurvalet möjliggör en god insyn i hur detta har gjorts.  
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3.6.3 Överförbarhet 

Eftersom kvalitativa studier ofta har färre intervjuobjekt kan inte resultatet generaliseras som i 

kvantitativa metoder. Därför används, enligt Bryman, oftare begreppet överförbarhet. Detta 

innebär istället att fokus ligger på det kontextuellt unika och på meningen studieobjektet har. 

Genom att skapa en djupare och mer omfattande beskrivning av detta kan en hög 

överförbarhet skapas.
69

 Överförbarhet kan liknas vid extern validitet, vilket undersöker hur 

väl resultaten kan tillämpas i andra sammanhang.
70

 I valet av informanter från företagen har 

en strävan efter att hitta den som bäst kan representera företaget och dess syn på miljö och 

marknadsföring funnits. Då informanterna har företrätt företagen på ett sätt som kan ses som 

representativt kan man även se en överförbarhet till de intervjuade företagens ståndpunkter. 

Eftersom urvalet inte är så stort finns dock en brist i övrig överförbarhet. Urvalets storlek ger 

emellertid en ökad möjlighet att på ett djupare sätt behandla varje undersökningsobjekt. 

Studiens överförbarhet kan dock stärkas av tidigare gjorda studier, som har uppvisat liknande 

resultat inom detta forskningsfält. Denna studies överfördhet diskuteras därför mer ingående i 

kapitel 8.1 samt 8.2. 
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4. TEORETISK REFERENSRAM 

I teoriavsnittet beskrivs relevanta teorier och modeller för grön marknadsföring. Kapitlet 

inleds med en översiktlig introduktion av begreppet ”Corporate Social Responsibility” och 

övergår sedan i riktlinjer för hur grön marknadsföring bör användas i ”Grön 

marknadsförings grundläggande aspekter”. Därefter anges olika strategier och 

positioneringar, vilka företag som arbetar med grön marknadsföring kan tillämpa. Detta 

behandlas i ”Ammenbergs miljöstrategier” samt i “The Green Marketing Strategy Matrix.” 

Kapitlet avslutas med en beskrivning av hur teorierna har operationaliserats samt en 

teoretisk syntes. 

 

4.1 Corporate Social Responsibility 

Teorierna om CSR har inkluderats eftersom de bidrar till att besvara den del av 

problemformuleringen som behandlar frågan om varför företag använder sig av grön 

marknadsföring.
 
 

 

CSR är en förkortning av begreppet Corporate Social Responsibility vilket översatt till 

svenska betyder företagens ansvarstagande i samhället. Termen är tämligen bred och omfattar 

både sociala och miljövänliga angelägenheter. Det ingår även etiska och moraliska aspekter. 

Grön marknadsföring kan således ses som en del av CSR och är därför relevant att studera i 

detta sammanhang. I formaliakapitlet 2.5 beskrivs EU: s definition av CSR, vilket kan anses 

vara en frivillig verksamhet från företagshåll.
71

 

 

Orsakerna till att företag väljer att implementera CSR-strategier är åtskilliga. Hennigfeld, 

Pohl och Tolhurst skildrar företagens användning av CSR som ett sätt att få nöjdare kunder. 

Genom att uppfattas som socialt ansvarstagande kan företagen bli belönade med både fler och 

mer tillfredsställda kunder. De menar samtidigt att företag som uppfattas som oansvariga kan 

utsättas för bojkotter eller andra konsumentaktioner. På ett liknande sätt kan man även se att 

de anställda blir mer fästa vid eller till och med mer hängivna ett företag som uppfattas som 

mer socialt ansvarstagande. Att bidra med en positiv handling för samhället kan därför ses 
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som en långsiktig investering.72
 Hond, Bakker och Neergaard menar att genom att företagen 

agerar på ett ansvarstagande sätt kommer det att bidra till ett högre värde för företagen.
73

 

Hopkins fortsätter på samma resonemang och beskriver CSR-aktiviteter som ett sätt att öka 

det finansiella slutresultatet samt att det hjälper till att lösa problem med underutveckling 

samt fattigdom. Hopkins redogör för några av de anledningar, som enligt honom, är de 

främsta skälen till varför företag använder sig av CSR:
74

 

 

 Bättre rykte. 

 Motivation för de anställda. 

 Sporrar innovation och kreativitet. 

 Bättre riskhantering. 

 Komparativ fördel.  

 Krav från kundernas håll. 

 

Genom att implementera CSR-strategier kan företagets rykte förbättras. Detta resultat kan 

uppnås genom att företaget ökar immateriella tillgångar såsom trovärdighet, tillförlitlighet, 

relationer och transparens i verksamheten, mångfald samt miljö.
75

 Fombrun menar att 

företagets rykte kan ses som en funktion av trovärdighet och ansvarstagande, vilket stärker 

Hopkins teori om att grön marknadsföring genererar ett bättre rykte. Bättre anseende kan 

också, enligt Miles och Covin, innebära en komparativ ryktesfördel vilket medför en högre 

priskonkurrens, bättre moral och en ökad strategisk flexibilitet.
76

 Hopkins betonar precis som 

Hennigfeld, Pohl och Tolhursts betydelsen av CSR för personalen. Motivationen de anställda 

får för att arbeta på ett socialt ansvarstagande sätt, kan både attrahera personal till företaget 

samtidigt som en hög kvalitet i arbetet kan erhållas. Genom att företaget använder sig av 

CSR-strategier kan innovation, kreativitet, intellektuellt kapital och lärande stimuleras i 

verksamheten. Vid implementering av ett bredare perspektiv på företagets verksamhet blir det 

även lättare att kunna göra djupare analyser av externa faktorer. Omständigheter såsom nya 

teknologier, förändrade samhällsregleringar och marknadsförväntningar kan då lättare 
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upptäckas, vilket leder till en bättre kunskap om potentiella risker samt möjlig riskhantering. 

Företag som använder sig av CSR-strategier kan få en komparativ fördel över företag med ett 

rykte som mindre ansvarstagande. Detta eftersom företaget kan knyta viktiga 

samhällskontakter via CSR-arbetet. Den tilltagande debatten angående företagens 

ansvarstagande i samhället har lett till en ökad kunskap och efterfrågan hos kunderna.
77

    

 

4.2 Grön marknadsförings grundläggande aspekter 

Många forskare har sedan den gröna marknadsföringen introducerades försökt att ta reda på 

vad som är viktigt för att uppnå effektiv användning och resultat. Nedan beskrivs en teori som 

på ett konkret och relevant sätt behandlar detta område. Ammenbergs teori tillämpas eftersom 

den bidrar till att besvara den del av problemformuleringen som behandlar frågan hur företag 

bör använda sig av grön marknadsföring.
78

 Ottman, Stafford och Hartman kompletterar med 

en mer fördjupande kunskap.  

 

Ammenberg beskriver tre centrala aspekter i arbetet med gröna marknadsföringen på lång 

sikt:
79

 

 

 Företaget måste bedriva ett seriöst miljöarbete. 

 Företaget måste kunna kommunicera sitt miljöarbete. 

 Företaget bör sälja miljöanpassade produkter.  

 

Att företag endast kommunicerar ett miljöbudskap är inte tillräckligt eftersom åtgärderna 

verkligen måste vidtas i realiteten för att en framgångsrik användning av grön marknadsföring 

skall uppnås. Ammenberg betonar betydelsen av att utföra ett seriöst miljöarbete där 

produkterna som säljs är miljöanpassade. Som beskrivits i problemdiskussionen, missbrukade 

många företag grön marknadsföring under 1980 - och 1990-talet, för att attrahera nya 

kundgrupper. Begrepp som miljövänlig och biologiskt nedbrytbar användes utan att det fanns 

någon egentlig innebörd. Med detta som bakgrund kan därför Ottman, Stafford och Hartmans 

teorier om att företagets budskap måste vara ärligt och trovärdigt för att konsumenterna skall 

köpa produkten, anses vara relevant. Enligt dem måste det finnas en tydlig koppling mellan 

produktens påstådda gröna miljöattribut och de reella förhållandena. För att kunna leva upp 
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till förväntningarna som kunderna har krävs därför att budskapen är specifika och 

meningsfulla.
80

 Det måste finnas en vilja att uppmuntra till ett mer hållbart 

konsumtionsmönster från företagens håll.
81

 Detta inkluderar bland annat en förståelse för att 

konsumenten minskar sin konsumtion för att spara på naturens resurser.
82

  

 

Företag har spelat en central roll i masskonsumtionens tecken utan att ha tagit ansvar för den 

negativa miljöpåverkan det inneburit. Därför anser Peattie att företagen har ett etiskt ansvar 

för att försöka reparera de skador de har bidragit till att åstadkomma. Han menar att genom en 

förbättring av produkter, processer, livsstil och värden kan företagen medverka till en hållbar 

utveckling. Det räcker dock inte enbart med en förändring; företagens roll att kommunicera 

och marknadsföra sina miljöarbeten till konsumenterna är viktig för att skapa en medvetenhet 

hos konsumenterna.
83

 Tonvikten i kommunikationen av de miljövänliga produkterna bör vara 

på användningen av produkterna istället för att enbart fokusera på ägandet.
84

 

 

För att företagen ska kunna styrka sin egen trovärdighet krävs ofta en extern part menar 

Ottman, Stafford och Hartman. Den externa parten kan exempelvis vara oberoende 

laboratorier eller organisationer utan vinstsyfte. Kunden uppfattar ofta denna typ av 

kommunikation som mer objektiv än den information som kommer direkt från företaget. 

Denna information kan exempelvis vara olika typer av miljömärkningar och certifieringar. 

Det finns dock skäl att överväga vilka de externa parterna som sätter miljömärkningarna är 

samt hur deras kriterier för certifieringen ser ut. Lika viktigt som att använda sig av 

miljömärkningar är att utbilda konsumenten om meningen med märkningen och vad den står 

för.
85

 Peattie och Crane tillägger att den gröna marknadsföringskommunikationen lyckas 

bättre för de företag som avser att informera snarare än att försöka imponera med sina 

miljövänliga insatser.
86
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4.3 Ammenbergs Miljöstrategier 

Ammenberg har identifierat fem huvudmiljöstrategier inom grön marknadsföring som 

används för att skapa värden för företag på olika sätt. Denna teori används för att besvara den 

delen av problemformuleringen som ämnar undersöka varför företag använder sig av grön 

marknadsföring.
87

 

 

Gröna marknadsföringsstrategier: 

 Hantera miljörisker. 

 Kostnadsbesparingar. 

 Differentiering/profilering. 

 Styra branschen/konkurrenterna.  

 Omdefiniera marknad/affärsidé. 

 

Ett företag kan via miljöåtgärder lättare hantera möjliga miljörisker som föreligger. 

Ammenberg betonar dock att det främst gäller verksamheter där olika typer av osäkerheter 

angående produktion kan uppstå. Genom att tillämpa strategin om hantering av miljörisker 

kan företaget både förutse men även minimera de största riskerna.
88

 Företag kan också 

använda grön marknadsföring för att uppnå kostnadsbesparingar. Detta faktum instämmer 

även Polonsky
 
i, då han beskriver hur företag kan kostnadsoptimera sin produktion. Genom 

att hitta andra användningsområden för restprodukter från produktion kan företag både göra 

kostnadsbesparingar samtidigt som de värnar om naturens resurser.
89

 Genom att tillämpa 

differentieringsstrategin kan företag skilja sig från mindre miljövänliga eller icke 

miljöprofilerade företag. Det miljöanpassade sortimentet ses då som ett sätt att kunna 

differentiera företaget. Ammenberg betonar att betalningsviljan för de miljövänliga 

produkterna är starkt relaterade till företagets trovärdighet, vilket kräver en god 

kommunikation. Branschstyrningsstrategin innebär att företaget höjer ambitionsnivån på 

miljöarbetet i branschen. Genom att styra branschen kan företaget tvinga deras konkurrenter 

att följa efter. Ett sätt för verksamheter att använda denna strategi är att skapa 

branschstandarder. Detta kan företag göra genom att påverka myndigheter för att ändra 

lagstiftningen eller att gå ihop med andra företag. För att kunna omdefiniera marknaden krävs, 

enligt Ammenberg, omfattande seriösa arbetsinsatser. Ambitionsnivån måste även vara hög i 
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företaget, för att tillämpa denna strategi. Peattie och Crane betonar också betydelsen av en 

vilja att förändra den egna marknaden, vilket kan jämföras med Ammenbergs strategi. De två 

sistnämnda strategierna kan på grund av kravet på omfattande satsningar anses vara 

resurskrävande, vilket kan göra dessa strategier svåra för mindre företag att tillämpa i 

praktiken.
90

 

 

4.4 The Green Marketing Strategy Matrix 

Denna teori som är utformad av forskarna Ginsberg och Bloom, beskriver på ett konkret sätt 

hur olika positioneringsstrategier på marknaden av gröna produkter ser ut. “The Green 

Marketing Strategy Matrix” bidrar till en utvidgad förståelse för hur företag arbetar med grön 

marknadsföring. 

 

Ett företags strategival bör föregås av en analys av den sannolika storleken på den gröna 

marknaden inom branschen. Därefter bör förtaget även utreda sin förmåga att differentiera 

sina produkter med hjälp av den gröna profilen från konkurrenterna. Förhållandet mellan 

dessa variabler kan sammanfattas i följande fyrdelade matris: 

 

HÖG 

Omfattning av 

det gröna  

segmentet 

 

LÅG  

 

LÅG   Differentieringsmöjlighet med HÖG 

                                                     hjälp av en grön profil       

                         

Figur 4.1 ”The Green Marketing Strategy Matrix” som beskriver företagets positionering beroende på 

omfattningen av det gröna marknadssegmentet samt differentieringsmöjligheter med hjälp av den gröna profilen.   

 

Enligt matrisen bör företaget positionera sig som ”marginellt grön” då det har låga 

differentieringsmöjligheter med hjälp av en grön profil och då det har en mindre omfattning 

av det gröna segmentet. Företaget fokuserar då inte på publicitet eller att marknadsföra sina 
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gröna initiativ. Man försöker istället att minska sina kostnader och förbättra sin effektivitet 

genom miljövänliga aktiviteter för att skapa en lågkostnads konkurrensfördel och en inte grön 

konkurrensfördel. Företag som är positionerade enligt denna strategi söker vanligtvis efter 

långsiktiga förebyggande lösningar och vill rätta sig efter befintliga regler, men ser inte några 

ekonomiska vinster i de gröna marknadssegmenten. Företag inom detta område är oftast 

tveksamma till att främja sin gröna verksamhet eller sina gröna produkter eftersom de inte vill 

kommunicera en alltför hög standard som de inte kan leva upp till.
91

 

 

En ”defensivt grön” positionering kan tillämpas av företag som har låga 

differentieringsmöjligheter med hjälp av en grön profil men en hög omfattning av det gröna 

segmentet. Grön marknadsföring används här som en försiktighetsåtgärd för att till exempel 

undvika kriser eller för att svara på konkurrenters handlande. Företagen försöker stärka 

varumärket och begränsa skada genom att prioritera de gröna marknadssegmenten. Företagen 

som har denna strategi har inte den kompetens som krävs för att de skall kunna differentiera 

sig genom en grön profilering. Därför blir deras miljöinitiativ ofta tillfälliga trots ambitiösa 

försök att kommunicera sina gröna budskap. En alltför aggressiv grön marknadsföring skulle 

endast skapa orealistiska förväntningar hos konsumenten som företaget inte skulle kunna 

möta.
92

 

 

I den ”skuggade gröna” positioneringen investerar företagen ofta i miljövänliga processer som 

är långsiktigt hållbara. Företag inom detta område ser de miljövänliga processerna som en 

möjlighet för att kunna utveckla innovativa produkter och teknologier för att i slutändan få en 

konkurrensfördel. Kapaciteten att kunna differentiera sig genom sin grönhet finns, men 

företagen väljer att inte göra det eftersom större vinster kan erhållas genom att framhäva 

andra egenskaper. Företagen främjar främst direkta, konkreta fördelar till kunderna och säljer 

sina produkter genom konventionella kanaler. Miljövinster främjas istället som en sekundär 

faktor.
93

 

 

Enligt den ”extremt gröna” positioneringsstrategin är miljöfrågorna helt integrerade i 

verksamheten och bildar grunden för hela företaget. Miljön uppmärksammas i allt från inköp 

till produktionsprocesser. Vanligtvis har miljöengagemanget varit en viktig drivkraft till 
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företagets grundande. Extrema gröna företag inriktar sig vanligen på nischade marknader och 

säljer sina produkter och tjänster genom butiker och speciella kanaler.
94

 

 

 De fyra strategierna i “The Green Marketing Strategy Matrix” kan lättare särskiljas genom att 

jämföras med marknadsmixens fyra komponenter – Produkt, Pris, Plats och Påverkan.
95

 

 

  Produkt Pris Plats Påverkan  

Marginellt Grön      X     

Defensivt Grön      X   X  

Skuggat Grön      X X  X  

Extremt Grön      X X X X  

Figur 4.2 “The Green Marketing Strategy Matrix” jämfört med marknadsmixens fyra komponenter – Produkt, 

Pris, Plats och Påverkan  

 

Som tabellen i figur 4.2 visar fokuserar den ”marginellt gröna” strategin på att framföra det 

gröna budskapet med hjälp av produkten som till exempel via design och tillverkning. Enligt 

den ”defensivt gröna” strategin är det centrala påverkan genom olika typer av marknadsföring. 

Produktens utformning spelar, precis som i den ”marginellt gröna” strategin en väsentlig roll. 

I den ”skuggade gröna” strategin finns också en tyngdpunkt på påverkan och produkt, men 

här uppmärksammas även priset. I den ”extremt gröna” strategin inkluderas alla fyra 

komponenter från marknadsmixen på ett sätt som innebär att alla delar inom verksamheten är 

totalt integrerade efter miljöaspekten.
96

 

 

4.5 Teoretisk syntes 

De fyra teorierna som utgör referensramen för denna studie har valts utifrån möjligheten att 

kunna bidra till att besvara de tre delfrågorna i problemformuleringen. ”Corporate Social 

Responsibility” kan i förevarande undersökning anses vara den mest omfattande teorin, som 

inrymmer alla de övriga teorierna. Då ”Corporate Social Responsibility” inte endast 

undersöker miljöengagemang krävdes det dock kompletterade information.  För att erhålla en 

mer ingående kunskap om hur företag arbetar med grön marknadsföring utvidgades därför 

den teoretiska referensramen med ”Grön marknadsförings grundläggande 

aspekter”. ”Ammenbergs Miljöstrategier” kan ses som en del i de två tidigare nämnda 
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teorierna, men medför en ytterligare fördjupning i strategidelen inom grön marknadsföring. 

Denna teori var betydelsefull att integrera i den teoretiska referensramen för att kunna 

analysera de tillvägagångssätt som de undersökta företagen använt sig av, vilket inte någon av 

de föregående teorierna kunde bidra med. “The Green Marketing Strategy Matrix” kan 

beskrivas som den snävaste och mest detaljerade teorin. Denna kan bidra med en beskrivning 

av hur företagen arbetar med sin gröna marknadsföring på ett strategiskt plan. Den kan därför 

ses som ett komplement till ”Grön marknadsförings grundläggande aspekter”.   

   

4.6 Operationalisering 

Enligt Bryman används operationalisering för att klargöra begreppens mening för att kunna 

göra termerna mätbara.
97

 I vissa fall går de olika intervjuämnena in i varandra vilket medför 

att samma fråga kan besvara flera olika frågeställningar. I bilaga 10.1 finns intervjumallen. 

 

De två första frågorna ämnar ge en översikt över företaget samt motivera varför informanten 

är lämplig som intervjuobjekt. 

 

4.6.1 Corporate Social Responsibility  

Teorierna om CSR har inkluderats eftersom de bidrar till att besvara den del av 

problemformuleringen som behandlar frågan om varför företag använder sig av grön 

marknadsföring.
 
 

 

Den förstnämnda teorin Corporate Social Responsibility har operationaliserats utifrån de sex 

sammanfattande punkterna som även nämns i teorin; motivation för de anställda, stimulans 

för innovation och kreativitet, bättre rykte, bättre riskhantering, komparativa fördelar samt 

krav från kundernas håll.  

 

Fråga 25 avser att undersöka huruvida informanten har kännedom om vad CSR är och om 

företaget därför arbetat medvetet med dessa teorier. För att granska om företaget har arbetat 

med social rättvisa har fråga 12 och 26 ställts. Den förstnämnda frågeställningen (Fråga 12) 

undersöker om verksamheten har några märkningar på kläderna som bevisar detta arbete. 

Fråga 26 kontrollerar om de har eller har haft något samarbete med organisationer som arbetar 

med social rättvisa. Fråga 13 och 19 avser att undersöka om företagets rykte och varumärke 
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präglats av den gröna profilen. Genom dessa frågor kan man undersöka hur omfattande 

företagets CSR-engagemang är förutom de gröna initiativen som gjorts. Den följande 

frågeställningen (fråga 15) används för att se om företagen har drivits till ett CSR-agerande på 

grund av marknadens krav eller om de ser det som en diversifieringsmöjlighet för att få 

komparativa fördelar. Fråga 16 kompletterar den ovan nämnda frågeställningen genom att 

undersöka om företaget anser sig få några komparativa fördelar i och med deras profilering. 

Fråga 29 används för att undersöka påståendena om CSR motiverar de anställda eller om de 

upplevt någon ökad innovation och kreativitet. För att analysera om företagen har fått eller 

tror sig få en bättre riskhantering har fråga 20 ställts.  

 

4.6.2 Grön marknadsförings grundläggande aspekter 

Denna teori används för att besvara den del av problemformuleringen som behandlar frågan 

om hur företag bör använda sig av grön marknadsföring. 

 

Frågorna som grundar sig på denna teori har utgått utifrån hur seriöst miljöarbetet är, hur bra 

företaget kommunicerar sitt miljöarbete samt hur miljöanpassade produkterna som säljs är.  

 

För att kunna bedöma hur seriöst företagets miljöinitiativ är har fråga 4-7 ställts. Den 

förstnämnda frågan (fråga 4) ämnar granska företagets egen uppfattning och attityder till sina 

miljöinsatser. Verksamheter som redan från grundandet har miljöambitioner visar på en 

miljömedvetenhet och stärker bilden av ett seriöst miljöarbete. Om företaget har varit 

miljövänligt redan från början kontrolleras därför i fråga 5. Fråga 6 innebär en djupgående 

beskrivning av företagets miljöinsatser på alla plan. Genom att ta del av svaret på denna fråga 

kan en utvärdering av företagets egentliga miljöengagemang göras.  Den sista frågan (fråga 7) 

undersöker om företaget har några kontroller av att miljöarbetet efterföljs. Även denna fråga 

ämnar undersöka hur seriöst företagets miljöarbete är. 

 

Fråga 8 - 13 används för att utreda hur företaget har kommunicerat sina miljöinsatser. Den 

första frågan (fråga 8) avser att granska vilka kunskaper om och attityder till grön 

marknadsföring företaget har. För att sedan undersöka hur företagets konkreta 

marknadsföringsarbete har sett ut har fråga 9 - 11 ställts. Frågorna är även relevanta för att 

kunna utvärdera kvaliteten av denna kommunikation. Fråga 10 kontrollerar om företaget har 

integrerat sitt miljöengagemang i sin marknadsföring vilket är viktigt för att ta reda på om de 

använder sig av grön marknadsföring. Om företaget använder sig utav märkningar på sina 
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kläder besvaras i fråga 12. Denna fråga används för att se hur företagen har använt sig av en 

extern part för att bekräfta sitt miljöarbete. Hur väl företagets kommunikation har mottagits 

ämnar fråga 13 att besvara. 

 

För att undersöka om företagens produkter är miljöanpassade har fråga 6 ställts. Genom att ta 

få information om hur företagens kläder tillverkas kan man få reda på om det är miljövänliga 

varor som de säljer eller ej.  

 

4.6.3 Ammenbergs Miljöstrategier 

Ammenbergs miljöstrategier har används för att försöka förstå skälen till varför företag 

tillämpar grön marknadsföring. 

 

För att göra strategierna möjliga att undersöka, har frågor ställts till företagen om behov av 

hantering av miljörisker, syn på kostnader, vilja till differentiering, tillfredsställelse i 

marknadsstruktur samt affärsidé.  

 

Fråga 20 avser att undersöka företagens behov av hantering av miljörisker. För att granska 

företagens tankar kring kostnader vid miljövänlig produktion, utvecklades fråga 18. Genom 

denna fråga kan man få reda på om företagen ser de gröna aktiviteterna som en 

kostnadsbesparing eller som en kostnadsökning. Företagens syn på differentiering genom 

miljövänlig profilering besvaras genom frågorna 15 och 16. Dessa frågor ger även en 

indikation på hur företaget ser på marknaden och om man kämpar för en mer miljövänlig 

klädesbransch.  Genom att ställa fråga 28 kan man få en uppfattning om hur stor de tror att 

efterfrågan på miljövänliga produkter är och hur de ser på marknaden i allmänhet.       

 

4.6.4 The Green Marketing Strategy Matrix 

“The Green Marketing Strategy Matrix” bidrar till en ökad förståelse för hur företag arbetar 

med grön marknadsföring. 

