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Abstract 

 

Recently the environmental debate has grown much and is more frequently linked to today’s 

unsustainable consumer society. The fashion industry represents a large part of the 

unsustainable society and many fashion companies are trying to overcome the environmental 

problem and several other associated global problems by commitment to sustainability. In 

connection with this, the green marketing concept has received a boost from fashion 

companies and the companies have begun to embrace the slow fashion concept. This 

environment debate in relation to clothing consumption is a very important topic that needs to 

be taken very seriously. 

 

Due to the discussion problem the purpose of this study is to analyze green marketing in the 

fashion industry and thereby contribute knowledge and deeper understanding of the subject. 

The study adopted a business perspective and analyzed Åhléns and Filippa Ks sustainability 

efforts and their green marketing strategies. The study’s research questions are “How do 

Åhléns and Filippa K work with sustainability in their business?” and “What similarities and 

differences can be identified in the companies’ green marketing strategy?”. The study was 

based on the model “The Marketing Triangle” and to obtain the different perspectives of each 

company a qualitative method with a deductive approach has been founded. Interviews were 

conducted with each company and as a staff survey “Mystery shopping” was also conducted. 

 

The study demonstrated that companies are working carefully with sustainability in their 

businesses and the study also showed that there are several similarities than differences in the 

companies’ green marketing strategy. This probably has to do with the fact that they are part 

of the same concern. Each company doesn’t consist of only one strategy from the "The Green 

Marketing Strategy Matrix", but from a realistic perspective they can consist of different parts 

of the different strategies. One difference in the companies’ marketing strategy is that they 

have different objectives when they communicate through marketing communications, while 

Åhléns want to emphasize environmental aspects Filippa K choose to refrain from it. Staff 

survey that included observation of communication in stores showed that both companies 

should work more with the internal marketing. The final discussion of the study notes that 

there are shortcomings in both of the companies’ approach of a sustainable business. 

Therefore it is questionable how ethically their work is in the production chain actually. It is 

also noticeable from the study that the fashion paradox is what prevents the work towards a 

sustainable consumer society. As a finishing statement it is explained that in order to effect 

change and contribute to a sustainable society, we all need to take our own responsibility. 

 

 

Keywords: Green marketing, Green marketing strategy, Consumer Society, Fast fashion, 

Slow fashion, Greenwash, Green communication, Consumer behavior, Attitude and behavior 

gap. 

  



 
 

Sammanfattning 

Den senaste tiden har miljödebatten vuxit sig stor och den kopplas allt mer samman till det 

ohållbara konsumtionssamhället som vi lever i idag. Modeindustrin utgör en stor del i den 

ohållbara utvecklingen av samhället och genom ett hållbarhetsengagemang börjar många 

modeföretag försöka få bukt på miljöproblemet och flera andra sammanhängande globala 

problem. I samband med detta har det gröna marknadsföringskonceptet fått ett uppsving bland 

modeföretagen och företagen har börjat anamma slow fashion konceptet. Denna miljödebatt i 

relation till klädkonsumtion är ett väldigt viktigt ämne som behöver tas på största allvar. 

 

Med grund i denna problemdiskussion är syftet med studien att analysera grön 

marknadsföringsstrategi inom modebranschen och därmed bidra med kunskap och djupare 

förståelse för ämnet. För att utföra undersökningen har studien antagit ett företagsperspektiv 

och analyserat kring Åhléns och Filippa Ks hållbarhetsarbete och deras gröna 

marknadsföringsstrategier. Studiens frågeställningar är ”Hur arbetar Åhléns och Filippa K 

med hållbarhet inom deras verksamhet?” och ”Vilka likheter och skillnader går det att 

urskilja i företagens gröna marknadsföringsstrategi?”. Studien baserades på modellen ”The 

Marketing Triangle” och för att erhålla olika perspektiv av respektive företaget har därför en 

kvalitativ metod med en deduktiv ansats varit till grund. Det utfördes både intervjuer med 

respektive företag samt en personalundersökning genom ”Mystery shopping” metoden.  

 

Studien påvisade att företagen arbetar omsorgsfullt med hållbarhet inom företagen och att det 

finns flera likheter än skillnader i företagens gröna marknadsföringsstrategi vilket troligtvis 

bland annat har att göra med att de ingår i samma koncern. Utifrån ett realistiskt perspektiv 

har företagen en beblandning av de olika strategierna i ”The Green Marketing Strategy 

Matrix” och de består inte endast av en enda strategi från modellen. En skillnad i företagens 

marknadsföringsstrategi är att de har olika syften när de kommunicerar via 

marknadskommunikationen, medan Åhléns vill framhäva miljöaspekterna väljer Filippa K att 

avstå ifrån det. Personalundersökningen som innefattade observation av kommunikationen i 

butikerna påvisade att båda företagen bör arbeta mer med den interna marknadsföringen. 

Slutdiskussionen av studien tyder på att det för båda företagen finns brister i deras gröna 

arbete och det går därför att ifrågasätta hur pass miljöetiskt deras arbete är inom 

produktionskedjan. Det går även att konstatera att modeparadoxen är vad som hindrar arbetet 

mot ett hållbart konsumtionssamhälle. Som en avslutande ståndpunkt förklaras det att för att 

åstadkomma förändringar och bidra till ett hållbart samhälle behöver alla vi ta vårt eget 

ansvar. 

 

 

Nyckelord: Grön marknadsföring, Grön marknadsföringsstrategi, Konsumentsamhälle, Fast 

fashion, Slow fashion, Greenwashing, Grön marknadskommunikation, Konsumentbeteende, 

Attityd och beteende gap.   
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1. INLEDNING 

 

Det inledande avsnittet ger en bakgrundsbeskrivning som sedan övergår i en 

problemdiskussion. Detta mynnar ut i ett syfte och en problemställning som studien tar 

utgångspunkt i. Därpå följer en redogörelse för studiens avgränsningar och disposition. 

 

 

“We do not inherit the earth from our ancestors,  

we borrow it from our children”.  

(Native American Proverb 2015) 

1.1 Bakgrund 

Den mänskliga historien befinner sig i ett ögonblick som är spännande men även 

skrämmande. Sedan