 

Utifrån denna modell kan företagen delas in i fyra positioneringar beroende på hur gröna de 

är i sitt miljöarbete och hur deras kommunikation ser ut. 
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”Marginellt grön” 

Fråga 5 avser att undersöka om företaget hade en miljöprofil då det startades. Ett företag som 

är ”marginellt grönt” svarar enligt matrisen nekande på denna fråga. Företaget skall heller inte 

integrera sitt miljöarbete i marknadsföringen för att tillhöra denna kategori. Utifrån detta 

faktum ställs fråga 10. Utifrån fråga 15 undersöks om informanterna anser att det krävs en 

miljöprofilering på klädmarknaden, vilket ”marginellt gröna” företag tycker. ”Marginellt 

gröna” företag kan även undersökas i fråga om företagets miljöinitiativ har grundat sig i en 

vilja att sänka kostnader. Enligt den ”marginellt gröna” positioneringen kommer företaget att 

svara ”nej” på denna fråga.  Därför behandlar fråga 18 hur de ser på sina kostnader. Denna typ 

av företag också ofta rädda att främja den gröna verksamheten, vilket fråga 21 avser att 

undersöka. Följande fråga (fråga 22) ämnar granska huruvida företaget har en rädsla att 

kommunicera en alltför hög grön standard. Detta är vanligt inom marginellt gröna företag.   

 

”Defensivt grön” 

Fråga 5 avser att undersöka om företaget hade en miljöprofil då det startades. Ett företag som 

är ”defensivt grönt” svarar enligt matrisen nekande på denna fråga. Företaget skall integrera 

sitt miljöarbete i marknadsföringen för att tillhöra denna kategori. Utifrån detta faktum ställs 

fråga 10. Från fråga 15 kan man undersöka om företagets miljöinitiativ har grundat sig i en 

vilja att sänka kostnader. Enligt den ”defensivt gröna” positioneringen kommer företaget att 

svara ”nej” på denna fråga. ”Defensivt gröna” företag använder ofta sin miljövänliga 

inriktning som en möjlighet för att t.ex. skilja sig från konkurrenterna. För att granska om 

företaget anser att detta är en orsak till dess gröna initiativ ställs fråga 16. Nästa fråga (fråga 

20) ämnar undersöka om företaget använt sig av grön marknadsföring som en 

försiktighetsåtgärd. ”Defensivt gröna” upplever det som en försiktighetsåtgärd och svarar 

således jakande på denna fråga. Fråga 22 ämnar granska om företaget har en rädsla att 

kommunicera en alltför hög grön standard. Detta är vanligt för ”defensivt gröna” företag.  

 

”Skuggat grön”  

Fråga 5 avser att undersöka om företaget hade en miljöprofil då det startades. Ett företag som 

är ”skuggat grönt” svarar enligt matrisen jakande på denna fråga. Företaget skall integrera sitt 

miljöarbete i sin marknadsföring för att tillhöra denna kategori. Utifrån detta faktum ställs 

fråga 10. ”Skuggat gröna” företag använder ofta sin miljövänliga inriktning som en möjlighet 

för att skilja sig från konkurrenterna. För att granska om företaget anser att detta är en orsak 

till dess gröna initiativ ställs fråga 16. 
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”Extremt grön” 

Fråga 5 avser att undersöka om företaget hade en miljöprofil då det startades. Ett företag som 

är ”extremt grön” svarar enligt matrisen jakande på denna fråga. Företaget skall integrera sitt 

miljöarbete i marknadsföringen för att tillhöra denna kategori. Utifrån detta faktum ställs 

fråga 10. Företag som är positionerade som ”extremt gröna” tror att det krävs ett miljövänligt 

engagemang för att överleva som företag på lång sikt. Detta granskas genom fråga 17. Denna 

typ av företag har inte en rädsla att främja den gröna verksamheten, vilket fråga 21 avser att 

undersöka. Följande fråga (fråga 22) ämnar granska huruvida företaget har en rädsla att 

kommunicera en alltför hög grön standard. Detta är ovanligt inom ”extremt gröna” företag.  

Signifikant för företag i denna kategori är att de även att den har integrerat miljöfrågorna 

fullständigt i verksamheten. Därför ställs fråga 24.  
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5. EMPIRI 

Empiriavsnittet inleds med kortare beskrivningar om företagen. Därefter redovisas data från 

intervjuerna med Dem Collective, Planet blå, Alpacka Koncept och BabyBeGreen. 

 

5.1 Don't Eat Macaroni Collective AB (Dem Collective) 

5.1.1 Företagsbeskrivning av Dem Collective  

Dem Collective AB grundades år 2004 av Annika Axelsson och Karin Stenmark. Målet med 

företaget är att förena ekologi, etik, kvalité och genomtänkt design. Bolaget producerar och 

säljer kläder, accessoarer och skor. Dem Collective AB har en egen butik i Göteborg men 

säljer även sina produkter via återförsäljare.
98

 Sedan grundandet har omsättningen ökat 

markant och enligt deras årsredovisning för år 2009 omsätter företaget 2 057 000 kronor.
 

Företaget har tre heltidsanställda i Sverige.
 99

 

 

 5.1.2 Intervju med Karin Stenmark på Dem Collective  

Intervjun gjordes i Dem Collectives kontorslokaler på Idungatan i Stockholm med Karin 

Stenmark som är marknadsföringsansvarig. Karin är i grunden utbildad som projektledare 

inom kultur och IT men har tidigare arbetat med marknadsföring på en Jazzklubb. Företaget 

startades för att man ville visa att produktion med bra arbetsförhållanden och miljövänligt 

engagemang var möjligt.   

 

”Vi ville visa på att ekologiska material och justa löner för sömmerskor och skräddare är 

möjligt, fastän man vill tjäna pengar.” 

 

Att miljöfrågorna integreras på ett holistiskt sätt i alla företag ser Karin som det enda sättet för 

en hållbar framtid, både för miljön och för företagen. De gröna frågorna har ett stort 

inflytande i Dem Collective även om Karin också betonar att företaget satsar inom det etiska 

området. 

 

Företaget har en intern policy som omfattar både miljö och rättviseaspekter. Dem Collective 

har upprättat två olika grundpelare, de tre P: na (People, Planet och Profit) och de tre E: na 
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(Etik, Ekologi och Ekonomi). För att kunna garantera att denna policy efterföljs har Dem 

Collective etablerat en egen fabrik i Sri Lanka. Där produceras deras eget klädmärke vilket 

utgör cirka 40 % av produktionen. Den resterande delen tillverkas för att säljas till andra 

återförsäljare eftersom företaget endast har en egen butik. Dem Collective genomför själva 

regelbundna kontroller för att kunna upprätthålla att reglerna följs. Genom certifieringar kan 

företaget även garantera att miljövillkoren efterföljs för de produkter som köps in via 

leverantörer. Certifieringar finns ofta för enskilda produkter men inte alltför för hela fabriker i 

Asien menar Karin. Därför anser hon att finns det mycket kvar att göra i fråga om miljövänlig 

produktion. Dem Collective har olika typer av miljömärkningar. Karin menar dock att 

efterfrågan på miljömärkningar är låg. Hon beskriver att det finns ett krav på 100 % ekologisk 

bomull från kundernas håll men att övriga miljömärkningar inte är efterfrågade. Dock har hon 

observerat att det finns ett större intresse för rättvisemärkningar än för miljömärkningar.   

 

Dem Collective har ingen enskild CSR-ansvarig eller miljöansvarig men Karin menar att detta 

genomsyrar alla anställdas och leverantörers värderingar. 

 

”Vår affärsidé handlar ju om att bygga modeföretaget på etik och miljö, så alla som arbetar 

med oss är ju medvetna om det. Och är ambassadörer för det också” 

 

Företagets ledord är transparens vilket skall genomsyra alla verksamhetens led så att 

konsumenten får möjlighet till full insyn i företaget. Vidare menar hon att just transparens 

bidrar till att skapa en hög trovärdighet för företaget.  

 

Dem Collective arbetar aktivt med återvinning av sina produkter. I deras fabrik i Sri Lanka 

används rester och spill från material för att tillverka nya saker, som exempelvis väskor. Karin 

beskriver behovet av ett gemensamt återvinningssystem för kläder och drar en parallell till 

pappers och returflaske-industin. Hon menar att diskussioner kring detta pågår mellan de stora 

aktörerna som tillverkar kläder. Vidare menar Karin att många små företag redan har 

anammat detta synsätt genom att erbjuda rabatter för nya köp för de kunder som kommer 

tillbaka med sina gamla kläder. Genom att producera hållbara kläder skapas även en 

andrahandsmarknad för kläderna i och med att det finns secondhand-butiker.  

 

I Dem Collectives kommunikation har man valt att främst belysa miljöinsatserna. De etiska 

satsningarna marknadsförs inte i samma omfattning av företaget.   
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”Miljöfrågor har ju varit mer kommersiellt gångbart för att det är något människan lättare 

kan ta till sig, det är väldigt konkret.” 

 

Ur en marknadsföringsaspekt arbetar Dem Collective med många okonventionella metoder. 

PR-delen har varit omfattande. För att skapa uppmärksamhet då en ny kollektion skall komma 

har företaget bland annat sänt in material till tidningar för att de skall nämna deras produkter.  

De många föredrag som Dem Collective håller, leder även till ett omfattande kontaktnät som 

företaget aktivt utnyttjar. Genom att vara närvarande vid mässor och i modesammanhang blir 

de även synliga på marknaden.  Karin beskriver ett tillfälle då gruppen The Ark köpte T-shirts 

från Dem Collective vilket olika bloggare kommenterade. Det gav företaget stor 

uppmärksamhet. Dem Collective kommunicerar även via sina kläder.  I klädernas tvätträd står 

det bland annat texter om etik och miljö vilket skall sprida företagets budskap. Jeansen som 

säljs är alla handnumrerade för att skapa en unik känsla och en personlig image. Karin 

beskriver även planerna på att skapa ett nätforum där kunderna kan skriva in vem som äger 

vilket jeansnummer. Möjligheten att kunderna ska kunna diskutera exempelvis skötselråd och 

lägga upp bilder med sig själv och jeansen ska också finns där. Via Dem Collectives hemsida 

finns en möjlighet att handla kläder i deras nätbutik. En stor del av företagets marknadsföring 

utgår från Word-of-Mouth för att skapa en högre trovärdighet. Varumärket har byggts genom 

att kombinera de seriösa frågorna om miljö och etik med innovativt mode. 

 

Dem Collectives gröna initiativ, menar Karin, är både ett sätt att förbättra hela marknadens 

miljöengagemang samtidigt som de ur ett företagsperspektiv ser det som ett sätt att profilera 

sig. Vidare anser hon att företaget fått en unik position på marknaden eftersom det äger sina 

egna fabriker samtidigt som det arbetar med 100 % ekologisk bomull.  

 

Kostnaderna för att en miljövänlig och etisk produktion är enligt Karin höga. De höga lönerna 

kombinerat med dyrare råvaror påverkar priserna, men det finns inget alternativ fortsätter hon. 

Priserna på kläderna blir lägre än för kläder av dyra designmärken men högre än vad 

lågpriskedjorna erbjuder.    

 

”Att miljöfrågan inte är någonting man applicerar på för att det ska verka bättre, utan 

tvärtom så håller vi på att kämpa för att vi ska visa på att det är lönsamt med miljöfrågan.” 
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Organisationer som Dem Collective har samarbetat med är bland annat Svenska kyrkan, Röda 

Korset och Rädda barnen.  

 

5.2 Planet Blå AB 

5.2.1 Företagsbeskrivning av Planet Blå  

Livsstilsbutiken och caféet Omtanke startades år 2007 och kom att utgöra fundamentet för 

företaget Planet Blå AB som grundades ett år senare. Då Planet Blå introducerades på 

marknaden engagerades även Sara Nelson i företaget eftersom hon både hade kunskaper och 

ambitioner att öka och bredda sortimentet, vilket verksamheten behövde. Sommaren år 2009 

flyttades butiken, vilket innebar att caféverksamheten upphörde.
100

 Planet Blå AB är idag en 

butik och mötesplats för miljöintresserade personer. I butikssortimentet finns bland annat 

kläder, barnartiklar samt presentartiklar som till största delen har en ekologisk inriktning. 

Visionen är att utveckla rollen som ett ”hållbart centrum.”
101

 Enligt bokslutet för år 2009 

omsatte företaget cirka 700 000 kr. Planet Blå drivs idag endast av Sara Nelson och hon har 

inga anställda.
102

 

 

5.2.2 Intervju med Sara Nelson på Planet blå 

Sara intervjuades via telefon, eftersom butiken och kontoret ligger i Lund. 

Begreppet grönt är, enligt Sara, grundläggande för Planet Blå. Vidare betonar hon att 

framförallt det ekologiska, är fundamentet för verksamheten. Redan vid grundandet av 

företaget hade man en uttalad miljöprofil, eftersom Sara ville föra vidare sina kunskaper inom 

detta område ut till samhället.  

 

”Min drivkraft är att sprida kunskap om miljöfrågor och ekologi” 

 

Sara associerar begreppet ”Grön marknadsföring” till greenwash, eftersom hon anser att det 

finns företag som kommunicerar ett miljövänligt arbete utan att egentligen genomföra några 

åtgärder. Alla produkter som säljs av Planet Blå är inte ekologiska men det finns alltid en 

tanke om hållbar utveckling bakom varorna. Sara menar att Planet Blås varumärke är laddat 

med gröna värden eftersom företaget alltid kommunicerar miljövänliga värderingar.  
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Eftersom Planet Blå är ett relativt litet klädföretag, tillverkar de inte sina kläder själva, utan 

köper in sina produkter från leverantörer som exempelvis ”Green Cotton”, som enligt henne, 

är kunniga inom området. Andra leverantörer hon nyttjar är ”Living Craft”, ”Bambo Baby” 

samt ”HempAge”. Anledningen till valet av dessa leverantörer är att dessa har en ekologisk 

inriktning. Sara jobbar aktivt i valet av leverantörer för att företagen skall ha en ekologisk 

medvetenhet som genomsyrar hela verksamheten i allt från produktion till transport. 

 

”Jag jobbar för att minska transporten och för att vara medveten om  

hur de har gjort i sina val”. 

 

Därför menar Sara sig ha en god kontroll av sina leverantörer. Hon berättar att produkter som 

har en ekologisk märkning måste uppfylla vissa villkor och att man därför kan garantera att de 

verkligen är ekologiskt odlade. Hon menar dock att det finns en viss problematik vid 

tillverkningen av ekologiska produkter eftersom inte alla leverantörer använder naturliga 

färger vid färgningsprocessen. Kontroller av Planet Blås leverantörer sker genom att dessa 

måste ha stora och kända miljömärkningar. Sara menar samtidigt att det är viktigt att själv 

fråga leverantörerna om angående deras miljövillkor. Detta eftersom hon på så sätt skall 

kunna få en uppfattning om hur de arbetar för att avgöra om de är miljövänliga eller inte. 

 

Planet Blås kommunikation utgår från okonventionella metoder för att skapa en innovativ 

image och för att uppnå kostnadseffektivitet. Genom att dela ut visitkort till sina kunder 

hoppas Sara på att de skall föra vidare ett gott rykte till vänner och bekanta. Ett kundregister 

möjliggör en direktkommunikation till kunderna vilket används till att skicka ut nyhetsbrev 

varje månad. Dessa handlar inte bara om butik och specialerbjudande, utan även om 

miljöfrågor. 

 

”Jag visar ett personligt engagemang och är innovativ, viket jag tror är nödvändigt för att ett 

litet företag ska överleva på lång sikt” 

 

Företagens reklamblad produceras utav miljövänligt papper för att stärka den miljövänliga 

profilen. Reklambladen har ibland även fästs på cyklar av samma anledning. För att motverka 

den kommersiella hetsen har Sara även anordnat klädbytardagar. På nätet är hon synlig genom 

Planet Blås hemsida där hon även har en blogg, som bland annat handlar om de produkter hon 
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säljer. Hon är även aktiv på Facebook med en Facebookgrupp. Sara menar att valet av denna 

marknadsföringsstrategi beror på att det blir mer personligt. Det personliga engagemanget 

tillsammans med nätverksbyggandet och det innovativa tänkandet är viktigt i 

marknadsföringssynvinkel för Planet Blå.  

 

Sara ser miljöprofilen som ett konkurrensmedel gentemot företag som inte är miljövänliga 

och anser även att det krävs miljövänlighet, för att kunna överleva på lång sikt som företag.  

Sara anser inte att efterfrågan på miljövänliga plagg är alltför omfattande och att det finns 

kunder som inte är villiga att betala extra för detta. Därför säljer Planet Blå, som tidigare 

nämnts, inte bara ekologiska plagg, utan även produkter med snygg design som är bekväma. 

 

Planet Blå samarbetar med organisationer som arbetar för ett hållbart och etiskt 

ansvarstagande samhälle. Sara har varit med i Klimatnätverket i Lund som bland annat var 

aktiva i klimatkonferensen i Köpenhamn. Planet Blå är även med i Ekovaruhuset och 

Fairtrade. 

 

5.3 Alpacka Koncept 

5.3.1 Företagsbeskrivning av Alpacka Koncept 

Alpacka Koncept grundades av Fabiola Lau de Karlsson och registrerades som företag år 

2007. Grundtanken hos företaget var att sälja kläder gjorda av naturmaterial som kommer från 

alpackadjuret. Anledningen till att Fabiola valde att arbeta med de varma alpackakläderna 

berodde på att hon tyckte det passade för det kalla svenska klimatet. Därefter kom affärsidén 

att utvidgas till att även omfatta kläder för varmare klimat viket innebar att bomullskläder 

inkluderades i sortimentet. I och med detta växte Fabiolas intresse för ekologiska och 

miljövänliga kläder. Idag består den största delen av kollektionen av ekologiskt certifierade 

kläder. En del i sortimentet är även tillverkade av bambu och hampa. Omsättningen för 

Alpacka Koncept för år 2009 var cirka 500 000 kr. Alpacka Koncept har inga anställda.
103

 

 

5.3.2 Intervju med Fabiola Lau Karlsson från Alpacka Koncept 

Intervjun med Alpacka Koncept skedde via telefon eftersom butiken är belägen i Kristianstad. 

Fabiola kommer ursprungligen från Peru och är i grunden utbildad till restaurang- och 
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hotelladministratör. Eftersom Fabiola är ensam i företaget sköter hon allt arbete inom 

företaget, från försäljning till städning. 

 

När företaget grundades fanns ingen miljöprofil, vilket berodde på att Fabiola inte hade någon 

kunskap om miljövänliga kläder. Efter att ha arbetat med klädförsäljning en tid kom hon dock 

att bli mer engagerad i miljöfrågor viket ledde till att Alpacka Koncept fick en ny, grön 

inriktning. Ordet grönt har därför kommit att få ett allt större inflytande i företaget. Alla 

kläder som säljs idag består av 100 % naturmaterial. Ungefär 70 % av kollektionen är även 

ekologisk.  

 

Alpacka Koncept köper främst in sina produkter från Peru, Tyskland och USA. På grund av 

Fabiolas egen kunskap om Peru föredrar hon att köpa därifrån. Hon menar även att 

miljöpåverkan i form av transportlängd blir mindre därifrån i jämförelse med de två andra 

inköpsländerna. Detta beror på att hennes leverantörer i USA köper in sin bomull från 

kinesiska plantager och de tyskproducerade leverantörernas produkter härrör från bomull som 

kommer från Indien. I Peru finns en möjlighet att både odla bomull samt att producera kläder 

i samma land, viket Fabiola anser är betydelsefullt för miljön. Samtidigt menar hon att 

sortimentet blir alltför snävt om hon endast köper via leverantörer i Peru.  

 

”Jag känner mig begränsad eftersom det inte finns samma tyg i Peru som i Kina.  

Många kunder efterfrågar kläder som innehåller en blandning av hampa och bambu som inte 

kan produceras i Peru. Därför måste jag i viss mån anpassa mig till vad kunderna vill ha.” 

     

När det gäller återvinning återanvänder bland annat företaget återvunnet papper för att 

förpacka kläderna. Avfall från Alpacka Koncepts butik källsorteras även för att minimera 

miljöpåverkan. För att kontrollera att leverantörernas miljöarbete i Peru efterföljs på ett 

tillfredställande sätt, kontrollerar Fabiola detta på egen hand. Hon åker och besöker fabrikerna 

där, för att själv få kunskap om vad som händer. Hon litar även på sina leverantörer som inte 

är belägna i Peru då de har miljöcertifieringar. Företagets bomull är oftast ekologiskt 

certifierad, men Alpacka Koncept har också i vissa fall även rättvistmärkta produkter. 

Alpacka Koncept har bland annat miljömärkningarna: ”Global Exchange”, ”Global Organic 

Exchange (Textile)”, ”Global Change” och ”Fairtrade”. I valet av leverantörer menar Fabiola 

att det är viktigt att deras produkter har kända och internationella märkningar. För närvarande 

är miljöfrågorna inte helt integrerade i företaget, eftersom alla produkter i kollektionen inte är 
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ekologiskt certifierade. Det finns även brister som exempelvis att Fabiola inte använder 

lågenergilampor eller miljövänliga färger när hon målar väggarna i butiken. 

 

Företagets arbete med marknadsföring har oftast skett genom att de har försökt skapa Word-

of-Mouth. Tanken har varit att kunderna som besöker butiken ska gilla kläderna och 

konceptet och därför rekommendera den till sina vänner. På sistone har man utökat 

marknadsföringsdelen i företaget genom att försöka kommunicera Alpacka Koncept på fler 

sätt. Företaget har därför börjat trycka och dela ut sina egna reklamblad. För att koppla 

reklambladen till miljöpolicyn har exempelvis bilder på blad använts. Företaget har även 

annonserat på konventionellt sätt, då Alpacka till exempel har annonserat i tidningar. 

Marknadsföring har även skett genom butikens egen hemsida, en ekologisk festival 

(Mossagårdens festival) och genom att man haft sina kläder med i en modevisning. 

 

Alpacka är ett företag som inte bara tänker på den ekonomiska delen när det handlar om 

miljöarbetet, utan även på att föra ut ett budskap om att ta hand om miljön.  

 

”Jag arbetar inte så mycket för pengarnas skull, utan man tror att man ger någon typ av 

budskap och även om folk inte är intresserad så kan det vara viktigt att föra ut budskapet 

 som handlar om att ta hand om miljön. Det känns bra, man mår bra på det sättet” 

 

Företagets kostnader, har enligt Fabiola, påverkats negativt på grund av den miljövänliga 

inriktningen. Hon menar att genom en satsning på andra egenskaper som skulle sälja bättre 

hade hon kunnat få en högre ekonomisk vinst. Dock har hon inte förväntat sig att tjäna 

mycket pengar, utan bara tjäna tillräckligt. Fabiola ser företagets miljöprofil som ett 

konkurrensmedel och att det krävs att arbeta miljövänligt för att kunna överleva som företag 

på lång sikt och med detta få ett hållbart samhälle. Men däremot tycker hon inte att det krävs 

en miljöprofilering inom klädmarknaden, eftersom det enligt henne bara är ett plus. 

 

Att endast marknadsföra sitt miljövänliga plagg har påverkat företagets varumärke och 

därmed även försäljningen på ett negativt sätt enligt Fabiola. Hon menar att det beror på att 

kunderna endast värdesätter design och funktion på kläderna och att de därför inte prioriterar 

att köpa miljövänliga produkter.  
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”Folk tycker inte att det ekologiska i kläderna är så viktigt. De ser det bara som ett plus. 

Många är väldigt misstänksamma och det finns fortfarande väldigt få människor  

som bryr sig och många menar att det är onödigt.” 

 

Alpacka har inget direkt samarbete med någon organisation, men däremot är Fabiola själv 

medlem i Green Peace, Naturskyddsföreningen och klimatnätverket.  

 

5.4 BabyBeGreen 

5.4.1 Företagsbeskrivning av BabyBeGreen 

BabyBeGreen är ett nystartat företag som grundades år 2009 av Jenny Wanselius. Företaget 

säljer barnkläder enligt devisen ”Allt för din ekobebis” och har försäljning via sin hemsida på 

nätet. Företaget säljer även ekologiska bärsjalar, filtar, tygblöjor, hudvård och giftfria leksaker 

samt barnböcker med temat natur och miljö. Med miljön i fokus vill företaget verka för en 

bättre miljö genom att bland annat marknadsföra ekologiska och miljömärkta produkter, 

endast köpa förnyelsebar elektricitet och källsortera avfall. Verksamheten drivs av Jenny och 

hon har inga anställda. Företaget hade under år 2009 en omsättning på cirka 500 000 kr.
104

 

 

5.4.2 Intervju med Jenny Wanselius på BabyBeGreen 

Jenny Wanselius intervjuades i sin lagerlokal vid Mariatorget på Södermalm. Det personliga 

intresset för miljön ledde till att Jenny startade ett företag med en uttalad miljöprofil. Hennes 

bakgrund som utbildad miljövetare och hennes tidigare arbete som miljörådgivare gav bra 

förutsättningar. Eftersom hon nyligen blivit mamma blev valet av försäljning av barnkläder 

naturligt. BabyBeGreen är baserat på gröna värderingar, vilket avspeglas i företagets gröna 

logotyp. 

 

Miljöengagemanget förekommer på flera plan i företaget.  Företagets interna insatser omfattar 

bland annat en miljöpolicy.   

 

”Det är ett litet företag, men vi köper miljövänliga kontorsprodukter och återanvänder 

emballage och köper förnyelsebar el.” 
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Då företaget inte producerar några egna produkter är leverantörernas miljöarbete en mycket 

viktig del i inköpsprocessen. Genom att utgå från producenternas certifieringar kan Jenny 

försäkra att produkterna är miljövänliga. Leverantörsföretagen betalar 

certifieringsorganisationerna för att få en extern kontroll. Detta innebär att företag som själva 

inte har de ekonomiska resurserna för att själva granska leverantörerna får möjlighet att 

garantera miljövänliga kläder. Vidare menar Jenny att hon inte specifikt undersöker 

transportsätten och transportvägarna som hennes leverantörer använder, istället är det centralt 

att välja företag som har ett miljötänkande som genomsyrar hela verksamheten. Utefter det 

kan hon då anta att leverantörerna använder den mest lämpliga transportsträckan ur 

miljösynpunkt. Eftersom vissa material, som exempelvis bomull, inte kan produceras i 

Sverige måste tillverkningen ske utomlands vilket påverkar transportlängden. En del i 

problematiken i att vara ett mikroföretag, Enligt Jenny, är att man inte ensam har de 

ekonomiska musklerna för att kunna pressa leverantörerna till att förbättra sin verksamhet för 

att bli mer miljövänliga.  

 

Jenny förknippar det gröna marknadsföringsbegreppet med både positiva och negativa 

handlingar. Den första associationen hon gör är kopplad till greenwash och miljöskadliga 

aktiviteter. Hon pekar därefter på en mer positiv bild då företagen istället använder den gröna 

marknadsföringen för att kommunicera sina miljöinsatser till kunden.  

 

”Om det bara är just marknadsföring och man försöka lyfta fram saker som låter gröna,  

så är det ju greenwash och det är ju inte alls speciellt positivt. Men samtidigt om du har ett 

företag som verkligen arbetar bra med miljöfrågor så är det ju bra om det lyfts fram och att 

man kommunicerar det.” 

 

Bakgrunden till att ett företag använder sig av grön marknadsföring är väsentligt för hur man 

skall betrakta dessa aktiviteter menar hon. Därför är Jenny noggrann med att marknadsföra 

BabyBeGreens produkter på ett adekvat sätt. Produkter som marknadsförs som ekologiska 

eller miljömärkta skall alltså kunna leva upp till befintliga kriterier. Verksamheten är inte bara 

ett företag som försöker kommunicera gröna frågor utan Jenny anser även att det utgör 

fundamentet för BabyBeGreen. 

 

”Det är ett miljöprofilerat företag. Så det har ju egentligen inget annat att kommunicera 

eftersom det är grundtanken med företaget. ” 
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Eftersom BabyBeGreen är en webbaserad butik har en stor del av kommunikationen skett via 

Internet. Genom att länka till BabyBeGreens hemsida från olika webbplatser som rör barn 

eller miljö nås kundsegmentet. Internetbanners har även det används för att marknadsföra 

företaget. För att synliggöra BabyBeGreen har Jenny även skrivit in förtaget på ”hitta 

butiken” på Naturskyddsföreningens hemsida. Hon har även tillämpat mer traditionella 

marknadsföringskanaler såsom tidningsannonser. Målgruppen uppges vara de som är 

intresserade och som har en miljömedvetenhet. 

 

BabyBeGreens miljövänliga inriktning uppfattar Jenny som ett sätt att nischa sig på en 

konkurrentutsatt marknad. Hon menar att många större företags ökade intresse för 

miljövänligt engagemang är positivt men att detta allena inte är något som gör att de överlever 

på marknaden.  

 

Jennys resonemang kring kostnader begränsas av att hon endast har haft företaget i ett halvår. 

Eftersom företaget endast köper in miljövänliga produkter kan hon heller inte jämföra om 

kostnaderna blir lägre eller högre än om hon inte hade haft det kravet. De ökade interna 

kostnaderna för elektricitet och kontorsprodukter beskriver hon som marginella eftersom 

företaget är så litet än så länge. I hennes beskrivning av miljömärkningar framgår emellertid 

den extra kostnaden som leverantörerna får betala för att få tillstånd att använda certifieringar 

vilket påverkar inköpspriset för företag.  

 

BabyBeGreen samarbetar inte med någon organisation men som tidigare noterats finns hon på 

Naturskyddsföreningens hemsida. Jenny menar ändå att hon skulle vilja sponsra den men att 

företagets omsättning ännu är för liten.   
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6. ANALYS 

I detta kapitel analyseras empirin från de intervjuade företagen. Analysen behandlar först 

varje intervjuobjekt enskilt för att sedan göra en jämförelse mellan dem. Analysen är indelad 

efter de tre delfrågorna i problemformuleringen för att skapa transparens. 

 

6.1 Miljöarbete  

I detta avsnitt analyseras företagens konkreta miljöarbete utifrån om företaget bedriver ett 

seriöst miljöarbete. Som beskrivits i operationaliseringskapitlet (4.6) kommer miljöarbetet att 

undersökas utifrån teorin ”Grön marknadsförings grundläggande aspekter.”  

 

6.1.1 Dem Collective 

Dem Collective arbetar aktivt med återvinning då de använder spill och rester från material 

till att skapa nya produkter. Företaget försöker även producera produkter av hög kvalité, för 

att kläderna sedan ska kunna säljas vidare till secondhand-butiker. Detta handlande 

åskådliggör att Dem Collective följer Peattie och Cranes tankar om att uppmuntra kunderna 

till ett mer hållbart konsumtionsmönster. Samtidigt tyder detta agerande från företagets håll, 

på en insikt om konsumtionens inverkan på naturens begränsade resurser. Detta beteende kan 

uppfattas som osjälviskt och som att det inte direkt påverkar företaget. Företaget arbetar även 

internt med miljöfrågorna, eftersom det har en intern policy som inkluderar anställda på alla 

nivåer. Företaget följer två olika grundpelare, de tre P: na (People, Planet och Profit) och de 

tre E: na (Etik, Ekologi och Ekonomi). Vid bomullsinköpen förlitar sig företaget på de 

certifieringar som finns, exempelvis 100 % ekologiskt bomull. Dem Collectives bomull odlas, 

spinns och färgas i norra Indien. Färgningen är GOTS 2-certifierad och de använda 

kemikalierna ligger inom tillåtna gränsvärden. Spillvattnet från färgningen genomgår även en 

reningsprocess. Tygerna transporteras därefter med båt för att produceras till kläder i Dem 

Collectives egna fabrik i Sri Lanka. På grund av detta omfattande miljöarbete kan därför 

företaget anses ha lämpat sin produktion för att skapa genuint miljöanpassade produkter. 

Enligt Ammenberg är detta en central aspekt för att företag ska lyckas med sina gröna 

marknadsföringsåtgärder. För att kontrollera att miljöarbetet efterföljs, utförs även 

regelbundna besök i fabrikerna av Dem Collective. Fabrikens arbetare är anställda av Dem 

Collective, för att kunna möjliggöra bra arbetsförhållanden och löner som går att leva på. I 

Dem Collectives miljöarbete finns en ärlighet och trovärdighet, eftersom det finns en 

transparens när det gäller processerna. Detta medför att en koppling mellan produktens 
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påstådda gröna miljöattribut och de reella förhållandena. Då företaget genom att upprätta en 

egen fabrik har bidragit till att förbättra sina klädtillverkningsprocesser kan, enligt Peattie och 

Cranes teorier, det medverka till en mer hållbar utveckling för verksamheten. Eftersom 

företaget redan från grundandet hade miljöambitioner tyder det på en miljömedvetenhet, 

vilket också stärker bilden av ett seriöst miljöarbete. 

 

6.1.2 Planet Blå 

Redan från grundandet av Planet Blå fanns en hållbarhetstanke, vilket sedan resulterade i en 

uttalad miljöprofil. Detta kan anses stärka bilden av Planet Blå som ett företag som bedriver 

ett seriöst miljöarbete. Eftersom Planet Blå inte tillverkar sina egna produkter är det viktigt att 

de väljer sina leverantörer med omsorg. Leverantörerna måste därför uppfylla kravet på att ha 

en hållbarhetsinriktning. Detta visar att Planet Blå rättar sig efter Peattie och Cranes idéer om 

en vilja att uppmuntra kunderna till ett mer hållbart konsumtionsmönster. Det tyder även på 

en insikt om konsumtionens inverkan på naturens begränsade resurser. Enligt Planet Blå är 

det fördelaktigt om leverantörerna även kämpar för miljön, på andra plan, än bara via det egna 

företaget. Ett exempel på leverantörer som företaget samverkar med är ”Living Crafts”, som 

har en lång erfarenhet av att producera ekologiska textilier. Företaget köper in produkter som 

till största delen består av ekologisk bomull och hampa. Sortimentet består dock inte bara av 

ekologisk certifierade produkter, då ägaren menar att det är hållbarheten på kläderna som är 

det relevanta i företaget.  Företagets sortiment består inte bara av certifierade kläder även om 

materialen i sig, är certifierade. De två ovanstående aspekterna kan tyda på en brist i 

företagets miljöverksamhet som kan innebära att det inte har ett fullständigt miljöanpassat 

sortiment, vilket Ammenberg menar kan skada företagets miljövänliga profil. Samtidigt kan 

dessa omständigheter uppfattas som ett sätt att visa transparens. Även om Planet Blå inte har 

ett fullt ekologiskt sortiment så redovisar det trotsallt detta faktum. Företaget uppfattas på 

grund av detta som ärligt i sitt budskap, vilket kan kopplas till Ottman, Stafford och Hartmans 

teori om trovärdighet och ärlighet. Transportsättet och transportsträckan är betydelsefulla för 

Planet Blås val av leverantörer och genom ett aktivt samarbete med dessa kan man till viss del 

säkerställa att transporterna sköts på ett miljövänligt sätt. Detta samarbete kan ses som ett sätt 

att öka tillförlitligheten i Planet Blås miljöarbete, vilket återigen stärker Ottman, Stafford och 

Hartmans teori om betydelsen av trovärdighet och ärlighet. Genom att på nytt undersöka 

Planet Blås miljöarbete utifrån ovan nämnda forskare kan man notera att företaget väljer att 

validera sina miljöinsatser genom att använda sig av en extern part. Enligt Planet Blå är ett 

problem i kontrollarbetet att även om bomullen har varit ekologiskt odlad så kan man inte 
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vara säker på att själva tillverkningen av kläderna är miljövänlig. Företrädare för 

verksamheten är noga med att poängtera att de inte eftersträvar att uppmuntra till 

överkonsumtion, vilket utbudet av varor signalerar. För att kontrollera att leverantörernas 

miljöarbete efterföljs, litar man på stora och kända certifieringar. Ägaren betonar också 

betydelsen av att själv ta reda på information om dessa företag. Enligt Planet Blå är det gröna 

helt integrerat i företaget, vilket dock kan ifrågasättas, då företaget inte endast har ekologiska 

och miljöcertifierade produkter. Det kan även kritiseras utifrån uttalandet om att företaget inte 

kan driva verksamheten helt miljövänligt. Genom att producera hållbara varor med en hög 

kvalitet som kan användas under en längre tid påstår sig företaget vara grönt. På grund av 

produkternas högkvalitativa karaktär, menar Planet Blå att dessa därför även efter användning 

kan säljas vidare till secondhand-butiker. Detta visar återigen på en vilja att följa Peattie och 

Cranes tankar om att inspirera kunderna till ett mer hållbart konsumtionsmönster. Planet Blå 

har emellertid inget återvinningssystem även om det försöker att sopsortera och miljövänlig 

fönsterputs. Eftersom Planet Blå visar vissa brister i sin miljöanpassning av produkterna kan 

deras arbete med grön marknadsföring på lång sikt komma att ifrågasättas. Likväl kan Planet 

Blås miljömässiga ambitioner ses som höga, vilket kan anses tala emot ovan förda 

resonemang.  

 

6.1.3 Alpacka Koncept 

Alpacka Koncepts råmaterial kommer från Indien, Kina och Peru och består främst av bomull, 

hampa samt bambu. De två förstnämnda ländernas råvaror transporteras vidare till andra 

länder för produktion av kläder. I Peru sker emellertid odling och produktion i samma land, 

vilket Alpacka Koncepts ägare uppskattar på grund av transportaspekten.  Detta åskådliggör 

en medvetenhet och ett intresse för miljön. För att kontrollera att miljöarbetet efterföljs har 

Alpacka Koncept egna inspektioner av tillverkningen i Peru. För övriga länder använder 

företaget certifieringar, för att kunna försäkra att miljöstandarden upprätthålls. Dessa åtgärder 

kan anses följa Ammenbergs teori om att utföra ett seriöst miljöarbete då man försöker följa 

de befintliga miljökraven. Företaget kan även ses förstärka detta då de återvinner genom att 

källsortera och använda återanvänt papper för att förpacka deras produkter. Eftersom Alpacka 

Koncept inte hade en miljöprofil vid starten, kan verksamheten uppfattas som om den inte i 

grunden har införlivat de gröna perceptionerna. Detta innebär att företaget inte är skapat och 

genomsyrat av miljötänkandet. Däremot kan detta argument ifrågasättas då kunskaper, 

intresse och medvetenhet kan utvecklas efter företagets grundande. Alpacka Koncepts 

sortiment består av 100 % naturmaterial, men endast 70 % av kollektionen består av 
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ekologisk bomull. Då naturmaterial inte alltid behöver ha genomgått miljövänliga 

produktionsprocesser vid tillverkning kan detta innebära att företaget inte säljer ett 

fullständigt miljöanpassat sortiment. Detta kan enligt Ammenberg uppfattas som en brist i 

miljöarbetet, vilket kan komma att påverka företaget negativt vid användning av grön 

marknadsföring. Det interna miljöengagemanget kan också uppfattas som ofullständigt då 

företaget inte har integrerat alla delar av organisationen i sin miljövänliga strävan. För att 

exemplifiera detta kan avsaknad av lågenergilampor eller miljövänlig färg nämnas. Peattie 

och Cranes tankar om en vilja att förbättra livsstil och värderingar från företagens håll, kan 

inte anses ha tillämpats av Alpacka Koncept hittills.    

 

6.1.4 BabyBeGreen 

Med en utgångspunkt i ett grönt perspektiv visade BabyBeGreen redan från grundandet av 

företaget att miljön stod i centrum. Verksamheten utgår, enligt ägarens uppfattning, från 

gröna värderingar och begreppet grönt har ett stort inflytande i hela verksamheten. Enligt 

Ammenberg kan ett seriöst miljöarbete förbättra den gröna marknadsföringen, vilket 

BabyBeGreen i detta fall kan anses ha gjort. Det konkreta miljöarbetet som genomförs visar 

betydelsen av att ha kunskap om miljö på flera olika plan. Eftersom företaget är relativt 

nystartat och ägaren arbetar ensam bestäms leverantörerna utifrån sina miljöambitioner och 

certifieringar. Detta kan stärka trovärdigheten i BabyBeGreens budskap, vilket Ottman, 

Stafford och Hartman menar är viktigt. BabyBeGreen har bland annat köpt in kläder genom 

företaget ”Little Green Radicals” vilka tillverkar kläder i ekologisk bomull i Egypten och 

Indien. Certifiering av denna leverantörs produktionsprocesser har utförts av ”Control Union 

Certification” och ”Demeter”. För att undvika giftiga kemikalier, är motiven på kläderna 

tryckta med miljövänlig och vattenbaserad färg. ”Little Green Radicals” kläder är även 

rättvisemärkta. Dock innehåller inte alla delar av BabyBeGreens kollektion miljöcertifierade 

kläder då ägaren nöjer sig med ett certifierat tyg. Som ägaren själv har insikt om, leder detta 

till en begränsad andrahandsmarknad då plaggen inte har någon märkning insydd. En 

ytterligare brist i miljötänkandet är att det saknas kunskap om hur transporterna sker. Detta 

kan inte betraktas som ett seriöst miljöarbete, som Ammenberg menar är betydelsefullt. De 

interna insatserna med en miljöpolicy tyder dock på framtidsambitioner och en medvetenhet 

om att försöka integrera alla delar inom organisationen i det miljövänliga arbetet. Detta sker 

bland annat genom återvinning av emballage, inköp av miljövänliga kontorsprodukter samt 

källsortering. BabyBeGreen säljer endast produkter som tillverkats i ekologiska och 

miljövänliga material från råvaror vars återväxt är garanterad. Med utgångspunkt i 
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ovanstående resonemang kan BabyBeGreen till största delen anses driva ett seriöst 

miljöarbete trots vissa brister.   

 

6.1.5 Jämförelse mellan företagen 

Utifrån Ammenbergs teori ”Grön marknadsförings grundläggande aspekter” skall företaget 

bedriva ett seriöst miljöarbete, för att optimera den gröna marknadsföringen. De undersökta 

företagens omfattning av miljöarbete kan utifrån ovanstående analys anses skilja sig 

väsentligt. Dem Collective kan, på grund av sin egen fabrik, ha en stark kontroll av 

produktions och arbetsförhållanden. Alpacka Koncepts ägare har genom sin härkomst från 

Peru en stor lokalkännedom om landet och om dess arbetsvillkor. Detta medför en betydande 

fördel då de egna kontrollerna av tillverkningen genomförs. Dem Collective och Alpacka 

Koncepts egna besiktningar tyder på en hög ambition i miljöarbetet. Dock kan Alpacka 

Koncepts användning av naturmaterial ifrågasätta deras miljövänlighet. Detta beror på att 

naturmaterial inte alltid behöver ha genomgått miljövänliga produktionsprocesser vid 

tillverkning och detta kan innebära att Alpacka Koncept inte säljer ett fullständigt 

miljöanpassat sortiment. En liknande problematik kan anses röra Planet Blå, då deras enda 

krav för varor som skall ingå i produktsortimentet är att de skall vara hållbara. De har alltså 

ingen fordran att kläderna ska vara ekologiskt certifierade. Planet Blå kan på grund av detta 

inte heller anses tillämpa ett fullständigt miljöarbete. Alpacka Koncept och Planet Blå 

synliggör i och med detta, en godtycklighet som råder om hur ett miljöprofilerat företag bör 

arbeta. Utifrån denna information är det därför svårt att bedöma och värdera hur seriöst 

företagens miljöarbete i realiteten verkligen är.  

 

Alla undersökta företag för denna studie använder sig av olika certifieringar för att kunna 

försäkra sig om att tillverkningsprocesserna har skett på ett korrekt sätt. BabyBeGreen och 

Planet Blå har dock ibland icke-certifierade plagg, även om tygerna alltid är certifierade.  

Utifrån den insamlade empirin kan certifieringsorganisationernas del i företagens kontroll av 

klädesproduktionen således anses vara av mycket stor betydelse. För företag som inte har en 

möjlighet att göra egna besiktningar ger dessa ett tillfälle att ändå kunna sälja miljövänliga 

kläder.  

 

I återvinningsfrågan kan Dem Collective anses ha kommit längst, eftersom företaget har 

skapat en typ av återvinningssystem. Eftersom de övriga undersökta företagen endast köper 

sina produkter via leverantörer kan dessa inte upprätta ett fullständigt återvinningssystem utan 
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leverantörernas hjälp. Detta belyser betydelsen av att ha ett nära samarbete mellan 

återförsäljare och producenter. Genom att Dem Collective utgör både återförsäljare och 

leverantör kan det upprätthålla ett starkt band i alla delar av processen. BabyBeGreen, 

Alpacka Koncept och Planet Blå har dock tillämpat vissa återvinningsmetoder, genom 

exempelvis källsortering. Dem Collective och BabyBeGreen kan, enligt analyserna ovan, 

anses ha ett gott internt arbete eftersom de aktivt arbetar efter en miljöpolicy. Alpacka 

Koncept och Planet Blå kan dock inte anses ha ett fullständigt internt miljöarbete. Detta beror 

på att dessa företag har visat en brist i att integrera alla delar i miljötänkandet.    

 

6.2 Marknadsföringsarbete 

I detta avsnitt analyseras företagens konkreta marknadsföringsarbete. Som beskrivits i 

operationaliseringskapitlet (4.6) kommer marknadsföringsinsatserna att analyseras 

utifrån ”Grön marknadsförings grundläggande aspekter” och ” The Green Marketing 

Strategy Matrix.” Marknadsföringsanalysen inleds med en undersökning av Ammenbergs 

teori ”Grön marknadsförings grundläggande aspekter” som undersöker huruvida företaget 

har lyckats kommunicera sitt miljöarbete på ett bra sätt. Därefter positioneras företaget efter 

hur grönt det är på marknaden, efter Ginsberg och Blooms matris ” The Green Marketing 

Strategy Matrix.”  

 

6.2.1 Dem Collective 

För att meddela om sina miljövänliga produkter säljer Dem Collective endast kläder som är 

försedda med miljömärkningar, som exempelvis 100 % ekologisk bomull. Utifrån detta 

faktum kan man anta att företaget strävat efter att styrka sin egen trovärdighet med hjälp av en 

oberoende anordning, som i detta fall är en märkning. Detta kan kopplas till Ottman, Stafford 

och Hartmans teori om behovet av utlåtande av en extern part. Företaget menar emellertid att 

den 100 % ekologiska bomullsmärkningen oftast är tillräcklig för att kommunicera deras 

miljövänliga engagemang till kunden. De övriga miljömärkningarna är konsumenterna, enligt 

Dem Collective, inte intresserade av. Detta kan ses som en begränsning av de tidigare nämnda 

forskarnas tes, då företagets behov av oberoende externa bekräftning är begränsad. Enligt 

Peattie och Crane är det viktigt att använda miljömärkningar för att utbilda konsumenten om 

meningen med märkningen och vad den står för, vilket kan förklara ovanstående resultat. Då 

mängden märkningar blir alltför många får konsumenten svårt att veta vilken som bör 

prioriteras och vad den innebär. Därför kan Dem Collective anses ha handlat på ett 
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marknadsföringsmässigt klokt sätt i detta fall. Företaget arbetar på ett innovativt sätt i sin 

marknadsföring. Konventionella metoder att nå ut till kund, så som annonser i dagspressen, är 

inget som Dem Collective har med. Det relevanta har istället varit att aktivt fokusera på PR 

och nätverkande. Genom att upprätthålla en god relation till journalister och personer inom 

näringslivet menar företaget att det lättare kan föra ut sitt budskap. För att utöka kontaktnätet 

har Dem Collectives anställda även föreläst i stor omfattning. Genom att deltaga på olika 

events och mässor som är förknippade med mode så kan man dela sina tankar om miljö, men 

även presentera sina produkter. Genomgående i företagets budskap är därför en vilja att 

kommunicera med kunderna om miljön, vilket Ammenberg menar krävs för att lyckas med 

den gröna marknadsföringen. I klädernas tvätträd står det bland annat texter om etik och miljö, 

vilket skall sprida företagets budskap. Detta menar Peattie och Crane är betydelsefullt då den 

gröna marknadsföringskommunikationen lyckas bättre för de företag som avser att informera 

snarare än att försöka imponera med sina miljövänliga insatser. Samtidigt visar exemplet ovan 

att Dem Collectives budskap är specifika och konkreta, vilket Ottman, Stafford och Hartman 

anser är nödvändigt för att kommunicera med kunderna. Via Dem Collectives hemsida finns 

en möjlighet att handla kläder i deras nätbutik. Tanken att skapa ett Internetforum där 

diskussioner om miljö, produktion och skötselråd skall finnas kan kopplas till Ottman, 

Stafford och Hartmans teorier, vilket innebär en vilja att uppmuntra ett mer hållbart 

konsumtionsmönster. Genom att utföra aktiviteter som kan bidra till ”buzz” kan företaget 

även nå ut på ett mer informellt plan. Som ovannämnda forskare anser, tar konsumenterna in 

information mer okritiskt om den kommer från personer i deras närhet eller via än blogg, än 

genom reklam. Dem Collectives kommunikation försöker genomgående vara personlig för att 

lättare skapa en relation till kunden. Detta möjliggör en förbindelse mellan kund och företag 

vilket kan bidra till en stark koppling mellan produktens påstådda gröna miljöattribut och de 

reella förhållandena, vilket samma forskare menar är viktigt. Företaget spelar också mycket 

på sitt gröna varumärke genom att använda sig av ”storytelling” om bland annat hur företaget 

startades eller om fabriken i Sri Lanka. Varumärket har byggts genom att kombinera de 

seriösa frågorna om miljö och etik med innovativt mode. En stor del av företagets 

marknadsföring utgår från Word-of-Mouth för att skapa en högre trovärdighet vilket Ottman, 

Stafford och Hartman betonar är relevant för företagets gröna marknadsföring. Dem 

Collective har valt att nischa sig efter sin gröna profil trots att företaget även utför etiska 

insatser. Orsaken till detta, menar det är de mer kommersiella möjligheterna som miljöarbete 

ger, eftersom budskapet lättare kan uppfattas som mer konkret. Även i detta sammanhang kan 
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man koppla företagets försök att förmedla ett specifikt budskap vilket Ottman, Stafford och 

Hartman betonar är relevant.  

 

Dem Collective kan enligt ” The Green Marketing Strategy Matrix” anses vara placerad i 

den ”extremt gröna” kategorin. Detta eftersom företaget redan grundades med en grön profil 

vilket stärker dess varumärkes profil. Deras miljöengagemang sträcker sig även alltifrån 

produktion till återvinning och intern policy. Företaget anser samtidigt att det krävs ett 

miljövänligt engagemang för att överleva som företag på lång sikt inom klädesbranschen. 

Dem Collectives primära motiv till de gröna initiativen är inte att försöka skapa 

försiktighetsåtgärder. Man kan med stöd av ovanstående resonemang, därför påstå att Dem 

Collective har ett fullständigt integrerad miljövänligt arbete.  

 

6.2.2 Planet Blå 

Planet Blås användning av miljömärkningar kan kopplas till Ottman, Stafford och Hartmans 

teori om behovet utlåtandet från av en extern part. Dessa teorier kan dock inte ses som 

fullständigt uppfyllda eftersom företaget bara har en begränsad mängd miljövänliga produkter. 

Företaget har inte heller alltid miljömärkningar direkt på kläderna. Då Planet Blå inte till fullo 

uppfyller ovanstående forskares teorier, blir det istället viktigt att marknadsföra hela butiken 

efter dess hållbarhetskoncept. För att marknadsföra sig har Planet Blå fokuserat på en 

personlig och nära relation med sina kunder. Genom att dela ut visitkort arbetar företaget 

därför för att föra vidare gott rykte till vänner och bekanta. Ett kundregister möjliggör en 

direktkommunikation till kunderna som används för att skicka ut nyhetsbrev varje månad, 

vilka bland annat handlar om miljöfrågor. Företaget eftersträvar inte att säga vad folk ska göra, 

utan vill istället informera om hur miljöförhållandena ser ut.  Peattie och Crane anser att den 

gröna marknadsföringskommunikationen lyckas bättre för de företag som avser att informera 

om deras miljövänliga budskap. Detta kan man således ses som en metod Planet Blå försöker 

tillämpa. Planet Blå menar att det egna företaget har ett ansvar för miljön, med tanke på 

klädindustrins medverkan till den kommersiella hetsen. Här kan en parallell till Peattie och 

Cranes teori om företagens skyldighet att ta ett etiskt ansvar dras. Då reklambladen även 

trycks i miljövänligt papper och fästs på cyklar kan man även anse att det inte bara finns en 

vilja att förmedla ett budskap, utan även en strävan att koppla produkternas kommunicerade 

gröna miljöattribut med de reella förhållandena. Eftersom detta är det första intrycket som nya 

kunder till Planet Blå får av företaget är det således också mycket viktigt att ge dem en helt 

igenom miljövänlig reklamprodukt. Detta betonar Ottman, Stafford och Hartman som relevant 
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för företagets gröna marknadsföring för att främja uppfattningen om verksamhetens gröna 

profil. Då Planet Blå även har anordnat klädbytardagar kan man se ett engagemang som 

sträcker sig utanför de endast kommersiella intressena. Det finns en vilja att uppmuntra till ett 

mer hållbart konsumtionsmönster som även inrymmer en förståelse för att konsumenten 

minskar sin konsumtion för att spara på naturens resurser. Detta menar Peattie och Crane är 

centralt i grön marknadskommunikation. Planet Blå är synliga på Internet via en 

Facebookgrupp och en blogg. Företaget försöker på detta sätt vara tillgängligt i sin 

kommunikation, vilket bekräftar Ammenbergs teorier om att företaget skall kunna 

kommunicera sitt miljöarbete för att överleva på lång sikt. 

 

Utifrån ”The Green Marketing Strategy Matrix” kan företaget positioneras efter hur grönt det 

är. Planet Blå grundades med en miljövänlig profil, även om det fanns andra tankar på 

inriktning från början. Företaget arbetar även aktivt med att integrera miljöfrågorna i sin 

marknadsföring, vilket innebär att det inte kan tillhöra den ”marginellt gröna” 

positioneringskategorin. Planet Blås ägare anser att det krävs en miljövänlig inriktning på 

klädmarknaden och menar samtidigt den egna miljövänliga profilen är ett försök att 

differentiera sig gentemot andra företag. Enligt Planet Blå krävs det ett miljövänligt 

engagemang för att överleva som företag på lång sikt inom klädesbranschen. Deras 

miljöinitiativ har inte varit tillfälliga, vilket innebär att det inte är ”defensivt grönt”.  

Företagets ägare har haft vissa betänkligheter angående främjandet av den gröna 

verksamheten, då de menar att allt inte kan vara miljövänligt inom hela företaget. Utifrån 

ovanstående aspekter kan företagets vilja att positionera sig anses vara ”extremt grön”. Detta 

kan dock ifrågasättas då de enligt analysen om ett seriöst miljöarbete framkommer att 

miljöfrågorna inte är fullständigt integrerade i företaget. Likheter med den ”skuggade” 

positioneringen finns eftersom verksamheten främst främjar direkta, konkreta fördelar som 

gynnar kunderna. Företaget kan emellertid inte anses tillhöra den ”skuggade” kategorin 

eftersom de har differentierat sig genom sin grönhet, vilket inte ”skuggade gröna” företag gör. 

Därför kan Planet Blå anses vara positionerade som svagt ”extremt gröna”.  

 

6.2.3 Alpacka Koncept 

Alpacka Koncept har i sin marknadsföring förlitat sig på ett bra rykte genom att skapa Word-

of-Mouth synergier, vilket Ottman, Stafford och Hartman menar skapar en hög trovärdighet 

som är relevant för företagets gröna marknadsföring. Detta kan också kopplas till behovet av 

bekräftelse från en oberoende part, vilket vänner och bekanta kan uppfattas som. Ett fåtal 
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annonser i dagspressen har förekommit i Alpacka Koncepts marknadsföring. Alpacka 

Koncept har också tryckt och delat ut reklamblad för att locka kunder. För att integrera det 

miljövänliga arbetet i marknadsföringen har företaget använt bilder av blad på reklamlapparna, 

vilket också kan komma att stärka trovärdigheten och som Ottman, Stafford och Hartman 

talar om. Företaget har närvarat och deltagit på den ekologiska festivalen Mossagården och 

det har även haft sina kläder med i en modevisning. Detta möjliggör en personlig interaktion 

där företaget lättare kan nå ut till kunderna för att både presentera sina produkter och sitt 

miljöbudskap. På så sätt kan Alpacka Koncept lättare skapa en koppling mellan produktens 

påstådda gröna miljöattribut och de reella förhållandena, vilket Ottman, Stafford och Hartman 

anser är viktigt. Marknadsföringen inom företaget sker även genom Googles annonstjänst, där 

man kan se Alpacka Koncepts hemsida i högra fältet bland annonserna. Även deras egen 

hemsida används för att kommunicera det miljövänliga sortimentet samtidigt som den 

används som en nätbutik. Alpacka Koncepts användning av miljömärkningar kan kopplas till 

Ottman, Stafford och Hartmans teori om behovet av en extern parts utlåtande. Dessa teorier 

kan ses som uppfyllda, eftersom företaget redovisar att de har en begränsad mängd ekologiska 

produkter. En del i Alpacka Koncepts omvandling från ett konventionellt företag till en 

miljöinriktad verksamhet grundar sig i insikten om deras eget bidrag till miljöproblematiken. 

Detta kan jämföras med Peattie och Cranes teori om företagens skyldigheter att ta ett etiskt 

ansvar för att försöka reparera de skador som det bidragit till. Samma forskare menar även att 

ansvarstagandet kan ses som en nödvändig del för att medverka till en hållbar utveckling. 

Varumärket kan på så sätt ha anses stärkts genom företagets övergång till en miljövänlig 

profil och som därför också har påverkat Alpacka Koncepts kommunikation till kunderna. 

Enligt företagets ägare har dock den motsatta företeelsen inträffat då man menar att den gröna 

profilen på varumärket endast haft en negativ effekt. Med detta syftar företaget på att 

konsumenterna värdesätter design och funktion högre än ekologiska kläder. Då företaget har 

en grön inriktning väljer många potentiella konsumenter att inte besöka butiken även om det 

skulle kunna finns något som de skulle gilla. Alpacka Koncepts marknadsföring kan, med 

stöd av denna analys, inte anses tillräcklig även om ett omfattande engagemang har funnits.      

 

Enligt ”The Green Marketing Strategy Matrix” kan företaget positioneras efter hur grönt det 

är. Alpacka Koncept grundades inte med en miljövänlig profil men arbetar aktivt med att 

integrera miljöfrågorna i sin marknadsföring, vilket innebär att företaget inte kan tillhöra 

den ”marginellt gröna” positioneringskategorin. Företaget menar inte att det krävs en 

miljövänlig inriktning på klädmarknaden utan anser att detta endast är ett plus. Alpacka 
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Koncept menar även att den egna miljövänliga profilen är ett försök att differentiera sig 

gentemot konkurrenterna. Det anser samtidigt att det krävs ett miljövänligt engagemang för 

att överleva som företag på lång sikt inom klädesbranschen. Deras miljöinitiativ har inte varit 

tillfälliga, vilket innebär att de inte är ”defensivt gröna”. Utifrån ovanstående aspekter kan 

företaget anses vara positionerade enligt den ”extremt gröna” kategorin. Detta kan dock 

ifrågasättas då det enligt analysen om ett seriöst miljöarbete framkommer att miljöfrågorna 

inte är fullständigt integrerade i företaget. Företaget kan emellertid inte heller anses tillhöra 

den ”skuggade” kategorin, eftersom det har differentierat sig genom sin grönhet, vilket 

inte ”skuggade gröna” företag gör. De har inte använt miljöprofileringen för att kunna tjäna 

pengar på det. Därför kan Alpacka Koncept anses vara svagt positionerad som ”extremt grön”.  

 

6.2.4 BabyBeGreen 

BabyBeGreens användande av miljömärkningar kan kopplas till Ottman, Stafford och 

Hartmans teori om behovet av en extern parts utlåtande. Dessa teorier kan dock inte ses som 

fullständigt uppfyllda eftersom företaget inte alltid visar sina miljömärkningar direkt på 

kläderna, trots att sortimentet endast består av ekologiska textiler. Företagets omfattande 

miljöarbete gynnas av att det integreras i kommunikationen till kunden, vilket används i 

verksamhetens eget marknadsföring. För att inte bli beskyllda för greenwashing menar 

BabyBeGreen att företaget endast marknadsför produkter som verkligen är ekologiska eller 

miljömärkta. Detta är inte ett företag som försöker kommunicera gröna frågor utan som är 

baserat på det. Det är viktigt utifrån ett trovärdighetsperspektiv samt för att bygga företagets 

varumärke. För att värna om kundens förtroende finns en viss försiktighet i marknadsföringen 

för att inte kommunicera budskap som är mer omfattande än vad man kan hålla. Detta kan 

komma att stärka trovärdigheten och ärligheten som Ottman, Stafford och Hartman talar om. 

Målgruppen företaget har inriktat sig på är främst föräldrar som är miljömedvetna. Konkret 

har BabyBeGreen valt att kommunicera via Internet genom sin hemsida, banners samt länkar 

från webbsidor rörande miljö eller barn. Företaget har även nyhetsbrev där olika rabatter 

erbjuds. Peattie och Crane anser att den gröna marknadsföringskommunikationen lyckas 

bättre för de företag som informerar om miljön snarare än att för det som försöker imponera 

med sitt miljövänliga budskap. Detta kan man således se som en metod BabyBeGreen 

försöker tillämpa. Viss konventionell marknadsföring har också använts i form av några 

annonser. Den miljövänliga profileringen kommuniceras också på ett visuellt sätt via den 

gröna logotypen. Det är en medveten kommunikationsöverföring av ett grönt engagemang 

trots att företaget även skulle kunna använda sig av en etisk profil. Företaget har med avsikt 
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valt att nischa företaget utifrån en miljöprofil för att koncentrera budskapet. För att kunna leva 

upp till förväntningarna som kunderna har, krävs det att budskapen är konkreta och 

meningsfulla vilket BabyBeGreen på detta sätt har åstadkommit. Detta kan kopplas till 

Ottman, Stafford och Hartmans teorier om specifik och meningsfull kommunikation.  

 

Utifrån ”The Green Marketing Strategy Matrix” kan företaget positioneras på marknaden efter 

hur grönt det är. BabyBeGreen grundades med en miljövänlig profil och arbetar aktivt med att 

integrera miljöfrågorna i sin marknadsföring, vilket innebär att företaget inte kan tillhöra 

den ”marginellt gröna” positioneringskategorin. Deras primära motiv till de gröna initiativen 

beror inte på att försöka skapa försiktighetsåtgärder och företaget kan därför inte anses tillhöra 

den ”defensivt gröna” kategorin.  BabyBeGreen menar att det inte krävs en miljövänlig 

inriktning på klädmarknaden utan anser att detta endast är ett plus. Företaget tycker även att 

den egna miljövänliga profilen är ett försök att differentiera sig gentemot konkurrenterna även 

om många småbarnsföräldrar kanske skulle ha köpt produkterna också utan miljöprofilen. 

BabyBeGreen kan diskuteras utifrån både den ”extremt gröna” och den ”skuggade gröna” 

kategorin. Detta beror på att företaget ser de miljövänliga processerna som en möjlighet för 

att kunna utveckla innovativa produkter för att i slutändan få en konkurrensfördel, vilket 

skulle tala för den ”skuggade” kategorin. Eftersom miljövinster inte uppfattas som en 

sekundär faktor kan BabyBeGreen inte anses uppfylla villkoren till fullo för den ”skuggade” 

kategorin.  Enligt den ”extremt gröna” positioneringsstrategin ska miljöfrågorna vara helt 

integrerade i verksamheten och bilda grunden för hela företaget. Företaget har nästan till fullo 

integrerat alla miljöfrågorna i verksamheten, även om det finns vissa frågetecken. En brist kan 

anses vara avsaknaden av ett fullt certifierat klädsortiment, trots att alla tygerna är det. En 

ytterligare brist kan vara företagets transportmedvetenhet. Trots detta kan företaget anses höra 

mer hemma i den ”extremt gröna” kategorin än i den ”skuggade”. Företaget kan således anses 

vara svagt positionerad enligt den ”extremt gröna” kategorin.   

 

6.2.5 Jämförelse mellan företagen 

Utifrån Ammenbergs teori ”Grön marknadsförings grundläggande aspekter” måste företaget 

kunna kommunicera sitt miljöarbete för att överleva på lång sikt. Dem Collective och Alpacka 

Koncept har märkningar på alla plagg, vilket utgör en del i deras externa kommunikation av 

miljöinsatser. De två övriga företagen har i allmänhet också klädmärkningar, dock inte i lika 

stor utsträckning som de förstnämnda företagen. Planet Blå och BabyBeGreen har emellertid 

alltid certifierade tyg. Detta kan dock innebära en svårighet för kunderna att avgöra om 
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plaggen är miljövänliga eller inte. Antalet märkningar på kläderna är inte av stor betydelse för 

konsumenten, dock kan det enligt denna studie tolkas som betydelsefullt att kläderna har en 

märkning som är känd för kunden.  

 

Gemensamt för alla undersökta företag är att man har lagt stor vikt på Word-of-Mouth. 

Genom att försöka skapa en hög trovärdighet via ryktesspriding har man kunnat förmedla sitt 

budskap till konsumenterna. Dem Collective har exempelvis försökt att skapa ”buzz” på 

informella forum och bloggar medan Planet Blå har delat ut visitkort. Att anstränga sig för att 

bygga upp en personlig och nära relation till sina kunder är något som alla de studerade 

företagen arbetar aktivt med. Dem Collective, BabyBeGreen och Planet Blå kan anses ha 

tillämpat okonventionella och kreativa metoder för att marknadsföra sig. För BabyBeGreen 

kan avsaknaden av kreativitet i marknadsföringsåtgärderna bero på att verksamhetens unga 

ålder och att därför inte så många konkreta insatser hunnit genomföras än. Internet har för alla 

undersökta företag haft en betydande roll i kommunikationen till kunderna. För att 

exemplifiera detta kan BabyBeGreen, Alpacka Koncept samt Dem Collectives nätbutiker 

nämnas. För Planet Blå har deras blogg utgjort en central del i deras arbete i att kommunicera 

sitt budskap till kunderna. Marknadsföringen för samtliga undersökta företag har innehållit 

någon form av informativt budskap om miljöförhållanden. Detta visar att företagen har använt 

sig av grön marknadsföring för att förstärka sin trovärdighet och rykte. Det finns även en 

ambition om att öka kunnandet hos konsumenterna för ett mer långsiktigt hållbart samhälle. 

Enligt denna jämförande analys föreligger det således relativt likartade 

marknadsföringsmetoder mellan de undersökta företagen.  

  

Utifrån ”The Green Marketing Strategy Matrix” kan företaget positioneras efter hur grönt det 

är. Dem Collective, BabyBeGreen och Planet Blå har valt att marknadsföra sig genom 

okonventionella kanaler vilket är ett signum för de ”extremt gröna” positionerade företagen. 

Dem Collective kan anses vara positionerade på den svenska klädesmarknaden enligt 

den ”extremt gröna” kategorin. Detta beror främst på att deras miljöengagemang sträcker sig 

alltifrån produktion till återvinning och intern policy. De övriga företagen är dock mer 

svårpositionerade på marknaden, eftersom det enligt analysen i 6.1.5 har framkommit att 

deras omfattning av miljöarbete inte är fullständigt integrerade i företaget. Det är emellertid 

svårt att positioner in något av de undersökta företagen i den ”skuggade” kategorin eftersom 

de har differentierat sig genom sin grönhet, vilket inte ”skuggade gröna” företag gör. Därför 

kan resterande företag anses vara svagt ”extremt gröna”.   
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6.3 Orsaker till användning av grön marknadsföring  

I detta avsnitt analyseras orsakerna till företagens gröna marknadsföringsarbete. Som 

beskrivits i operationaliseringskapitlet (4.6) kommer marknadsföringsinsatserna att 

undersökas utifrån teorierna ”Corporate Social Responsibility” samt ”Ammenbergs 

miljöstrategier.” Utifrån de ovanstående teorierna kan marknadsföringsstrategierna för 

företagen undersökas, vilket kan bidra till att besvara varför företag använder sig av grön 

marknadsföring.  

 

6.3.1 Dem Collective 

Dem Collective menar att orsaken till deras användning av grön marknadsföring dels beror på 

att det vill bevisa för marknaden att man genom ett miljö- och etikarbete kan skapa ett 

vinstdrivande och konkurrenskraftigt företag och dels eftersom det anser att deras miljöprofil 

är nödvändig att kommunicera till kunderna. Dessa påståenden kommer att undersökas på ett 

djupare plan i följande analys. 

 

Som behandlats i ovan förda resonemang har Dem Collective ingen ambition att tillämpa grön 

marknadsföring för att hantera miljörisker. Teorin om att dessa aktiviteter kan innebära en 

kostnadsbesparing kan inte direkt anses ha tillämpats av företaget, eftersom det redan från 

början hade en miljöprofil. Deras miljöåtgärder har inte inneburit några kostnadsbesparingar 

eftersom deras materialkostnader kan anses vara högre än de konventionella råmaterialen. 

Även genom deras sociala engagemang har de fått en lägre vinst.  Genom att återanvända spill 

eller rester från tillverkning, vilket de anser är en miljöfrämjande åtgärd, har Dem Collective 

dock minskat avfallskostnaderna. Företaget arbetar till viss del efter en differentieringsstrategi.  

Utifrån ett företagsperspektiv menar Dem Collective sig ha en fördel i att vara profilerade 

genom höga miljökrav. Dock strävar det efter att alla företag i framtiden skall vara så 

miljövänliga att en ekologisk profilering inte ska vara en förmån. Med detta innebär att alla 

företag ska var så miljövänliga i framtiden som en miljöprofilerad verksamhet är idag. Enligt 

Ammenberg är strategin om att styra branschen och konkurrenterna svår för mindre företag att 

tillämpa. Företaget försöker dock visa att det går att kombinera miljövänliga material och 

tillverkning med löner som är möjliga att leva på, trots en vilja att samtidigt skall kunna tjäna 

pengar. Detta kan ses som om Dem Collective vill försöka styra företagets konkurrenter i 

samma miljövänliga riktning som de själva har valt att gå. Dem Collectives strategi kan därför 
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närmast tolkas som en ansträngning att omdefiniera hela klädmarknadens villkor, trots 

företagets ringa storlek.   

 

Dem Collective visar på ett omfattande CSR- engagemang eftersom de har ytterligare 

verksamhet än miljösatsningar. De har även samarbete med organisationer som arbetar för 

social rättvisa och etik som exempelvis Svenska Kyrkan och Rädda Barnen. Företagets rykte 

kan anses vara präglat av handlingskraft, vilket kunderna har visat uppskattning för. 

Hennigfeld, Pohl och Tolhurst menar att grön marknadsföring ger nöjdare kunder, vilket Dem 

Collective styrker genom detta uttalande. Att även kommunicera en trovärdig bild av sitt 

miljöengagemang är en del i företagets marknadsföringsarbete, vilket de menar överförs 

genom ryktesspridning. Detta förstärker Hopkins bild om att man får ett förbättrat rykte 

genom dessa åtgärder. Detta kan även kopplas till företagets vilja att skapa transparens för att 

belysa deras åtgärder. De anställda i Dem Collective har redan från anställning varit 

miljömedvetna, eftersom de är företagets ansikte utåt. Både företaget och de anställda ser dem 

som ambassadörer och de känner en stolthet att arbeta med dessa frågor. Hennigfeld, Pohl, 

Tolhurst samt Hopkins teorier visar också, som Dem Collective, på dessa konsekvenser. 

Kreativiteten är stor i företaget då man bland annat har satsat på en genomgående innovativ 

reklam. Som exempel på denna idérikedom kan nämnas de handnumrerade jeansen som är 

kopplade till företagets egen Community. Detta kan relateras till Hopkins teorier om att grön 

marknadsföring uppmuntrar till innovation och kreativitet i företag. Dem Collectives insatser 

har inte tillämpats för att bättre kunna hantera risker som kan uppstå. Man går istället den 

motsatta riktningen och visar total transparens, vilket om företaget inte sköter sig, kommer att 

synas. Detta risktagande ger dock en större trovärdighet inom företaget. De anser att den 

gröna profilen ger en komparativ fördel gentemot andra företag som inte har samma 

miljöengagemang. Dock finns en framtidsvision om att det inte ska behövas denna typ av 

profilering, då hela marknaden ska ha miljöfrågorna i grunden. Företaget ser även att det finns 

ett krav på miljövänlig bomull från kunderna.   
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Rykte

Motivation

Innovativa eller kretaiva  fördelar

Riskhantering

Komparativ fördel

Krav från kunderna

 

Fig. 6.1. Diagrammet beskriver orsakerna till varför företaget använder sig av grön marknadsföring.  

Diagrammet avser endast beskriva orsakerna till varför företaget använder sig av grön marknadsföring och ska 

därför inte ses som ett försök att uppskatta orsakens omfattning.  

 

 

6.3.2 Planet Blå 

Planet Blå menar att orsaken till deras användning av grön marknadsföring främst beror på att 

det är ett miljöprofilerat företag och att det därför inte har något annat budskap att 

kommunicera. Detta påstående kommer emellertid att utredas på ett djupare plan i följande 

analys. 

 

Som behandlats i ovan förda resonemang har Planet Blå ingen ambition att tillämpa grön 

marknadsföring för att hantera miljörisker. Företaget uppger heller inte att några 

kostnadsfördelar har genererats genom deras miljöinitiativ. Planet Blå betraktar konkurrensen 

inom klädesmarknaden som mycket hård och tycker därför att företag måste ha någon form av 

miljöengagemang för överlevnad. Planet Blå ser sin miljöprofil som ett sätt att kommunicera 

sina miljöåtgärder och för att på så sätt skilja sig från konkurrenter som inte externt meddelar 

om sina miljöinsatser. Enligt Ammenberg är strategin om att styra branschen och 

konkurrenterna svår för mindre företag att tillämpa. Planet Blå kan heller inte anses ha några 

ambitioner att styra marknaden för att på så sätt kunna sprida sitt miljöbudskap. Det finns 

heller inga uttalade företagsmål om att växa och plocka marknadsandelar. Verksamheten kan 

inte fullständigt anses följa strategin om att vilja omdefiniera marknaden efter 

miljöpreferenser. Den vilja och ambition som dock finns till att omdefiniera marknaden beror 

på att man försöker kommunicera sin syn på företagande genom ett miljöperspektiv till 

kunderna. Företagets initiativ till detta kan uppfattas som deras egen profilering, eftersom de 

menar att ett miljöengagemang från företag krävs för att finnas kvar på marknaden. Detta kan 
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dock inte anses vara tillräckliga åtgärder för att kunna omdefiniera alla konkurrenterna och 

därigenom hela marknaden. 

 

Planet Blå visar på ett CSR-engagemang, eftersom företaget samarbetar med organisationer 

som arbetar för social rättvisa och etik som exempelvis Fairtrade.  Enligt Planet Blå kopplas 

företagets namn med något positivt, eftersom deras kunder uppskattar och känner trygghet i 

hur kläderna har framställts. Genom användning av grön marknadsföring menar Hopkins att 

företag kan få ett förbättrat rykte. Teorin om motivation av anställda går inte direkt att 

tillämpa på Planet Blå, eftersom företaget inte har några anställda. Däremot kan ägaren av 

Planet Blås personliga ekologi och miljöintresse ses som en del i motivationen i arbete med 

företaget. Genom att bland annat anordna klädbytardagar och sätta flyers på cyklar kan man 

påstå att företaget genom den gröna marknadsöringen har använt sig av relativt kreativa 

reklammetoder. Detta kan kopplas till Hopkins teorier om att denna typ av marknadsföring 

uppmuntrar till innovation, kreativitet och lärande i företag. Planet Blås insatser har inte 

tillämpats för att bättre kunna hantera risker som kan uppstå. De anser istället att den gröna 

profilen ger en komparativ fördel gentemot andra företag som inte har samma 

miljöengagemang. Man ser den gröna profilen som både ett krav och en fördel från kundernas 

håll. Målgruppen dras till butiken på grund av miljöprofilen och det kan därför uppfattas som 

ett krav från dessa. Det finns emellertid kunder som bara handlar i affären för att de erbjuder 

ett personligt och kvalitativt sortiment och på så sätt kan det endast uppfattas som ett plus.  

Rykte

Motivation

Innovativa eller kretaiva  fördelar

Riskhantering

Komparativ fördel

Krav från kunderna

 

Fig. 6.2. Diagrammet beskriver orsakerna till varför företaget använder sig av grön marknadsföring.  

Diagrammet avser endast beskriva orsakerna till varför företaget använder sig av grön marknadsföring och ska 

därför inte ses som ett försök att uppskatta orsakens omfattning.  
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6.3.3 Alpacka Koncept 

Ägaren av Alpacka Koncept menar att orsaken till företagets gröna marknadsföring beror på 

att det vill sprida miljöbudskapet till kunderna för att öka kunskapen i samhället. Detta 

påstående kommer emellertid att utredas på ett djupare plan i följande analys. 

 

Som behandlats i ovanstående resonemang har Alpacka Koncept ingen ambition att tillämpa 

grön marknadsföring för att hantera miljörisker. Teorin om att dessa aktiviteter innebär en 

kostnadsbesparing kan inte direkt anses ha tillämpats av Alpacka Koncept. Detta påstående 

grundas på ägarens uttalande om att de gröna aktiviteterna inte har bidragit till några 

ekonomiska vinster. Företaget anger att det har gått med förlust på grund av 

miljöprofileringen. Dock bör företagets uttalande i denna fråga tolkas kritiskt eftersom 

företagets anledning till detta svar kan bero på en vilja att uppfattas som äkta och genuina. 

Företaget arbetar efter en differentieringsstrategi eftersom de ser sina gröna 

marknadsföringsinitiativ som ett sätt att skilja sig från sina konkurrenter. Då Alpacka Koncept 

inte heller anser att det krävs en miljöprofilering på klädmarknaden kan detta ses som en bra 

plattform att vara aktör och agera på. Enligt Ammenberg är strategin om att styra branschen 

och konkurrenterna svår för mindre företag att tillämpa. Alpacka Koncept kan heller inte 

anses ha några ambitioner att styra marknaden för att på så sätt kunna sprida sitt miljöbudskap. 

Det finns heller inga uttalade företagsmål om att växa och plocka marknadsandelar. 

Verksamheten kan inte omedelbart anses följa strategin om att vilja omdefiniera marknaden 

efter miljöpreferenser. Verksamhetens initiativ kan uppfattas som företagets egen profilering, 

eftersom det menar att miljöengagemang från företag krävs för att få ett hållbart samhälle på 

lång sikt.  

 

Alpacka Koncept kan inte anses ha ett fullständigt CSR-engagemang då det inte, förutom de 

miljövänliga insatserna, agerar för ett bättre samhälle eftersom det bland annat inte har något 

direkt samarbete med välgörenhetsorganisationer. Enligt Alpacka Koncepts anser deras 

kunder att företagets miljöengagemang är tvetydigt. Vissa konsumenter uppskattar deras 

gröna profil, medan många värderar andra attribut högre så som design och kvalitet. Efter 

företagets egen uppfattning har därför ryktet inte påverkats i någon omedelbar positiv riktning, 

eftersom flertalet kunder väljer bort affären på grund av deras miljöprofilering. Hopkins teori 

om att grön marknadsföring leder till ett förbättrat rykte kan således inte betraktas ha gett 

Alpacka Koncept denna fördel. Teorin om motivation av anställda gå ej direkt att tillämpa på 

Alpacka Koncept eftersom företaget inte har några anställda. Däremot har ägarens personliga 
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tilltagande miljöintresse påverkat motivationen av det egna arbetet i företaget. Alpacka 

Koncept kan genom sin modevisning och sin medverkan i Mossagårdens ekologiska festival 

anses ha genomfört vissa kreativa aktiviteter i deras marknadsföringsarbete. Därför kan detta 

ses som om företaget uppfyller Hopkins teorier om att grön marknadsföring bidrar till 

förbättrad innovation och kreativitet i företaget. Företagets insatser har inte tillämpats för att 

bättre kunna hantera risker som kan uppstå, och kan därför likt den ovanstående aspekten inte 

ses motsvara Hopkins tes. Alpacka Koncept anser emellertid att den gröna profilen ger en 

komparativ fördel gentemot andra företag som inte har samma miljöengagemang. Enligt 

Alpacka koncept ser deras kunder endast miljöarbetet som ett ytterligare attribut och inte som 

en begäran från kunderna.  

Rykte

Motivation

Innovativa eller kretaiva  fördelar

Riskhantering

Komparativ fördel

Krav från kunderna

 

Fig. 6.3. Diagrammet beskriver orsakerna till varför företaget använder sig av grön marknadsföring.  

Diagrammet avser endast beskriva orsakerna till varför företaget använder sig av grön marknadsföring och ska 

därför inte ses som ett försök att uppskatta orsakens omfattning.  

 

Alpackas motiv till sin användning av grön marknadsföring kan diskuteras. Enligt företaget 

har man endast tillämpat denna kommunikationsform för att stärka ägarens egen motivation i 

arbetet med att driva verksamheten. Man använder dock en strategi med mål att differentiera 

sig gentemot konkurrenterna på marknaden, men förväntar sig inte några komparativa 

fördelar. Detta kan upplevas som dubbelsidigt och kan anses vara en brist i deras strategi.   

 

6.3.4 BabyBeGreen 

Enligt BabyBeGreen är orsaken till deras användning av grön marknadsföring att det är ett 

miljöprofilerat företag och därför har företaget inget annat budskap att kommunicera. Detta 

påstående kommer emellertid att utredas på ett djupare plan i följande analys. 
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Som behandlats i ovanstående resonemang har företag ingen ambition att tillämpa grön 

marknadsföring för att hantera miljörisker. Teorin om att dessa aktiviteter innebär en 

kostnadsbesparing kan inte direkt anses ha tillämpats av BabyBeGreen. Informantens 

kunskaper kring kostnader om icke-miljövänliga företag gör dock denna fråga svårbedömd. 

Företaget arbetar efter en differentieringsstrategi eftersom det ser sina gröna 

marknadsföringsinitiativ som ett sätt att skilja sig från sina konkurrenter. Då BabyBeGreen 

inte heller anser att det krävs en miljöprofilering på klädmarknaden kan detta ses som en bra 

plattform att vara aktör och agera på. Enligt Ammenberg är strategin om att styra branschen 

och konkurrenterna svår för mindre företag att tillämpa. BabyBeGreen kan heller inte anses 

ha några ambitioner att styra marknaden för att på så sätt kunna sprida sitt miljöbudskap. Det 

finns heller inga uttalade företagsmål om att växa och plocka marknadsandelar. Verksamheten 

kan inte omedelbart anses följa strategin om att vilja omdefiniera marknaden efter 

miljöpreferenser. Verksamhetens initiativ kan uppfattas som deras egen profilering, eftersom 

BabyBeGreen menar att miljöengagemang från företag krävs för att få ett hållbart samhälle på 

lång sikt. 

 

BabyBeGreen kan inte anses bedriva ett fullständigt CSR-engagemang då det inte, förutom de 

miljövänliga insatserna, agerar för ett bättre samhälle eftersom det bland annat inte har något 

samarbete med välgörenhetsorganisationer. Genom att tillhandahålla ett utbud av både 

ekologiska samt många rättvisemärkta produkter kan BabyBeGreen dock anses visa bredare 

ambitioner än bara miljömässiga, vilket talar mot den ovanstående bristen i CSR-engagemang. 

Företagets rykte uppfattas av deras kunder som seriöst och trovärdigt och har därför enligt 

företaget gynnats på grund av dess miljöprofil. Detta kan anses stärka både Hopkins och 

Fombruns teorier om att företagets rykte kan ses som en funktion av trovärdighet och 

ansvarstagande. Teorin om motivation av anställda gå ej direkt att tillämpa på BabyBeGreen 

eftersom företaget inte har några anställda. Företagets miljöprofil grundar sig i ägarens egna 

personligt intresse, vilket kan ses som en del i motivation att driva företaget. Företaget kan 

inte anses ha genomfört några omfattande kreativa aktiviteter i deras marknadsföringsarbete. 

Därför kan detta inte ses som om företaget uppfyller Hopkins teorier om en förbättring av 

innovation och kreativitet inom företaget. Företagets insatser har inte tillämpats för att bättre 

kunna hantera risker som kan uppstå och kan därför likt den ovanstående aspekten inte ses 

motsvara Hopkins tes. BabyBeGreen menar att det inte krävs en miljöprofilering på 

klädmarknaden och att företaget därför ser sin miljöprofilering som ett sätt att erhålla 

komparativa fördelar.  Flertalet av företagets kunder anser att denna miljöinriktning är viktig 
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för att de skall köpa butikens kläder. Därför kan BabyBeGreens profilering anses angelägen 

för Baby BeGeens försäljning.   

 

Rykte

Motivation

Innovativa eller kretaiva  fördelar

Riskhantering

Komparativ fördel

krav från kunderna

 Fig. 6.4. Diagrammet beskriver orsakerna till varför företaget använder sig av grön marknadsföring.  

Diagrammet avser endast beskriva orsakerna till varför företaget använder sig av grön marknadsföring och ska 

därför inte ses som ett försök att uppskatta orsakens omfattning.  

 

6.3.5 Jämförelse mellan företagen 

Dem Collective, Planet Blå och BabyBeGreen använder grön marknadsföring för att på ett 

medvetet sätt skapa flertalet fördelar för verksamheten. Genom att tillämpa denna form av 

kommunikation anser de sig få ett bättre rykte än andra företag och menar på så sätt sig få en 

komparativ fördel på marknaden. Kravet från kunderna att verksamheterna ska tillhandahålla 

och kommunicera gröna attribut på kläderna är en betydande orsak till att dessa företag 

känner en skyldighet att utföra dessa insatser. Genom dessa handlingar menar Dem Collective 

sig även skapa en motivationskälla för medarbetarna i företaget. Planet Blå, Alpacka Koncept 

och BabyBeGreen anser sig ha fått liknande positiva effekter då detta är drivkraften för 

företagens ägare. I de två förstnämnda företagen och Dem Collective har det gröna 

engagemanget även sporrat kreativiteten vilket har bidragit till bland annat okonventionella 

marknadsföringsmetoder. I BabyBeGreens fall kan bristen på kreativitet i 

marknadsföringsåtgärderna bero på att företaget nyligen grundades och att det därför inte 

hunnit utföra några konkreta insatser. Alpacka Koncepts orsaker till användning av grön 

marknadsföring kan, i jämförelse med övriga företag, uppfattas som svaga. Företaget anser 

sig inte få så många fördelar av att tillämpningen av den gröna marknadsföringen utan 

genomför dessa åtgärder för ägarens eget samvetes skull samt för vissa kreativa förmåner.  

 

Ingen av företagen har använt miljöarbetet för att hantera eller minimera risker som kan 

uppstå. Detta kan bero på deras ringa företagsstorlek, då de inte kan uppfattas ha ett lika starkt 
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tryck på förebyggande av miljörisker som stora företag har.
105

 Endast Dem Collective kan 

uppfattas tillämpa en kostnadsstrategi, eftersom de har ett återvinningssystem för rester och 

spill som uppstår vid klädproduktion. Genom denna analys kan man därför skönja outnyttjad 

potential hos de övriga företagen som, med ett förbättrat miljösystem, kunde sänka sina 

kostnader. Eftersom företagen, förutom Dem Collective, inte har någon egen produktion 

skulle detta kräva ett närmare samarbete med leverantörer och tillverkare. 

 

Gemensamt för alla undersökta företag är att dessa genom sin miljöprofilering har försökt att 

differentiera sig på en idag mycket konkurrensutsatt marknad. Endast Dem Collective kan till 

fullo, i ett mikroföretags mått, anses följa strategierna om att försöka styra branschen och att 

omdefiniera marknaden genom sitt miljöengagemang.  
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7. SLUTSATS 

I slutsatsen besvaras frågeställningarna som ställdes i inledningskapitlet. 

 

Utifrån denna studies problemdiskussion och problemformulering genererades följande syfte:  

 

”Syftet med denna uppsats är att beskriva samt analysera hur mikroföretag inom 

klädesbranschen arbetar med grön marknadsföring.” 

 

Problemformuleringen sammanfattades till att omfatta tre delfrågor som har varit 

undersökningens utgångspunkt: 

 

  Hur ser företagens bakomliggande miljöarbete ut? 

  Hur arbetar företagen med marknadsföringen? 

 Varför använder företagen sig av grön marknadsföring? 

 

Slutsatserna av denna studie kan konkluderas enligt följande påståenden: 

 

 Gemensamt för de undersökta mikroföretagen är att det finns ett personligt intresse 

och engagemang i miljöfrågor. Företagens bakomliggande miljöarbete skiljer sig 

väsentligt i omfattning. De företag som själva inte producerar sina kläder, följer vad 

certifieringsorganisationerna anser vara goda och miljövänliga 

produktionsförhållanden. Eftersom företag själva väljer att definiera vad begreppet 

miljövänligt innebär, kan seriositeten i miljöarbetet uppfattas som godtyckligt. 

 

 Integrering av miljöarbetet i marknadsföringen är omfattande för alla undersökta 

företag, vilket innebär att inget av dessa har ägnat sig åt greenwashing. I all extern 

kommunikation finns miljöbudskapet närvarande för att förstärka företagets profil, 

vilket främst sker genom olika typer av miljömärkningar. Marknadsföringen 

innehåller oftast någon form av informativt budskap om miljöförhållanden. Detta 

används för att förstärka företagets trovärdighet och rykte, men även för att öka 

kunskapen hos konsumenterna om ett mer långsiktigt hållbart samhälle. Metoderna för 

att marknadsföra sig är kreativa, bland annat beror det på en vilja att kommunicera en 
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nytänkande syn på företagande. För mikroföretag är det också betydelsefullt att 

begränsa kostnaderna vilket en kreativ kommunikation kan bidra med.   

 

 Det råder delade meningar om den svenska klädesmarknaden idag kräver en 

miljöprofilering eller inte, enligt de undersökta företagen. Dock råder samstämmighet 

i att detta kommer att fordras av företag på lång sikt. Den gröna marknadsföringen ses 

främst som en metod att differentiera sig från andra företag och därmed erhålla 

komparativa fördelar. Genom att förmedla sitt miljöbudskap till kunderna förväntar 

sig företagen att få ett förbättrat rykte. Kravet från kunderna att tillhandahålla och 

kommunicera gröna attribut är en betydande anledning till att företagens anser sig ha 

en skyldighet att utföra och meddela om miljöarbetet. Mikroföretag använder, enligt 

denna studie, inte grön marknadsföring för att hantera miljörisker. 
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8. AVSLUTNING 

I detta kapitel presenteras en avslutande diskussion som kopplar denna studies resultat till 

den tidigare forskningen, som introducerades i problemdiskussionen. En kritisk granskning 

och förslag på framtida forskning redovisas även. 

 

8.1 Diskussion 

Ett motiv till användningen av grön marknadsföring kan enligt Ammenberg vara en strävan 

efter att differentiera sig från sina konkurrenter.
106

 Detta faktum kan denna studies slutsats 

bekräfta. Polonsky menar att en ytterligare orsak till att företag använder sig av grön 

marknadsföring beror på att de befinner sig i på en konkurrentutsatt marknad. Detta agerande 

ämnar behålla verksamhetens positionering på marknaden.
107

 Genom denna studie kan detta 

faktum anses vara styrkt till en viss del. Bristen i ovan förda resonemang, som denna studie 

visar på, är att flertalet klädföretag inte uppfattar ett miljöengagemang på den svenska 

klädesmarknaden som ett krav idag. Det som dock stärker Polonskys tes är att det råder 

samstämmighet mellan företagen om att detta kommer fordras på sikt för en överlevnad på 

marknaden.  

 

Ginsberg och Bloom anser att de gröna produkterna måste ge fler eller lika många fördelar 

som en icke miljövänlig produkt, för att den ska attrahera kunder.
108

 Denna relation bekräftar 

förevarande studie, eftersom undersökningen tyder på att företagen även upplever att kvalitet 

och design har en stor betydelse i kundens val av produkt. Shrum, McCarty och Lowrey 

belyser problematiken med konsumenternas låga förtroende för företagen.
109

 Enligt denna 

studie kan företagens omfattande arbete med tillförlitlighet och rykte ses som ett sätt att 

försöka stärka kundernas förtroende.  

 

Ammenberg menar att grön marknadsföring ofta används för att erhålla kostnadsfördelar.
110

 

Detta faktum kan, enligt denna studie, emellertid inte anses vara ett karakteristiskt agerande 

för mikroföretag klädesbranschen. Ett ytterligare faktum som är specifikt för mikroföretag är 

att de inte använder grön marknadsföring för hantering av miljörisker, vilket Ammenberg 

påpekar. Enligt Russo och Fouts undersökning finns ett positivt samband mellan ett företags 
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miljövänliga prestation och deras finansiella resultat.
111

 I problemdiskussionen behandlades 

även det konträra förhållandet, alltså att just lönsamma företag har en möjlighet att satsa 

resurser på ett miljövänligt arbete. Utifrån denna studies resultat kan detta dock diskuteras, 

eftersom mikroföretag kan utföra ett seriöst miljöarbete utan alltför omfattande resurser, 

genom bland annat certifieringar.  

 

Denna studie tyder på att teorin ”The Green Marketing Strategy Matrix” inte kan anses vara 

tillräcklig för att positionera miljöprofilerade företag idag. Teorin kan uppfattas vara alltför 

grov i ett klimat där alltfler företag väljer att differentiera sig efter gröna värden. Därför skulle 

en utvidgning av den ”extremt gröna” kategorin behöva göras för att kunna särskilja 

omfattningen av miljöengagemang mellan olika miljöprofilerade företag.  

 

           HÖG 

 

    Omfattning av 

    det gröna  

   segmentet 

     

    LÅG 

 

 

   LÅG   Differentieringsmöjlighet med HÖG 

                                                      hjälp av en grön profil       

 

Figur 8.1 ”The Green Marketing Strategy Matrix” där den ”extremt gröna” kategorin har utvidgats till att även 

omfatta fyra nya delar.    

 

Avslutningsvis kan man genom ovanstående resonemang påstå att denna studie om svenska 

mikroklädföretag till största delen kongruerar med nämnda forskning och teorier inom grön 

marknadsföring. I de områden där skillnader har upptäckts föreslås vidare forskning för att 

komplettera och skapa mer anpassade teorier för denna typ av företag.   
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8.2 Kritisk granskning 

Denna studie kan kritiseras och diskuteras utifrån flera olika aspekter. I detta avsnitt redogörs 

för studiens källor, bakomliggande teorier, metoder och överförbarhet.    

 

I denna studie har flera källor använts för att kunna ge olika perspektiv i problemdiskussionen 

och i teorierna.  Detta har underlättat att inta en källkritisk inställning och på så sätt kunna 

betrakta källmaterialet på ett mer objektivt sätt. Med undantag för två artiklar av Polonsky 

och Shrum, McCarty & Lowrey är alla artiklar publicerade på 2000-talet. Detta har varit 

betydelsefullt eftersom artiklarna skall bidra till en uppdaterad och relevant del av 

forskningsfältet. De två artiklar som inte är från 2000-talet kan dock fortfarande anses 

relevanta. De teorier Shrum, McCarty & Lowreys har presenterat kan exempelvis anses ha 

stärkts av Ginsberg och Bloom artikel, som publicerades år 2004. Shrum, McCarty & 

Lowreys kan även betraktas som tongivande inom detta område eftersom de ofta refereras till 

i liknande texter. Eftersom alla använda artiklar är förhandsgranskade har även ett 

vetenskapligt synsätt beaktats. 

  

I fråga om teorikritik skulle denna studie kunna ha utvidgats med en teori som inkluderar 

mikroföretag. Ammenbergs strategier innehåller dock element i vilka företagens storlek 

beaktas. Genom att inte tillämpa alltför många teorier har det varit möjligt att på ett mer 

ingående och fördjupande sätt använda de tillämpade teorierna.   

 

Flertalet böcker inom kvalitativ metodik har tillämpats för att erhålla relevant och tillförlitlig 

empiri. Denna studies överförbarhet kan diskuteras mot bakgrund av undersökningens 

begränsade urval, vilket kan uppfattas som studiens största brist. Urvalet kan även kritiseras 

utifrån en geografisk aspekt, då intervjuobjekten inte kan sägas representera hela landet. Detta 

kan leda till ett mindre tillförlitligt resultat. Genom de fyra kategorierna i urvalet har dock ett 

försök att inkludera olika typer av konstellationer av människor gjorts. Intervjupersonernas 

olika bakgrund och verbala förmåga har i denna studie medfört att informationsmängden från 

företagen skiljer sig åt. Eftersom intervjuerna har varit semistrukturerade har dock alla 

företagen fått möjlighet att besvara samma frågor. Att telefonintervjuer har använts i hälften 

av intervjusituationerna skulle kunna påverka resultatet. Dock har denna studie inte analyserat 

intervjuobjektens tonfall eller visuella uttryck, vilket inte heller hade varit möjligt vid en 

telefonintervju. Intervjusituationen kan uppfattas som tämligen likartad, både vid telefon och 



69 

 

vid personlig intervju, eftersom alla informanter befann sig på ett eget kontor. Detta är viktigt 

att notera eftersom en orolig kontext kan påverka informanternas svar och således studiens 

pålitlighet. För en djupare argumentation kring denna undersöknings pålitlighet och 

tillförlitlighet, se kapitel 3.6.1 och 3.6.2. Urvalets begränsade storlek har dock även medfört 

fördelar i att varje intervjuobjekt har kunnat behandlas mer ingående både vid intervjutillfället 

och vid analys av empirin.      

 

Som diskussionsavsnittet 8.1 beskriver på ett ingående sätt, finns det stora likheter mellan 

slutsatsen i denna studie och tidigare forskning. Likriktningen och kongruensen kan tolkas 

som ett stöd för den möjliga överförbarheten av förevarande studie.  

 

8.3 Framtida forskning 

Denna studie har fokuserat på att undersöka hur och varför företag på den svenska 

klädesmarknaden arbetar med grön marknadsföring. Det torde därför vara intressant att 

undersöka en annan marknad än den svenska klädesmarknaden, eftersom företagens 

miljöinsatser påverkas av ländernas miljölagstiftningar. Även vad som får marknadsföras som 

grönt och miljövänligt kan skilja mellan olika länder.
112

  

 

Denna studie har som tidigare nämnts fokuserat på klädesmarknadens arbete med grön 

marknadsföring. Därför skulle en annan typ av bransch än klädesmarknaden vara intressant 

att studera. Genom detta kan man undersöka om det föreligger några skillnader i 

genomförandet och i behovet av grön marknadsföring.     

 

För framtida forskning kunde det även vara intressant att ersätta den kvalitativa 

metodansatsen med en kvantitativ undersökningsmetod, för att granska den gröna 

marknadsföringen. Genom att öka urvalet kan resultaten också lättare generaliseras. Genom 

att undersöka samma omständigheter, men med hjälp av metodtriangulering, kan både en mer 

djupgående bild ges samtidigt som den statistiska säkerheten kan säkerställas.  

 

I slutsatsen beskrivs klädesmärkningarnas betydelse i den externa marknadskommunikationen. 

För framtida studier kan därför en mer ingående undersökning av hur dessa involveras i den 

gröna marknadsföringen vara berikande för forskningen.  
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Denna studie har utgått från ett företagsperspektiv för att kunna förklara och undersöka hur 

man från branschens håll ser på och tillämpar grön marknadsföring. Det skulle också kunna 

vara givande att utreda hur kunderna upplever denna kommunikation. På så sätt kan företagen 

få aktuell information om vilka eventuella brister som finns i deras marknadsföring. 

Undersökningen skulle även kunna inriktas på hur andra intressenter, som exempelvis 

aktieägare ser på företagens gröna marknadsföring.  
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10. BILAGOR 

10.1 Intervjumall 

– Introduktion 
1. Berätta om företaget! 

2. Berätta om dig själv och vilken position du har i företaget!  

3. Hur många anställda i företaget arbetar specifikt med miljöfrågor? 

 

– Omfattning av miljöengagemang  

4. Hur stort inflytande har begreppet ”grönt” i företaget? 

5. Hade företaget en miljöprofil redan då det startades? Varför/varför inte?  

6. På vilket sätt arbetar ni miljövänligt? 

– Inköp 

– Transporter 

– Tillverkning 

– Produkter 

– Återvinning 

– Intern policy 

7. Hur kontrollerar ni efter att ert miljöarbete efterföljs?  

 

– Kommunikation  

8. Vad vet du om grön marknadsföring?  

9. På vilket sätt marknadsför företaget sig? 

10. Integrerar ni ert miljöarbete i er marknadsföring? Varför/varför inte?  

– Ser ni några fördelar med detta? 

– Ser ni några hinder och svårigheter med detta? 

11. Har ni haft eller har ni någon miljövänligt kampanj? 

12. Har ni kläder med miljö eller rättvisemärkningar?  

13. Hur uppfattar ni kundernas inställning till ert miljöarbete?  

 

– Miljöstrategier  

14. Varför tror du att just kläder marknadsförs med hjälp av grön marknadsföring? 

15. Anser du att det krävs en miljöprofilering på klädmarknaden?  

16. Ser du er miljövänliga inriktning som en möjlighet för att t.ex. skilja er ifrån 

konkurrenterna?  

17. Tror ni att det krävs ett miljövänligt engagemang för att överleva som företag på lång sikt?  

18. På vilket sätt påverkar ert miljöarbete era kostnader? Hur och varför? 

– Besparingar/vinster 

– Kostnader  

19. Har er gröna marknadsföring påverkat företagets varumärke? Hur och varför? 

20. Anser ni att en betydande anledning till ert val av grön marknadsföring är att det ger en 

försiktighetsåtgärd? 

21. Har ni någon gång varit tveksamma på att främja er gröna verksamhet? 
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22. Har ni någon gång haft en rädsla för att ha kommunicera en alltför hög standard som det 

blir svårt att leva upp till?  

23.  Har ni någon gång känt att ni kanske arbetar alltför mycket ”grönt” och glömt andra 

viktiga aspekter? 

24. Anser ni att miljöfrågorna är helt integrerade inom ert företag? Varför/varför inte?  

 

– CSR  

25. Har ni hört talas om begreppet CSR (Corporate Social Responsibility)? 

26. Har ni något samarbete med organisationer som arbetar för hållbarhet eller social rättvisa? 

27. Ser ni miljöarbetet som ett krav från kunderna eller som en extra fördel?  

28. Anser ni att efterfrågan på miljövänliga plagg är omfattande?  

       – Vad grundar du det på? 

29. Har ert miljöarbete påverkat de anställda i företaget?  

       – Har ni sett några positiva eller negativa reaktioner på detta? 

 

30. Övrigt! Känner ni att vi har glömt att fråga något som ni vill ta upp? 
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10.2 Transkribering av intervjuer 
Vissa frågor har inte ställts till företagen eftersom svaren redan framkommit i andra delar av 

intervjuerna.  

 

10.2.1 Intervju med Karin Stenmark på Dem Collective 

 

1. Berätta om företaget! 

– Jag heter Karin Stenmark och jag är en av de två grundare till Dem Collective. Företaget 

startades 2003, men jag och min kollega Annika Axelsson fick egentligen idén till att starta 

företaget år 2002. 

 

2. Berätta lite om dig själv och vilken position du har i företaget! 
– Jag jobbar och har alltid varit intresserad av marknadsföring. Jag har ingen utbildning inom 

marknadsföring, jag är självlärd kan man säga. Jag har jobbat och varit anställd på en 

jazzklubb och jobbade inom marknadsföringsdelen där. Men annars är jag utbildad som 

projektledare inom kultur och IT (kulturvetenskap som huvudämne och sen projektledare).  

Så för min del har marknadsföringen handlat mest om att använda sin kreativitet, istället för 

budget. 

 

3. Hur många anställda i Dem Collective arbetar specifikt med miljöfrågor? 

Miljöfrågan är integrerad i alla delar av företaget, i alla från mig och Annika, till våra 

medarbetare på Sri Lanka, för vi har ju en egen fabrik där. Det är så vi garanterar att miljö och 

etik- reglerna följs. Vi är arbetsgivare åt skräddare och sömmerskor i Asien, där vi sätter 

arbetskontrakt tillsammans med dem som handlar om levnadslöner, vilket är två till tre gånger 

högre än vanliga löner där. Anledningen till de höga lönerna är för att det är där man måste 

ligga om man ska ha råd för mat om dagen och ha barnen i skolan. Vi tycker att textilindustrin 

är en fruktansvärt utnyttjande industri, för både människa och miljö. När det handlar om 

miljöfrågan, så är det för att man använder kemikalier i varenda steg i bomullstillverkningen, 

infärgningen och allt sådant. Bomullen vi köper in odlas i Gujarat i norra Indien. Sedan 

skickas den vidare för att spinnas och färgas. Färgningen är GOTS 2-certifierad och 

kemikalierna ligger inom tillåtna gränsvärden. Spillvattnet från färgningen genomgår en 

noggrann reningsprocess och tygerna skickas sen med båt för att producera kläder i vår egen 

fabrik. Vår affärsidé handlar ju om att bygga ett modeföretag på etik och miljö, så alla som 

arbetar med oss är ju medvetna om det. Och är ambassadörer för det också. I miljöfrågan 

arbetar vi på flera plan. Alltifrån på ett väldigt konkret sätt, att motverka att folk ska behöva 

jobba med tyger som innehåller giftiga kemikalier, så att man ska slippa få utslag på händerna. 

På medvetandenivå arbetar vi också för att andra företag ska förstå att man faktiskt måste göra 

mer och vi visar det genom att tar vårt ansvar. De anställda blir också mer stolta över ett 

företag som har en etik och miljöpolicy som är integrerad inom hela företaget. Vi har ingen 

enskild CSR-ansvarig eller miljöansvarig, utan vi är det själva, allihopa. 

 

4. Hur stort inflytande har begreppet ”grönt” i Dem Collective? 

– Miljön ligger närmre konsumenten än vad etik gör, tror jag, och därför så jobbar vi både 

med miljö och etiska frågor. Vi jobbar väldigt mycket med aktiviteter. De är väldigt viktiga, 

men miljöfrågor har ju varit mer kommersiellt gångbart, för det är något som människan 

lättare kan ta till sig, det är väldigt konkret. Något som är miljövänligt eller miljöfarligt, det 

hör man ju väldigt tydligt vad som skiljer dem åt. Medan mänskliga rättigheter är mycket mer 

godtyckligt och beroende på kontexten och lagen och så vidare. Så vi har ju använt 

miljöaspekten ganska tydligt i vår marknadsföring, ”100 % ekologisk bomull”. Det finns ju 

många andra företag som blandar ekologisk bomull med annan bomull, men vi har ju haft det 
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väldigt viktigt med att ’make a statement, att det är 100 % ekologisk bomull och det är ju det 

vi har fått mycket publicitet på. Allt vi gör är ganska “hardcore”, tror jag, att vi liksom har 

nischat oss så och drivit den frågan i branschen. Så det är såklart viktigt. 

 

5. Så miljön var en anledning till att ni startade företaget? 

– Det var det enda anledningen till att vi startade företaget. Vi ville visa på att ekologiska 

material och justa löner för sömmerskor och skräddare är möjligt, fastän man vill tjäna pengar. 

Ansvarstagande för miljö och människa är grundläggande för kommande generationers 

konsumenter, som kommer att ha mycket mer kunskap. Om man bara tittar på skillnaden som 

skett på tio år, om vad som har hänt med IT och den kunskapsöverföringen, så kommer det 

inte vara frågor som man kan använda vid sidan av, utan de kommer att sitta i styrelserummet 

och diskuteras om hur man sköter sin miljöpolicy och så. 

 

6. Hur ser Dem Collective på återvinning?  

– Det gör vi nere på fabriken, då ser vi till att om det blir rester eller spill från material, så 

använder vi det till nya saker, till exempel till många nya väskor. Men med återvinning, så 

finns det tyvärr inget system här i samhället som det gör för glas eller flaskor. Men de stora 

aktörerna inom industrin sitter numera i sådana workshops och diskuterar hur man skall göra, 

till exempel hur det skulle gå att återvinna kläder som att tillexempel återvinna papper. Men 

det man ser nu är att det är fler små märken som ber sina kunder att komma tillbaka med 

plaggen och att man då får rabatt på nya köp. Så det finns jättemycket sådant spännande, och 

det kommer att komma väldigt snart.  

[Som vintagebutiker då?] 

– Ja, vi hittar ju våra kläder i secondhand-affärer också. Det gör man med kläder som är av 

bra kvalité. Det som inte hamnar i secondhand-butiker är av dåligt kvalité, det är de kläder 

som har gått sönder och som inte går att sälja igen. Så det tycker jag är ett jättebra system. 

Myrorna jobbar ju jättebra med det så. Men vi har ju jättemånga sådana planer. 

 

6. Har Dem Collective någon intern miljöpolicy?  

– Vi har vår companys policy på elva sidor, som handlar om allt och då inkluderar det också 

alla som är anställda, oavsett om du städar på fabriken eller om du är en av majoritetsägarna, 

så är det alltså etiska regler som gäller.  

 

Ser ni några fördelar med att vara ett litet företag? 

– Mm, det är ju fördelar och nackdelar med allt. Jag tror att det viktigaste för oss har inte varit 

att vara stora, det finns liksom inget egenintresse i det. Alltså jag tror att det handlar om synen 

på företagande faktiskt. Om företagande är någonting man kan ägna sig åt för att man kan 

jobba med precis det man gillar och tjäna pengar på det eller är företagande är någonting man 

gör för att bli stenrik. Vi har ju startat det här med ett syfte och för att göra det vi gillar och 

tror på och brinner för. Sen kan det vara såhär att det kan finnas en kvantitets-problematik, 

alltså att växa är bra, alltså att komma upp i stora kvantiteter är bra, för då kan man faktiskt 

effektivisera produktionen och därmed sänka priserna, vilket i sin tur gör att fler kunder blir 

intresserad av vår produktion, för vi säljer ju ett varumärke och egna kollektioner. Men sen 

60 % av det vi gör är att sälja andras kollektioner. Vi är en producent, så vi producerar saker, 

så det är det vi gör är egentligen... varumärket är egentligen en PR-kupp. Vi har kollektioner 

för att marknadsföra vår produktion. Så det är huvudidén. Alltså huvudidén är att sälja bra 

produktion så att man visar för alla företag att det faktiskt går att ta mer ansvar och att det är 

bra och att det blir lönsamt. Men sen om vi börjat snacka produktion, så är det intressant för 

många att en journalist skriver om ett plagg som vi har gjort och att det då visar att det finns 
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ett intresse från modeindustrin och därmed också från konsumenter. Det är liksom en 

kunskapsöverföring vi håller på med. Då får man hitta olika vägar. 

 

7. Hur kontrollerar ni efter att ert miljöarbete efterföljs?  

– Ja, när det handlar om bomull och miljöfrågan så är det väldigt strikt kontrollerat, och det är 

ju allt material som vi köper in. Det är ju certifierat helt enkelt. Det bästa som finns på 

marknaden idag är ju rättvistemärkt bomull och kravmärkt bomull. Så problemet är då när det 

handlar om en hel anläggning. Det finns såklart miljöcertifieringar för företag, men eftersom 

det är väldigt sällsynt i Asien att en fabrik eller miljöcertifierade produkter. Dit har vi inte 

kommit än eftersom det handlar om stora investeringar. Vi kanske har haft mellan 50 och 100 

besök hittills och då är det alltid från organisationer som köper våra T-shirts för kampanjer, 

företag som köper till sin personal eller enskilda personer som är på semester som kommer 

förbi eftersom fabriken är öppen för besökare. Vårt ledord är transparens. När man följer det 

och är totalt transparent i hela företaget, till exempel vilka löner som är och vilka 

underleverantörer vi har och allt det där som i vanliga fall inom mode- textil industrin är totalt 

dold för konsumenten. Men när vi går upp och säger att vi är totalt transparenta är bara för att 

vill att de synar oss. Det som är det roliga, att vi säger och tar på oss det största ansvaret, för 

att om det är någonting som är dåligt, så står vi där med blottad hals. Men vi vet ju att vi inte 

har det, så därför kan vi vara väldigt säkra med att gå ut och säga såhär bra jobbar vi och man 

är välkommen att kolla. Så vi har haft jättemycket besök och det har skrivits väldigt många C- 

och D uppsatser, man har gjort massa olika sådana saker. Det tror jag är det bästa sättet att 

skapa trovärdighet och att öka varumärkets värde på. Absolut. Bäst trovärdighet får man 

genom att ha ens konsumenter på plats för att se hur det går till.  

 

8. Vad vet du om grön marknadsföring?  

– Jag har ju aldrig läst marknadsföring i teorin, så jag har väldigt lite begrepp inom 

marknadsföring, men däremot har jag väldigt mycket kunskap om hur man marknadsför, 

utifrån såklart ett småföretags perspektiv och lågbudget och mer underground nivå. 

Klimatfrågan och miljöfrågan, den vet vi mycket om inom textil. Sen är jag allmänt politiskt 

intresserad, så att jag sätter mig in i väldigt mycket i allt från eko, alltså vad som är nackdelar 

och fördelar med vissa saker. För det går ju ihop mycket med konsumtion, och där har ju grön 

konsumtion varit i ropet och jag tror bara att det växer och växer, som en viktig aspekt för en 

identitet som människa. Så att jag vet mycket om det. Det är inget begrepp, alltså miljöfrågan 

i vårt företag är inget vi applicerar på, utan miljöfrågan är någonting som vi bygger företaget 

på. Så det är liksom lite skillnad också, för vi har startat från scratch och bara byggt på etik 

och miljö som de största grundpelarna, vilket i vårt företag består av de tre P:na (People, 

Planet, Profit) och de tre E:na (Etik, Ekologi, Ekonomi) och det är lika stor tyngd på alla delar. 

Att miljöfrågan inte är någonting man applicerar på för att det ska verka bättre, utan tvärtom 

så håller vi på att kämpa, för att vi ska visa på att det är lönsamt med miljöfrågan.  

 

9. På vilket sätt marknadsför ni er? 

– Jag måste tänka om vi har betalat för någon annons någonsin. Jo, en eller ett par annonser 

under sju års tid. När man kommer ut med en kollektion så skickar man ut det till journalister 

som är intresserade av mode och då skriver de om det. Eller att man då har kontakter i 

näringslivet som man till exempel får genom att föreläsa mycket, och då vi har pratat om 

hållbar utveckling, business och design och så vidare. Det är inte ett slags fult knep med att 

föreläsa om dessa saker, utan tvärtom, här kan vi ju utnyttja den här situationen, här finns det 

människor som är intresserade av det vi gör. Att man då liksom sprider det här budskapet på 

det sättet. Då lär man också känna väldigt mycket människor och då blir man också inbjuden 

till olika sammankomster. Till exempel, Svenskan hade i höstas skrivit en hel sida som 
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handlade om just hur småföretagare jobbade globalt, så det hade ingenting med textilindustrin 

att göra, men då var det en person som vi känner som frågade oss om just småföretagare, för 

att hon kände till oss, så då kan de ju ringa oss och fråga. Så det är liksom lite grand det här 

med att bygga upp ett kontaktnät. Så det är liksom mycket sådant material, men sen så är det 

såklart viktigt att synas och vara med i modesammanhang, mässor. Vi blev till exempel 

inbjudna till Prêt à Porter i Paris för förra året, och det är klart att det kostade pengar, men det 

var väldigt bra för företaget. Det handlar om att hitta lösningar och sätt att synas och att vara 

duktigt på och att skriva om vad man gör. Vi har endorses ute, folk som syns, till exempel 

The Ark som köpte nya T-shirts av oss. Då skrev inte de att det var Eko-T-shirts, utan bara att 

de hade köpt dem. Vi hade jättebra dialog med dem och det var jättekul att de kom och köpte 

sådana. Vad som hände sen var att folk började blogga om det. Sen började det bloggas från 

andra håll och istället, ”Ja, har ni sett de nya The Ark T-shirten som är ekologiska och etiska”. 

Att det som kommer från det hållet skapar ju ännu större creditability på något sätt, eftersom 

det är konsumenterna själva som pratar om det och att man inte skriver dem på näsan. Så det 

är väldigt mycket så också, att man ska få människor att ta sig an budskapet och sen så är de 

egentligen den bästa reklampelaren, när de själva pratar om det. Till exempel våra jeans som 

är handnumrerade. När man köper jeansen får man ett unikt par. I våra små tvättråd så står det 

också om ekologi och etik. Nu kommer vi att lansera ett slags community, där man kan logga 

in med sitt nummer och då kommer man kunna se vilka andra som har sina jeans i världen 

och man kan plåta sig själv med jeansen och lägga ut det. Man kan diskutera hur man tar hand 

om jeansen. Till exempel att man inte behöver tvätta jeansen utan att man kan lägga in dem i 

frysen, så dödas bakterierna och så vidare. Finns flera sådana smarta saker. 

 

11. Har ni haft eller har Dem Collective någon miljövänligt kampanj?  

– Vi gör sällan kampanjer, utan då är det i sådana fall pressutskick som vi gör. Vi har haft 

kampanjpriser på T-shirts och så, men vi har inga specifika kampanjer. Utan det blir ju 

tillsammans med våra kunder, alltså att vi i sådana fall berättar vår story och tillsammans med 

dem så. Så då blir det ett Win-Win budskap, alltså att de får ut budskap de vill ge och vi får ut 

vårt varumärke. Vi kan säga att vi håller på med kampanjer hela tiden, men inte som vi 

planerar, utan det handlar om själva företaget.  

 

Har ni en nära relation till era kunder? 

– Ja, det måste man ju säga, vi har ju ganska få återförsäljare eftersom vi inte säljer våra saker 

på så många ställen hittills. Vår kollektion ska plåtas imorgon till exempel.  

[Visar plaggen från den nya kollektionen] 

De kunder som vi har är ju stora företag och organisationer och de har vi väldigt nära kontakt 

med. Så det måste man ha när man producerar åt andra. Så ja, det har vi. 

 

12. Har ni kläder med miljö eller rättvisemärkningar?  

– Ja, det har vi. Man kan välja lite. Det är lite svårt det här med märkningar och standards, sen 

certifieringar är liksom en hel vetenskap i för sig. Alla vill ju ha olika och det som efterfrågas 

mest är rättvisemärkt, inte miljömärkningar. Har man 100 % ekologisk bomull, så är det ju det. 

Sen finns det ju en uppsjö av olika märkningar och det bryr sig inte kunderna så mycket om. 

Huvudsaken är bara att det är 100 % ekologiskt bomull och det har vi ju, där är vi redan 

hemma och det står på alla våra plagg. Vi är inte bra på att gå ut och säga att vi är det grönaste 

företaget i Sverige och så, vi är ganska dåliga på det, utan vi tycker att folk får avgöra själva. 

Alla har ju sin egen syn på vad som är grönt och så.  

[Så det som ni gör talar för sig själv?]  

– Precis och det gör ju det. Sen krävs det väldigt mycket kunskap också, för att kunna göra det 

på ett bra sätt. 
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13. Vilken respons har ni fått från konsumenterna? 

 – Väldigt bra, det är väldigt kul. Folk följer ju utvecklingen och tycker det är bra det vi gör 

och de tycker att det är skönt att någon äntligen gör något konkret. Att man inte bara pratar i 

teorin.  

[Så ni går från ord till handling, vilket ni beskriver på er hemsida?] 

 – Precis, det är väldigt viktigt att gå från ord till handling. Så det har vi varit noga med och 

fått väldigt mycket feedback på. Sen så tycker jag att det blir kul när man går tillbaka till 

marknadsföringen och använder sig av liksom lite okonventionella metoder, liksom att jobba 

mycket med sociala medier, jobba med bra inspektörer, copyrighters och med människor som 

är duktiga på det de gör och sedan sammanfoga det. Så det blir alltid en väldigt rolig och 

kreativ process, eftersom man också jobbar med saker som förbättrar för människor och 

förbättrar för miljön. Det är då det blir ett väldigt rolig arbete också. Så det finns väldigt 

många positiva saker och det tror jag att många av våra kunder och konsumenter känner av 

också. Att de blir stolta över att bära plaggen helt enkelt. 

 

14. Varför tror du att just kläder marknadsförs med hjälp av grön marknadsföring? 

– För att det är så fruktansvärt miljöfarligt! Det krävs sådana otroliga mängder gift för att odla 

bomull. Bomull är ju det som vi använder mest av för våra plagg och jag brukar säga att det 

krävs ungefär ett kilo kemikalier för att ta fram ett kilo bomull. Så det är fruktansvärda 

mängder med kemikalier som dessutom inte heller stannar i kläderna utan som sedan går ut i 

tvättvattnet när vi tvättar våra kläder... Så då påverkar det våra vattendrag. Det är då som 

miljöfrågan blir så tydlig att den inte försvinner. De farliga kemikalierna sprids för att man 

inte bara kan flytta farliga kemikalier, för att farliga kemikalier hänger ihop med hela 

livscykeln av ett plagg. Sen har det också då såklart varit mycket med barnarbeten och dåliga 

arbetsförhållanden, fabriker som rasar, arbetare som brinner inne, väldigt dåliga förhållanden 

helt enkelt. Det handlar ju i sin tur om att man pressar priserna, att stora företag pressar 

priserna på sina leverantörer så att de måste jobba dygnet runt och att det då blir sådana dåliga 

förhållanden. Så det är en väldigt smutsig och ojämnfördelad bransch, kan man säga. H & M 

går ju med ungefär sex miljarder i vinst, då borde de ha råd att köpa ekologiskt bomull och ha 

råd att betala bra löner. Ju större man är, desto mer kan man egentligen göra. Vi som är små, 

bevisar ändå att även om man är liten kan man ha den marginalen att liksom skapa ett bra 

företag kring det, så det borde man kunna göra som stor också.  Det vanligaste argumentet är 

ju att stora företag inte kan eller har råd att ställa om. Egentligen så är det så att de har råd 

men människor vet väldigt lite och tror att de tjänar mindre för att det kostar i långsiktiga 

investeringar. Det finns väldigt många dolda kostnader i den här branschen, men det finns ju i 

massa andra branscher också, men man betalar inte för till exempel nedsmutsning utan det är 

kommande generationer som får betala för det. Så företagen tar alldeles för lite ansvar. 

 

15. Anser ni att det krävs en miljöprofilering på klädmarknaden eller tycker ni att är ett sätt 

att skilja er från era konkurrenter? 

16. Ser ni er gröna profilering som en möjlighet för att t.ex. skilja er från era konkurrenter?  

– Det är både och. Vi strävar ju efter att alla ska ha en så bra ekologisk och etisk märkning 

som möjligt, för att det tjänar vi alla på i slutändan och det är det som är visionen. Men utifrån 

ett företagsperspektiv så har vi absolut haft fördel med att vara så hårda i våra krav. Att det 

inte egentligen finns någon motsvarighet, det finns liksom ingen konkurrent, ingen annan som 

äger sina egna fabriker. Däremot finns det andra som arbetar med 100 % ekologisk bomull, 

men vi har den storyn väldigt starkt hos oss. Generellt tycker jag att det är konstigt med de 

företag som inte har börjat med miljö och etik-arbetet tidigare. Om tio år kommer de att tänka, 

men hur tänkte vi? 
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17. Tror du att det krävs ett miljövänligt engagemang för att överleva som företag på lång 

sikt?  

– Det är extremt extremt viktigt och nästan försent om man inte redan har börjat nu. Men det 

är också kul när man träffar nya designers som har tänkt på detta idag och förstår det. Det är, 

om man ska sätta sig in i ett stort företag eller organisation lätt att design endast blir en del i 

mängden, så kan det vara svårt att påverka. Men väldigt många som startar upp egna företag 

och märken idag, som kommer vara morgondagens stora modehus, har med sig etik och miljö 

och bygger därför upp företaget på ett annat sätt och då räknas de här dolda kostnaderna in. 

 

18. På vilket sätt påverkar ert miljöarbete era kostnader?  

– Mycket, såklart. De största kostnaderna vi har handlar ju just om att betala justa löner och 

bara jobba med väldigt dyr råvara i jämförelse då med den konventionella, men eftersom vi 

inte tycker att det konventionella alternativet är en option överhuvudtaget, så blir det som 

vilket vanligt företag som helst. Vi har vissa dyra saker och vissa billiga saker.  

[Är det de som utgör era fasta kostnader?]  

– Absolut! Vi kan inte välja bort det. Men när en kund specifikt frågar om en ny fiber eller 

någonting som vi inte vet, då går vi och pratar med kunden om den fibern och då kan vi säga 

att den inte får skada våra medarbetare och den ska fortfarande tillverkas på det justa sättet, 

men hur fibern ser ut och infärgningen går till, det kanske är upp till kunden att avgöra. Men 

under vårt varumärke så är det liksom, tillexempel som de här klänningarna och kostymer där 

borta.  

[Visar upp plaggen]  

De är efterhand färgade med ren indigo, som är en naturlig växt helt enkelt, som inte har 

några kemikalier i. Det är häftigt att det ändå går att tillverka på det sättet och att det då inte 

blir dyrare. Men det tar längre tid vilket självklart påverkar våra kostnader. 

[Höjs inte priserna på kläderna när ni betalar högre löner?]   

– Nej, det gör det inte... Priserna är lägre än hos vissa designmärken, men såklart högre än 

lågpriskedjorna. Det handlar egentligen om att omfördela vinsterna i företaget, vi vill att det 

ska kosta vad det kostar. Sen har vi vår marginal och sådär, men för oss handlar det om att 

tänka långsiktigt på ekonomiskt vinst. 

 

19. Har er gröna marknadsföring påverkar företagets varumärke? 

– De hör ju ihop, det är A och O. Etik och miljön är för oss vårt varumärke. Sen tror jag att 

det är kopplingen sen till att vi har jobbat med lite annorlunda, ganska tidigt sådär snyggt 

design och genomtänkt och lite roligare sätt att berätta om sitt budskap och ha en bra story 

och det finns en massa andra saker och så. Vi är inte designers, varken jag eller Annika är 

egentligen intresserad av design eller så, mode tycker jag är kul, men att det är något vi har 

sett att finns många andra som är det. Kopplar man ihop de här olika sakerna så kan det bli en 

vinnande koncept. 

 

20. Anser ni att en betydande anledning till ert val av grön marknadsföring är att det ger en 

försiktighetsåtgärd?   

– Nej, ja eller nej eller vad ska jag svara på den frågan. Den går egentligen inte att applicera 

på företaget, eftersom vi inte har de perioderna eller metoderna att marknadsföra oss på. Vi är 

helt gröna och etiska. 

 

21. Har ni någon gång varit tveksamma på att främja er gröna verksamhet?  

– Jag tycker att det är jätteintressant det här med liksom grön marknadsföring och ”Be Green 

To Be Seen” som jag sade innan. Tillexempel i USA märkte man att när man hade det som 

slogan för marknadsföring under ett år så var det jättemänga anmälningar just på företag, för 
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att konsumenterna blev arga, för att det var bilmärken som gick ut och sa att de var gröna och 

bilar kan aldrig bli gröna och där finns det ju en risk och jag tycker att det är bra, för det 

skapar också trovärdighet och håller trovärdigheten i branschen. Men skulle alla säga 

såhär, ”Ja men vi kämpar för miljön och vi är ett grönt företag, för att man har ekologiskt 

kaffe i fika rummet”. Det blir ju löjligt liksom och andra sidan börjar man med ekologiskt 

kaffe i fika rummet så gör man det väl ifrån början. Så det beror helt på vad man har för 

intention, om man börjar från standard, vad man har för kunskap i företaget, vad man har för 

produkt. Vi började inte vårt företag och sen kom på att vi skulle ha miljöfrågorna, utan vi 

hade miljöfrågorna från början. 

 

26. Har ni något samarbete med någon organisation som arbetar miljövänligt eller med 

hållbarhet? 

– Ja, det har varit tidigt med den Svenska Kyrkan tillexempel och de jobbar ju väldigt mycket 

med etik. Det var egentligen de som förde in hela Fairtrade idén till Sverige och de får 

alldeles lite credd för det, för Svenska Kyrkan gör väldigt mycket för miljön. Sen är det 

tillexempel Röda korset, Rädda barnen, Bra miljöval, ja det är många sådana svenska 

organisationer som vi jobbar med. Ja det är en blandning av organisationer och företag som 

jobbar med miljöfrågor, som vi har sålt T-shirts till. Det är egentligen det som är vårt 

leverbröd, alltså att vi säljer kampanjer och arbets-T-shirts, där man trycker sina egna 

budskap, för det är det bästa marknadsföringen. Det var därför vi startade företaget, för att vi 

letade efter T-shirts för en marknadsföring. 

 

28.  Anser du att efterfrågan på miljövänliga plagg är omfattande?  

– Den bara ökar hela tiden, men inga specifika siffror. Det finns inte på plagg och det är det 

som är synd, för det finns på mat och andra produkter och så. Men på kläder har det inte 

pågått så länge, så därför tror jag tyvärr att det inte finns konkreta exempel. Vi kan ju se att vi 

har fördubblat omsättningen varje år sen vi startade. Hur många plagg man säljer då, blir det 

då ganska många plagg till slut och då visar det en tydlig tendens och trend. Det handlar 

väldigt mycket om deras egen trovärdighet, men om man är en organisation eller företag som 

väldigt tydligt i sin grund och fundament har etik eller miljö och sen går man och gör 

reklamkampanjer och trycker man på T-shirts som kostar nio spänn som är gjorde med massa 

kemikalier och på usla villkor. Det hör inte ihop med budskapet sådär. Så därför så, Ja, det 

växer och blir mer och mer en självklarhet. Precis som att jag tänker nu att många företag har 

ekologiskt kaffe för att det finns på marknaden och det ändå blir billigare och det är väldigt 

bra kvalité. Så att pris, kvalité och tillgänglighet är ett av de största orden som handlar om 

miljö. 
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10.2.2 Intervju med Sara Nelson på Planet Blå 

 

1. Berätta om företaget! 

– Jag heter Sara Nelson och driver som ensam ägare Planet Blå. Företaget startades år 2008 

och har sin grund i ett annat företag Om-Tanke som Inga startade år 2007. Inga slutade 

samma år som jag började eftersom hon flyttade från Lund där butiken ligger. Butiken har en 

ekologisk inriktning och i sortimentet finns lite allt möjligt… t.ex. barnkläder och 

presentartiklar.    

 

2. Berätta om dig själv och vad för position du har i företaget! 

– Eftersom jag ensam driver Planet Blå kallas min position för egenföretagare. Jag är utbildad 

civilingenjör men har alltid haft ett miljöintresse. 

 

4. Hur stort inflytande har begreppet ”grönt” i Planet Blå? 

– Jag tycker det är jätteviktigt och det gröna finns i hela företaget.  

 

5.  Hade Planet Blå en miljöprofil redan från grundandet?  

– Ja! Sen så var det vissa funderingar i början på om vi skulle jobba med högkvalitativa varor, 

men sen när jag blev ensam ägare, så kände jag att min drivkraft är att sprida kunskap om 

miljöfrågor och ekologi. Därför blev det den miljöprofil som Planet Blå har idag. 

 

6.  På vilka sätt arbetar ni miljövänligt? 

Inköp?  

– Helst vill jag ha de leverantörer jag redan tidigare har haft kontakt med, men självklart då 

allt ska vara ekologiskt, måste de uppfylla kravet om att ha en hållbar inriktning. Exempel på 

leverantörer jag använer mig av är ”Green Cotton”, ”Living Craft (som är ett basplagg i 

ekologisk bomull och silke)”, ”Bambo Baby” (som är kollektioner i 

bambumaterial), ”HempAge” (vilka tillverkar kläder av hampa). Det är viktigt för mig att 

leverantörerna själva engagerar sig för miljön och för ett mer hållbart samhälle. 

 

Transporter?  

– De leverantörer som är medvetna försöker sköta transporterna med båt. Men vid till 

exempel transporter från USA är inte då samma sak. Eftersom det kan finnas mögel på 

jeansen som transporteras därifrån. Men jag ligger före det, alltså jag vet hur det funkar och är 

medveten om det och jobbar därför med till exempel Global Organic Textile Standard (GOTS) 

som är då kunniga inom det området. Jag jobbar för att minska transportsträckan och för att 

vara medveten om hur mina leverantörer har gjort sina val. 

 

Tillverkning? 

 – När det är ekologiskt odlat så är det ekologiskt odlat, men sen så är färgningsprocessen inte 

alltid lika naturlig, alltså de flesta leverantörer använder inte miljövänliga produkter vid den 

processen. På så sätt blir det svår att avgöra hur miljövänlig leverantörernas tillverkning 

egentligen är. 

 

Produkter?  
– Alla plagg i butiken är inte ekologiska. I vårt sortiment finns även leksaker, hudvård och så, 

det är alltså inte bara kläder. Att bara sälja något för att det är ”ekologiskt” eller ”Fairtrade” 

går för det mesta inte hem hos oss. Vi eftersträvar inte överkonsumtion av varor som vi 
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faktiskt inte behöver. Och mycket kläder marknadsförs ju genom ett miljövänligt budskap, 

men just de tre senaste åren har det varit som mest. 

 

Återvinning?  

– För det första är kläderna ofta packade i plast och kartonger, vilket inte är bra ur 

miljösynpunkt. Men jag försöker såklart sortera dem sakerna när de ska kastas. Men kläder i 

sig går inte att återvinna idag, men de kan däremot gå till secondhand-butiker.  

 

7. Hur kontrollerar ni att miljöarbetet efterföljs?  

– Eftersom jag har ett litet företag måste jag lita på de olika miljömärkningarna och 

certifieringarna som finns. För att jag ska kunna veta vad det är för miljömärkningar ser jag 

till att bara använda mig av de som är stora och som jag själv känner till bra. Våra märkningar 

känner jag redan till. Det är något som jag själv är intresserad av och därför kan jag mycket 

om detta.. Det är viktigt i mitt jobb att jag hela tiden lär mig.. för Planet Blås skull. Jag 

kontrollerar också mina leverantörer genom att vara frågvis. Man märker om de har koll på 

miljöfrågorna genom att fråga mycket och på så sätt kan jag avgöra om de passar som 

leverantörer till mitt företag eller inte. 

 

8. Vad vet du om grön marknadsföring?  

– Jag har hört talas om begreppet, men har inte tänkt på om det är något speciellt. Eller det 

enda jag har tänkt på är då begreppet, ”greenwashing, att företag är marginellt grönt, men 

fortsätter på som vanligt. 

[Du tänker på det inom ett litet mer negativt bemärkelse då?]  

– Ja.. 

 

9. På vilket sätt marknadsförs företaget? 

– Ja, vi har haft en stor annons... och lite mindre annons i tidningen. Men sen har jag använt 

lite mer okonventionell marknadsföring som t.ex. att dela ut visitkort till mina kunder som de 

kan dela ut till deras vänner.. På så sätt har företagets rykte spridits till deras 

bekantskapskretsar på ett relativt billigt sätt. Sen finns även ett kundregister som omfattar ca 

500 st. kunder… Utifrån det skickar jag ut ett nyhetsbrev en gång i månaden. Det är ett bra 

sätt för mig att hålla kontakt med mina kunder. Nyhetsbreven handlar inte bara om min butik 

och specialerbjudanden, utan även om miljö. För mig är det även viktigt att alltid få med 

miljöinformation… inte för att säga vad folk ska göra, utan för att informera om hur miljön 

verkligen mår.  Ibland har jag även delat ut reklamblad… och då har jag använt miljövänligt 

papper. Har t.ex. satt fast flyers på cyklar här i Lund. Jag har också en blogg där jag tipsar om 

nyheter i vårt sortiment men jag skriver andra saker också. Bland annat tipsar jag om 

evenemang och hur man kan leva mer klimatsmart. Har även anordnat en klädbytardag då 

mina kunder fick möjligheten att byta kläder med varandra. Eftersom klädindustrin faktiskt 

har påverkat den kommersiella hetsen känns det bra att göra något för miljön.   

  

Varför kommunicerar ni på detta sätt till kunderna? 

– Som jag tidigare nämnde så blir det ju ganska kostnadseffektivt… Sen kan ju jag tycka att 

denna typ av kommunikation ger ett mer personligt intryck. Jag visar ett personligt 

engagemang och är innovativ viket jag tror är nödvändigt för att ett litet företag ska överleva 

på lång sikt. 
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11. Har ni haft eller har ni någon miljövänligt kampanj? 

– Ja… Jag har haft erbjudanden till mina medlemmar.. ja ni vet rabatter och 

specialerbjudanden och så. Sen har jag också sett till att vara synlig via Facebook och min 

blogg. Försöker hela tiden jobba innovativt och ha miljötanken med i mina budskap.  

 

12. Har Planet Blå kläder med miljö eller rättvisemärkningar?  

– Ja, vi har bland annat “Certified organic”, “GOTH” och Organic cotton. Men vi visar inte 

alltid våra miljömärkningar direkt på kläderna.  

 

13. Hur uppfattar du kundernas inställning till ert miljöarbete?  

– Många tycker att det är något positivt.. de tycker att det känns tryggt att ha kläder som har 

framställts på ett bra sätt. Speciellt barnföräldrar uppskattar det! 

 

14. Varför tror du att just kläder marknadsförs med hjälp av grön marknadsföring? 

– Eftersom vi är ett miljöprofilerat företag känns det inte som om det finns något annat 

alternativ. Miljön är grunden till varför Planet Blå grundades och därför är det självklart vår 

vision och grindtanke som vi vill kommunicera. 

 

15.  Anser du att det krävs en miljöprofilering på klädmarknaden?  

– Ja, det tycker jag. Med tanke på att jag är småbarnsmamma kan jag inte springa runt i alla 

butiker och fråga efter ekoplagg. Jag tycker det är bekvämare att gå in i en butik där allt är 

”OK”. Om tre år kommer alla att arbeta miljövänligt. Det handlar mer om konkurrensen, hur 

man konkurrerar tror jag… Att vara miljövänlig är bra ur konkurrenssynpunkt! 

 

16. Ser du Planet Blås miljövänliga inriktning som en möjlighet att skilja er ifrån 

konkurrenterna?  

– Ja, det gör jag, om man tittar på andra klädbutiker som inte har lika mycket eller inte alls 

miljövänliga produkter så är det en klar fördel. 

 

17. Tror ni att det krävs ett miljövänligt engagemang för att överleva som företag på lång 

sikt?  

– Ja! 

 

18. På vilket sätt påverkar ert miljöarbete företagets kostnader?  

– Företaget skulle inte existera utan att ha en miljöprofil. Baskläder är billigt, men 

designkläder är dyrare..miljövänliga kläder kan ju uppfattas som ett designplagg i och med 

värdet som det miljövänliga tillför. Men jag har bara arbetat inom företaget i några år så jag 

har inte så mycket koll på det tyvärr . 

 

19. Har er gröna marknadsföring påverkar företagets varumärke? 

– Som miljövänligt företag tror jag man måste tänka alternativt och våga gå okonventionella 

vägar. För att vara ”miljövänlig” är att var okonventionell. Och då kan valet av väg för 

marknadsföring stärka varumärket. Till exempel inte helsidesannons med massor av färg, 

kanske använda ett ”miljövänligt typsnitt”. Varumärket är grönt profilerad (laddad med gröna 

värden). 
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20. Anser ni att en betydande anledning till ert val av grön marknadsföring är att det 

ger en försiktighetsåtgärd? 

– Anledningen till att jag har butiken handlar egentligen om att jag vill lära mig om 

företagande, bygga upp ett nätverk och veta mer om ekologin och utvecklas mer inom detta 

område. 

 

21. Har ni någon gång varit tveksamma på att främja er gröna verksamhet? 

– Det enda jag har tänkt på är då om någon kund kommer in i butiken och ser att vi har 

konventionell (alltså inte miljövänlig) tillexempel fönsterputs. Det jag menar är då att jag inte 

kan driva allt miljövänligt inom företaget, tillexempel då fönsterputs och andra saker. Men 

däremot försöker vi soppsortera. Saker som inte är miljövänliga är däremot hållbara och det är 

därför jag har dessa, alltså att de ändå delar samma vision om hållbar utveckling bra för 

miljön då man inte köper eller tillverkar mermiljövänligt. 

 

22.  Har ni någon gång haft en rädsla för att ha kommunicera en alltför hög standard som 

det blir svårt att leva upp till?  

– Nej, eftersom det är inte bara miljövänliga produkter vi har inom butiken. Plaggen är 

miljövänliga, men däremot inte vissa andra produkter i butiken. Vi är öppna med vad som 

gäller. 

 

24. Anser ni att miljöfrågorna är helt integrerade inom ert företag?  

– Ja. Inte glömt men gjort aktiva val. Kanske är det omöjligt att få vinst utan att kompromissa. 

Så länge kundkretsen inte är tillräckligt stor och medveten. 

 

25. Har ni hört talas om begreppet CSR (Corporate Social Responsibility)? 

– Nej, CSR vet jag inte vad det innebär. 

 

26. Har ni något samarbete med organisationer som arbetar för hållbarhet eller social 

rättvisa? 

– Jag har bland annat varit aktiv i Klimatnätverket i Lund som lobbade inför 

klimatkonferensen i Köpenhamn… Sen är jag även med i Fairtrade som även det ligger i 

Lund. Jag är också medlem i Ekovaruhuset i Stockholm. 

 

27. Ser ni miljöarbetet som ett krav från kunderna eller som en extra fördel?  

– Företaget bygger på ekotänk. Kunderna dras dit för att det är eko och fint och bra kvalitet 

och personligt. 

 

28. Anser ni att efterfrågan på miljövänliga plagg är omfattande?  

– Ja, det är det! Men jag säljer inte bara kläderna för att de är ekologiska, utan de måste vara 

snygga och bekväma också samtidigt som de måste vara hållbara också. Men folk vill inte 

betala mycket för miljövänliga plagg . 

 

Hur många kunder har ni om dagen? 

– Inte så många… 
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10.2.3 Intervju med Fabiola Lau de Karlsson Alpacka Koncept 

 

2. Berätta lite om dig själv och vad för position du har i företaget! 
– Jag heter Fabiola Lau de Karlsson och är utbildad restaurang- och hotelladministratör i Peru. 

Jag flyttade till Sverige år 2005. Jag sköter allt arbete inom företaget, från försäljning till 

städning, så jag är den enda som jobbar i företaget.  

 

1. Berätta om företaget! 

– Alpacka Koncept registrerades 2007 och tanken var att börja sälja Alpacka kläder som är ett 

naturmaterial och som kommer från Alpacka djuret. Anledningen till valet av Alpacka kläder 

var just för att de var varma och därför passade för det kalla svenska vädret. Men sen i Mars 

år 2008, när våren började komma, så tänkte jag tillverka något som passade för det varma 

vädret. Då blev jag intresserad av bomullskläder, men sen skulle det vara något med 

exklusivitet och ekologiskt bomull. Så jag började då med den tanken, men sen ju mer jag fick 

veta vad som låg bakom ekologiskt bomull, så blev jag mer intresserad av bara ekologiska 

och naturmaterial. Företaget sysslar nuförtiden med bara certifierade ekologiskt bomulls 

kläder, Alpacka kläder och lite bambu och hampa kläder. 

 

3. Hur många anställda inom företaget arbetar specifikt inom miljöfrågor? 

– Jag arbetar ensam i företaget. Ibland hjälper min man till och ibland har jag praktikanter.  

 

4. Hur stort inflytande har ordet ”grönt” för ert företag? 

– Ja vi är ganska gröna.. Kläderna består av olika sorters av bomull, en sort är från Peru, en 

från Indien (men tillverkas i Tyskland) och en från Kina (som tillverkas i USA och sedan säljs 

till andra länder), som är en blandning av Hampa och Bambu. Bomullen inom företaget är 

inte bara ekologiskt utan även rättvist märkta (Fairtrade). 

 

5. Hade Alpacka Koncept en miljöprofil redan då företaget startades?  

– Nej, vi var inte miljöinriktad från början. Självklart har jag alltid uppskattad naturen men 

jag var inte medveten om miljövänliga kläder då. Men efter att jag läst mycket om detta 

område fick jag en större kunskap om miljön vilket gjorde att jag blev mer intresserad och 

engagerad. Då ville jag börja arbeta miljövänligt. 

 

6. På vilket sätt arbetar ni miljövänligt i inköpsprocessen? 

– Bomullen från Peru odlas och kläderna tillverkas där. Allt görs där. Bomullen från Indien 

skickas till Tyskland (Tyskland har sin fabrik i Indien) som sedan tillverkas där och därefter 

säljs till andra länder. Bomullen från Kina skickas till USA, som tillverkar kläderna. Därefter 

säljer de vidare kläderna till andra länder. Jag är inte så förtjust i detta, eftersom transporterna 

blir så långa och därför tycker jag att det är bättre att köpa kläder från Peru, eftersom de både 

odlas och tillverkas där. Men jag känner mig begränsad, eftersom det inte finns samma tyg i 

Peru, som i Kina (Hampa blandad med Bambu måste anpassa mig till vad kunderna vill ha) 

 

– Hur ställer ni er till återvinning? 

 Jag källsorterar. Vi använder återanvänd även papper till att förpacka våra kläder. 

 

7. Hur kontrollerar ni efter att ert miljöarbete efterföljs?  

– I mitt fall, så besöker jag själv leverantörerna, för att kontrollera om de uppfyller kraven på 

att odla på ett ekologiskt sätt, så jag kan lita på de (Peru). De andra leverantörerna har miljö 

certifieringar, som är kända och internationella, så man litar på det också. 
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8. Vad vet du om grön marknadsföring? 

– Nej den termen har jag inte hört tidigare. 

 

9. På vilket sätt marknadsför ni er? 

– Vi marknadsför oss genom att dela ut reklam blad som jag trycker själv i butiken, genom 

Google. Men förut marknadsförde jag på marknaden, men där visade få människor intresset 

för miljövänliga kläder och därför satsar vi inte längre på detta. Men jag har även annonserat 

på butiken genom Mossagårdens festival (Ekologisk Festival). Jag har även på att 

marknadsföra på ett konventionellt sätt, genom att annonsera i kända tidningar. 

 

10. Integrerar ni ert miljöarbete i er marknadsföring?   

– Ja, till exempel alla typer av bilder (på reklamblad) finns en koppling till miljötanken. 

 

Varför förmedlar ni ert miljöarbete ut till kunderna på detta sätt? 

– Jag har några kollegor som också sysslar med miljövänliga produkter, så jag kan inte prata 

för alla, men jag arbetar inte så mycket för pengarnas skull, utan man tror att man ger någon 

typ av budskap och även om folk inte är intresserad så kan det vara viktigt att föra ut 

budskapet som handlar om att ta hand om miljön. Det känns bra, man mår bra på det sättet  

 

Ser ni några hinder och svårigheter med att förmedla ert miljöarbete ut tillkunderna? 

– Jag tjänar inte så stora pengar på det. 

 

11. Har ni haft eller har ni någon miljövänligt kampanj? 

– Nej, men mina kläder har varit med i en modevisning. Jag har inte gjort så mycket 

marknadsföring. Folk tycker att det är för mycket med marknadsföring, så jag respekterar folk 

så mycket, så jag lämnar de själva att bestämma. De vet att jag finns, så de får gärna komma. 

Tycker de om kläderna så rekommenderar de kläderna till sina vänner. Men just nu tänker jag 

att man måste marknadsföra på riktigt. Man kan inte förvänta sig att det skall fungera annars, 

Absolut inte. 

 

12. Har ni kläder med miljö eller rättvisemärkningar?  

– Ja vi har många.. hum till exempel ha vi Global Change, Fairtrade, Global Exchange och 

Global Organic Exchange (Textile). 

 

13. Hur uppfattar ni kundernas inställning till ert miljöarbete?  

– Ja, en hel del, men det finns även de som tycker mer om själva exklusiviteten och designen 

på kläderna. Folk tycker inte att det ekologiska i kläderna inte är så viktigt. Det är bara ett 

plus. 

 

15. Anser ni att det krävs en miljöprofilering på klädmarknaden?  

– Nej, jag tycker att det är bara ett extra plus 

 

16. Ser ni ”grön” som en möjlighet för att t.ex. skilja er ifrån konkurrenterna?  

– Ja, det tycker jag. 

 

17. Tror ni att det krävs att arbeta miljövänligt för att överleva som företag på lång  

sikt?  

– Ja, absolut, det är det enda alternativet vi har för få ett hållbart samhälle. 
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18. På vilket sätt påverkar ert miljöarbete era kostnader?  

– Otroligt mycket, jag har blivit fattigare. Det har påverkat mig mycket, för att jag själv har 

blivit medveten, då har jag börjat handla annorlunda också. Innan brydde man sig inte om mat 

och material, men just nu tänker man på allt och därmed handlar mer miljövänligt.  

 

19. Har er gröna marknadsföring påverkar företagets varumärke? 

– Ja, det påverkar mycket. Men inte positivt, eftersom folk inte är intresserad av att endast 

köpa miljövänliga produkter, utan de vill även ha design och funktion. Det ekologiska får inte 

vara huvudargumentet. 

 

23. Har ni någon gång känt att ni kanske arbetar alltför mycket ”grönt” och glömt andra 

viktiga aspekter? 
– Ja, självklart i Peru finns det kläder som är otroligt billiga som inte är miljövänliga, men jag 

bestämde mig för att bara köpa ekologisk certifierad bomull. Kostnaderna blir mycket högre, 

Absolut. Nej, jag egentligen skiter jag i pengar, det är bara så. Man förväntar sig inte att tjäna 

pengar, man vill bara tjäna tillräckligt. Ja, det tycker jag eftersom jag har förlorat mycket på 

ett ekonomiskt sätt. Jag skulle ha kunnat tjäna mer pengar om jag hade satsat på andra 

egenskaper som sålde bättre. 

 

24. Anser ni att miljöfrågorna är helt integrerade inom ert företag?  

– Nej, inte totalt integrerade. Jag har lampor som inte är lågenergilampor och sen när vi 

målade butiken tänkte vi inte på att använda miljövänliga färger. Alla mina kläder är 

miljövänliga. 100 % naturmaterial och man kan säga att 70 % är ekologiska och det är en 

skillnad mellan miljövänlig, naturmaterial och ekologiskt. 

 

25. Har ni hört talas om begreppet CSR (Corporate Social Responsibility)? 

– Nej, det har jag inte hört talas om. 

 

26. Har ni något samarbete med någon organisation som arbetar miljövänligt eller med 

hållbarhet? 

– Inte samarbeta direkt, eftersom man måste lägga ned mycket tid på det. Men själv är jag 

medlem i Green Peace, Naturskyddsföreningen, klimatnätverket 

 

28. Anser ni att efterfrågan på miljövänliga plagg är omfattande?  

– Folk tycker inte att det ekologiska i kläderna är så viktigt. De ser det bara som ett plus. 

Många är väldigt misstänksamma och det finns fortfarande väldigt få människor som bryr sig 

och många menar att det är onödigt. 
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10.2.4 Intervju med Jenny Wanselius på BabyBeGreen  

 

2. Berätta lite om dig själv och vad för position du i företaget? 

– Jag är alltså egenföretagare, så det är bara jag i företaget så att positionen brukar kallas för 

egenföretagare. Jag har arbetat som miljörådgivare och är utbildad miljövetare. Så att jag 

öppnade ett företag med miljöprofil är utav ett personligt intresse.   

 

3. Hur stort inflytande har ordet ”grönt” i BabyBeGreen? 

– Ja, det är ju en definitionsfråga men det är ju ett företag med en väldigt stark miljöprofil. 

Det är ju baserat på sådana värderingar, gröna värderingar. 

 

5. Så när du startade ditt företag hade du en miljöprofil och att det var miljön som var det 

viktiga? 

– Ja, precis. 

 

Varför ville du just starta ett företag med för just barn med en miljövänlig inriktning? 

– För mig så kombinera miljösättet och intresset för barn, för jag har nyligen fått egna barn. 

 

6. På vilket sätt arbetar BabyBeGreen miljövänligt? 

– Framförallt genom att vi endast marknadsför produkter som är ekologiska eller miljömärkta. 

Så det är ju liksom grundgrejen att det är så. Sen har företaget lite av en miljöpolicy. Det är ett 

litet företag men vi köper miljövänliga kontorsprodukter, återanvänder emballage och köper 

förnyelsebar el. Sen källsorterar jag också.  

 

Tillverkning och inköp? 

– Det är ju framförallt med miljömärkningar. Det är lite beroende på vilka produkter jag köper 

in. Många av kläderna har en eko-märkning. Rättvisemärkt… så det är certifieringar 

framförallt. Sen så är alla material miljövänliga och mina leverantörer använder bara material 

från råvaror vars återväxt är garanterad.   

 

Transporter? 

– Det ligger inte riktigt i mina händer. Det är DHL som levererar ofta från företag till företag. 

Och när vi skickar ut använder vi posten.  

[Jag tänkte vid produktionen om man köper in produkter från t.ex. USA så att det blir långa 

transporter?] 

– Det här är ju det svåra, det är ju många led. Det beror på företaget. Jag har precis köpt in 

kläder från ett svenskt företag som väver sina kläder i Estland för att de vill hitta något inom i 

Europa, för att transporterna ska bli korta. Andra leverantörer. Bomull måste och så ju 

produceras utanför landet naturligtvis, det finns ju inget alternativ. Och det är ju därför är det 

t.ex. Viktigt att satsa på ekologisk bomull. Sen många använder ju sjötransport istället för flyg 

det beror lite på leverantör. Mina leverantörer som jag väljer ut är ju framförallt viktigt att det 

är ekologiska kläder men det är också andra miljöföretag med miljöprofil. Så det är inte ett 

företag med en ekologisk kollektion utan det är att just miljötanken genomsyrar alla 

leverantörer också. 

[Men tänker ni på att få så korta transporter som möjligt ändå?] 

– Det är ingenting som mitt företag kan satsa på.. .eftersom den satsningen kan göras genom 

vilka leverantörer vi använder.. e men mitt företag har varken den positionen att sätta den 

pressen på leverantörerna. Då måste man ha ganska mycket ekonomiska muskler för att kunna. 
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Nej jag kan inte säga att det är någonting jag satsar på så.  Jag väljer den typen av leverantör 

som har miljötanken  

 

7. Hur kontrollerar ni efter att ert miljöarbete efterföljs?  

 – Det är ju certifieringsorganisationerna. Det är ju därför man vill ha certifiering och därför 

de behövs för att de är producenterna som betala dem för att bli kontrollerade. Så jag kan 

köpa en produkt med certifiering och då ska jag kunna lita på att de är… för jag kan ju inte 

kontrollera det själv.   

 

8. Vad vet du om grön marknadsföring?  

– Det är lite av en definitionsfråga men det kan låta väldigt. 

[Har du hört talas om det?] 

– Jo då, det har jag hört talas om. Är jag alltså grön marknadsföring låter lite som om det kan 

vara greenwash också tycker jag. Eller så.. det beror ju på man kan ju också vara just så att 

man kommunicerar sina miljöinsatser. Det kan betyda ganska mycket. 

[Kopplar du det till något positivt eller något negativt?] 

– Varken eller, det beror på vad som ligger bakom, om det bara är just marknadsföring och 

man försöka lyfta fram saker som låter gröna så är det ju greenwash och det är ju inte alls 

speciellt positivt, men samtidigt om du har ett företag som verkligen arbetar bra med 

miljöfrågor så är det ju bra om det lyfts fram och att man kommunicerar det. Så att 

marknadsföringen i sig.. Det beror på vad som ligger bakom. 

 

9. På vilket sätt marknadsför ni er?  

– Jag är ju en webbaserad butik, så mycket på Internet. Sen har jag också använt någon 

tidningsannons. 

[Hur marknadsför du dig på nätet?]  

– Det kan vara länkar från sidor som antingen har med miljöfrågor att göra eller 

barnprodukter och sen har vi också Internet banner. 

 

Varför förmedlar ni ert miljöarbete till kunderna på detta sätt? 

– Den frågan är inte riktigt relevant för mitt företag. Det är inte ett företag som sen försöker 

kommunicera gröna frågor utan det är baserat på det.  Det är ett miljöprofilerat företag. Så det 

har ju egentligen inget annat att kommunicera eftersom det är liksom grundtanken med 

företaget.  

    

14. Varför tror ni att just kläder kan marknadsföras genom grön marknadsföring? 

– Jag tror inte att det bara är just kläder som marknadsförs ekologiskt. Ex mat e och så kläder. 

Jag vet inte om jag håller med om att kläder marknadsförs specifikt.  För det är ganska många 

olika produkter som marknadsförs att de är miljövänliga nuförtiden.  

[T.ex. el?] 

– Ja, det finns även leksaker i butiken. Och det kanske är mindre då än kläder.  Du har ju 

heminredning nu. Det finns ju många olika (tänkte du på något speciellt?). 

[Jag har märkt att många stora företag så som H & M har skapat en egen miljövänlig 

kollektion. Är det någon trend?] 

– Nja njo, då är det nog en trend, så att de hakar på, storföretagen. Så är det en väldigt stor 

omsättning i klädindustrin så då är det mycket pengar där så det är väl det som gör att det blir 

intressant. 
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 13. Hur uppfattar du kundernas inställning till ert miljöarbete?  

– Ja, min målgrupp är ju specifikt de kunder som är intresserade och som har en 

miljömedvetenhet. Så de är ju de som jag satsar på som kunder.   

 

 11. Har ni haft eller har ni någon miljövänligt kampanj?  

– Det är något som genomsyrar alla kampanger och all annonsering och hela företaget. Det är 

mitt största säljargument att det är just miljövänliga kläder och produkter.  

 

12. Har BabyBeGreen kläder med miljö eller rättvisemärkningar?  

– Rättvisemärkt, Eco sustainable textil. Många små företag som producerar kläder använder 

certifierad bomull men certifierar inte plagget eftersom det är väldigt dyr.  

[Jenny visar hur märkningarna kan se ut] 

– Det är alltid en ekonomisk fråga, miljömärkta kläder är ju lite dyrare. Man kan inte undvika 

att alla kläder förpackas i plast.   

 

Hur vet man att alla miljömärkningarna är riktiga, att man inte använder en märkning 

som inte finns egentligen? 

– Det måste man ju ha koll på vilka som är riktiga miljömärkningar. Och det finns ju Global 

Organic Textile Standard. Som med mat, som man mest känner till är ju kravmärkt, då har du 

ju kravorganisationen.  Då kan du ju kolla med dem. Du får inte ha kravmärkt om det inte är 

godkänt av den organisationen. Jag tror att du tänker på, det finns ju stora företag som kanske 

sätter på en egen liten märkning som säger ”naturligt” och även inom kosmetik så är 

standarden inte lika… Det finns ju en standard som säger vad ekologiskt är, så det är ju lätt att 

använda det, det är ju bara att sätt på en liten grej.  Hur jag vet är att jag ser till att de har en av 

de stora märkningarna så att det inte är påhittat. Men vad jag ville visa är att det står att det är 

ekologiskt här [Visar upp ett material], men själva plagget har tyvärr inte märkningen. Och 

just det har det här företaget ”Röda Hund” har kollat att det skulle kosta så väldigt mycket 

mer för ett litet företag så att då har de valt att köpa in ekologisk bomull, men sen inte märka 

plagget. Det som är svårt med det är att min slutkund ser ju här [Pekar på en lapp bredvid 

prislappen] men om det säljs i andra hand efteråt så syns ju ingen märkning, och då får du lita 

på att ”Röda Hund” köper in ekologiskt. Men den har ju ingen märkning som verkligen 

bevisar det eller så. 

 

 15. Anser du att det krävs en miljöprofilering på klädmarknaden?  

– Nej, tyvärr. 

 

16. Ser du er miljövänliga inriktning som en möjlighet för att t.ex. skilja er ifrån 

konkurrenterna?  

– Ja, det tror jag. Och jag tycker att det är väldigt positivt att stora företag också arbetar just 

med miljöfrågor, men jag tror inte att det är det som gör att de överlever. 

 

18. På vilket sätt påverkar ert miljöarbete era kostnader? 

– Eftersom jag är ett nystartat företag och själva grundidén är att arbeta med just miljöprofil 

kan jag inte jämföra hur det skulle vara om jag hade gjort innan eller så.    

 

Hur länge har du haft det här företaget? 

– Ett halvår...  

[Jag tänker på när du har jämfört inköpsalternativen.. du kanske bara har tittat på gröna 

alternativ då?] 
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– Ja precis.. det som gäller kläder och sådär de andra kläderna är jag inte intresserade av över 

huvudtaget. Så det är ingenting jag jämför med. Sen så har du ju extrakostnader är ju 

miljömärkta kontorsprodukter, miljömärkt el. Men jag köper in så lite just nu, och jag tror att 

det är en sån liten kostnad, så just den delen ser jag inte som något jätte.. 

 

19. Har er gröna marknadsföring påverkar företagets varumärke? 

– Det är det som är grunden i varumärket. Och jag satsar just på det. Om du kollar 

på ”BabyBeGreen” och just att jag har grönt i loggan, för att lyfta fram det.  

 

20. Anser ni att en betydande anledning till ert val av grön marknadsföring är att det ger en 

försiktighetsåtgärd?  

– Nej! Den frågan kanske inte är relevant.  

  

21. Har ni någon gång varit tveksamma på att främja er gröna verksamhet?  

– Jag är medveten om det men eftersom jag grundade företaget på de värderingarna. Men 

absolut tror jag att det kan vara så. Man måste vara väldigt försiktig i allt man gör.  

 

23. Har ni någon gång känt att ni kanske arbetar alltför mycket ”grönt” och glömt andra 

viktiga aspekter? 

– Ja, just när man gör affärsplaneringen så är det klart att sådant kom upp. Och vad jag tänkte 

då var att det blir begränsad i vad jag kan köpa in, eftersom jag bara från miljöprofilerade 

företag och ekologiskt så finns det väldigt mkt som jag måste välja bort och mina produkter 

blir dyrare. Och det är en väldigt konkurrenskraftig marknad, men just eftersom jag baserat 

företagsprofilen på en miljöprofil så är det inte ett alternativ heller, men absolut att jag vet att 

det kan vara lite svårt.  

 

 25. Har ni hört talas om begreppet CSR (Corporate Social Responsibility)? 

– Nej, det har jag inte hört talas om. 

 

 26. Har ni något samarbete med någon organisation som arbetar miljövänligt eller med 

hållbarhet? 

– Ni hittade ju mig på ”hitta butik” så jag är ju med där... inget samarbete så utöver det. Man 

kan ju sponsra dem som företagare, men jag är inte uppe i den ekonomin än. 

[Hur gick det till när du hamnade på deras hemsida, får man betala för att finnas där?] 

– Nej, där får man lägga in själv och det jobbar mycket med det att man ska kunna handla 

miljövänligt.  

 

Tycker du rättvisemärkt är viktigt eller är det miljöprofilen som är det centrala?  

– Ja, det är jätteviktigt och går ju ofta hand i hand.. Jag har några produkter som både är 

rättvisemärkt och eko. Det är ju inget som jag jobbar på att föra ut rättvisemärkt i 

marknadsföring, eftersom jag tror det är bättre att man koncentrerar sig på en sak och att man 

nischar sig. Jag tror att oftast så är ekologiskt lite högre standard än rättvisemärkt.  

 

Tror du att det är lättare att sälja miljömärkta produkter?  

– Nej det tror jag inte... jag tror att rättvisemärkt är väldigt stort just nu. Jag vet inte vilket 

som är lättast att sälja. 

[Men alla dina plagg är inte rättvisemärkta?] 

– Nej, det är de inte! 
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27. Ser ni miljöarbetet som ett krav från kunderna eller som en extra fördel? 

– Ja, det tror jag. Både och, men jag marknadsför mig främst till de som är miljöintresserade 

som är miljövänner. Men det är klart att många småbarnsföräldrar kanske skulle ha köpt det 

ändå, varken det är miljömärkt eller inte.  

 

 28. Anser ni att efterfrågan på miljövänliga plagg är omfattande?  

– Det är ju svårt att jämföra i mitt företag (eftersom det är så nytt) men om man tittar på 

marknaden så absolut att det går upp.  Men att det finns en ökad efterfråga.  

 

Vad grundar du det på? 
– Det är väl lite mer en känsla. Det är väl lite mer när jag undersökte marknaden när jag 

öppnade företaget. Men det är inte så att jag märkt att, jag kan inte se att ååå nu börjar folk 

efterfråga mer. Och så har jag ju inte ”omiljömärkta produkter” så jag kan inte jämföra med 

dem heller. 
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10.3 Tabell med förkortade svar   

 

 

Fråga 

 

 

Dem Collective 

 

Planet Blå 

 

Alpacka 

 

BabyBeGreen 

 

 

Den intervjuades 

position inom företaget 

 

 

 

 

 

 

 

Marknadsföringsansvarig 

 

 

 

Egen företagare 

 

 

 

Egen företagare 

 

 

 

Egen företagare 

 

Anställda som specifikt 

arbetar med 

miljöfrågor 

 

 

 

 

 

 

Ingen 

 

 

 

(Ensam) 

 

 

 

(Ensam) 

 

 

 

(Ensam) 

 

 

”Grönt” inflytande i 

företaget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stark miljöprofil 

 

Grunden är att informera om 

de miljövänliga (och etiska) 

produktionsmöjligheterna) 

 

 

 

Stark miljöprofil 

 

De gröna värdena finns 

representerade i hela 

företaget. 

 

 

 

 

 

Medel miljöprofil 

 

 

Stark miljöprofil 

 

 Baserat på gröna 

värderingar 

 

 

 

Miljöprofil redan vid 

företagets grundande 

 

 

 

 

 

 

Ja 

 

 

Ja  

(men andra 

diskussioner innan) 

 

 

 

Nej 

 

 

Ja 

 

 

 

Miljöarbete 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endast ekologiska 

produkter. 

Återvinning av spill och 

rester vid 

klädesproduktionen. Har en 

intern miljöpolicy 

 

 

 

Hållbarhet är ledordet i 

valet av produkter. 

Bristfälligt internt 

engagemang.  

Viss återvinning. 

 

 

 

I valet av sortiment 

måste produkterna bestå 

av naturmaterial  

Bristfälligt internt 

engagemang. 

Viss återvinning 

 

 

Ekologiskt certifierade 

tyger. 

Har en intern 

miljöpolicy.  

Viss återvinning 

 

 

 

Kontroll av miljöarbete 

 

 

 

 

 

 

 

Certifieringar och egna  

kontroller i de egna 

industrierna 

 

 

Certifieringar 

 

 

Certifieringar och egen 

kontroll av 

leverantörerna i Peru 

 

 

 

Certifieringar 
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Kunskap om grön 

marknadsföring 

 

 

 

 

 

 

Har kunskap om grön 

marknadsföring genom 

praktiskt arbete och politiskt 

engagemang 

 

 

Har hört talas om 

begreppet 

 

 

Har ej hört talas om 

begreppet 

 

 

 Stor kunskap om grön 

marknadsföring. 

Kopplar både till 

greenwash och bra 

miljöaktiviteter) 

 

 

 

 

Marknadsföring 

 

 

 

 

 

 

 

Få annonser, Pr, 

Föreläsningar, bygga 

kontaktnät, mässor, kända 

personer som bär deras 

kläder, bloggar, i tvättråden, 

nätforum 

 

 

 

Word-of-Mouth, 

visitkort, kundregister, 

nyhetsbrev, reklamblad 

på cyklar, 

klädbytardagar, 

Facebookgrupp, blogg 

 

 

Word-of-Mouth, 

Reklamblad, marknader, 

annons, Mossagårdens 

festival, modevisning, 

google annonsering 

 

 

Tidningsannons, 

hemsida, länkar från 

miljö och barnsidor, 

internet banners.  

 

 

 

Integrerat miljöarbete i 

marknadsföringen 

 

 

 

 

 

 

 

Ja 

  

all kommunikation utgår 

från miljöaspekten (vissa 

delar etik) 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

Miljöprofilen 

symboliseras bl.a. genom 

bilderna på reklambladen 

som alltid har en 

koppling till miljötanken  

 

 

 

Ja 

 

Grön logga 

 

 

 

Orsaken till 

användning av grön 

marknadsföring 

 

 

 

 

 

Vill visa att man kan 

producera kläder på ett 

miljövänligt och etiskt 

försvarbart sätt, samtidigt 

som företaget är 

vinstdrivande. 

 

 

Har inget annat att 

kommunicera 

 

 

För hennes eget 

samvetes skull  

 

 

 

Har inget annat att 

kommunicera 

 

 

 

Har eller har haft en 

miljövänlig kampanj 

 

 

 

Sällan kampanjer 

 

PR-utskick, kommunikation 

till kunder, oplanerade 

kampanjer hela tiden 

 

 

 

 

Ja 

 

Alla kampanjer 

genomsyras av det 

miljövänliga budskapet 

 

 

Nej 

 

Låter folk själva hitta 

butiken, och ta åt sig det 

miljövänliga budskapet  

 

 

 

Ja 

 

Alla kampanjer och 

annonser genomsyras av 

det miljövänliga 

budskapet 

 

 

 

Har kläderna 

miljömärkningar eller 

rättvisemärkningar 

 

Båda 

 

100 % bomull och 

rättvisemärkt 

 

Båda 

 

Organic cotton, GOTH 

 

Båda 

 

Fairtrade, Global 

Change, Global Organic 

Exchange 

 

 

Båda 

 

Rättvisemärkt, Eco 

sustainable textil 

 

 

 

Kundernas inställning 

till miljöarbetet 

 

 

 

 

 

Stolta att bära företagets 

kläder. Tycker det är bra att 

ett företag går från ord till 

handling. 

 

 

Tryggt. Speciellt 

barnföräldrar 

uppskattar det.  

 

 

De tycker inte att det är 

så viktigt 

 

(design och exklusivitet i 

centrum)  

 

 

Miljömedvetna och 

intresserade kunder. 
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Varför marknadsförs 

just kläder med grön 

marknadsföring 

 

 

 

 

Kläder är miljöfarliga att 

producera 

 

 

- 

 

 

- 

 

Inte bara kläder som 

marknadsför sig med 

hjälp av grön 

marknadsföring. En 

trend 

 

Krävs en 

miljöprofilering på 

marknaden 

 

 

 

Ja 

 

Ja 

 

Nej 

 

Nej 

 

Användes den 

miljövänliga 

inriktningen till 

profilering 

 

 

Både och 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

 

Krävs ett miljövänligt 

engagemang för att 

överleva som företag 

på lång sikt 

 

 

 

 

Ja 

 

Extremt viktigt, försent om 

man startar nu! 

 

 

Ja 

 

 

Ja  

 

Ja absolut, enda sättet för 

ett hållbart samhälle 

 

 

Ja 

 

 

Hur påverkas 

kostnaderna 

 

 

 

 

 

Dyrare pga. högre löner och 

dyrare råvaror 

 

 

Mycket viktigt 

 

 

Förlorar pengar på det. 

 

 

Miljömärkta kläder är 

dyrare pga. 

Certifieringskostnaderna 

 

 

 

Grön marknadsförings 

påverkan på 

varumärket 

 

   Positivt  

 

A och O i hela företaget 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positivt 

 

Mycket viktigt 

 

Negativt.  

 

Folk är inte intresserade 

av att köpa miljövänliga 

kläder. De tittar endast 

på design och funktion. 

Det ekologiska får inte 

vara huvudargumentet 

 

 

Positivt 

 

Grunden till företaget 

 

 

Försiktighetsåtgärd 

 

 

 

 

 

Nej 

 

 

Nej 

 

 

Nej 

 

 

Nej 

 

 

Tveksamheter att 

främja den gröna 

verksamheten 

 

 

 

 

 

Nej 

 

Starkt konsumentintresse 

och är därför medvetna om 

detta. Beror på företaget 

intensioner. 

 

 

Nja 

 

Allt inte kan vara 

miljövänligt inom hela 

företaget 

 

- 

 

 

Nej 
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Rädsla för att 

kommunicera en högre 

standard än vad man 

kan erbjuda 

 

 

Nej  

 

Är säkra på sin produkt 

 

Nej 

 

Nej 

 

Nej 

 

 

Arbetat för mycket 

grönt och glömt andra 

delar 

 

 

 

Nej 

 

Nej 

 

Ja 

 

På grund av ekonomiska 

orsaker 

 

 

Nej 

 

Är miljöfrågorna helt 

integrerade i företaget 

 

 

Ja  

 

Alltifrån fabrik till intern 

policy 

 

Ja/Nja 

 

Köper in efter 

hållbarhetstanken 

 

Ja/Nja 

 

Har inte lågenergilampor 

och målade inte butiken 

med miljövänliga förger. 

Av kläderna är 100 % 

naturmaterial, 70 % 

ekologiskt 

 

 

Ja 

 

 

 

 

 

CSR? 

 

 

 

 

Ja 

 

Ja 

 

Nej 

 

Nej 

 

 

 

Samarbete med 

organisationer 

 

 

Ja 

 

Svenska kyrkan, Rädda 

barnen och Röda korset. Bra 

miljöval 

 

Nej 

 

Nej 

 

Har dock ett personligt 

engagemang i Green 

Peace, 

Naturskyddsföreningen, 

Klimatnätverket 

 

 

Nej 

 

 

Miljöarbete krav eller 

extra fördel 

 

 

 

 

 

Både och 

 

 

Krav  

Det är 

miljöprofileringen  

som drar kunder 

 

 

 

Extra fördel 

 

 

Både och 

 

 

 

Efterfrågan på 

miljövänliga plagg 

 

 

 

 

 

 

Ökar hela tiden.  

 

Exemplifierar m det egna 

företagets ökade omsättning 

 

 

Ökar 

 

Efter 

marknadsresearch vid 

grundandet av det egna 

företaget 

 

 

Liten 

 

Folk är misstänksamma 

och få är intresserade av 

att betala mer 

 

 

Stor 

 

Krävs även bra pris och 

utseende 

 

 

Påverkan på anställda i 

företaget 

 

 

 

 

Viktigt för alla som arbetar i 

företaget 

 

 

 

Motivation för ägaren 

 

 

Motivation för ägaren 

 

 

Motivation för ägaren 
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10.4 Urvalskategorier 

 
 

Företag 
 

Stad 
 

 Kategori 

 

Totalt 

antal 

företag 

 

Städer i kategorin från ”hitta butiken” 

 

 
 

Dem 

Collective 

 

 

 

 

Göteborg 

 

 

Storstad 

 

 

54  

 

 

Göteborg, Malmö, Stockholm, 

 

 

Planet Blå 

 

 

Lund 

 

 

Större 

städer 

 

 
41 

 

Halmstad, Hälsingborg, Jönköping, Linköping, Lund, 

Sundsvall, Södertälje, Umeå, Uppsala, Västerås, 

Örebro,  

 
 

 

 

 

Alpacka 

Koncept 
 

 

 

 

Kristianstad 

 

 

 

 

Liten till 

medelstor 

stad 
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Allingsås, Arvika, Bollnäs, Borås, Enbacka, Eksjö, 

Eskilstuna, Falun, Finspång, Förslöv, Gnosjö, Gällstad, 

Hällekis, Hässleholm, Järna, Kalmar, Karlskrona, 

Kristianstad, Ljungby, Luleå, Länghem, Malung, 

Mariefred, Mora, Motala, Nyköping, Nättraby, Nässjö, 

Orsa, Ronneby, Skärhamn, Sveg, Söderköping, 

Tidaholm, Trelleborg, Ulricehamn, Varberg, 

Vällingby, Vänersborg, Växsjö, Ystad, Åre, 

Örnsköldsvik, Östersund, 

 

 
BabyBeGreen 

 

 

- 
 

Nätbaserad 

butik  
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- 

 

 

Definitioner 

 

Enligt den mycket grova uppdelningen omfattar kategorierna följande: 

”Storstad” har mer än 200 000 invånare
113

 

”Större stad” har mer än 100 000 invånare 

”Liten stad” har mindre än 100 000 invånare 

 

Städernas folkmängd är baserat på Statistiska Centralbyråns siffror.
114

   

                                                           
113

 Statistiska Centralbyrån, http://www.scb.se/Pages/ProductTables____13001.aspx (2010-02-05, kl. 12:20) 
114

 Ibid. (2010-02-05, kl. 12:21) 


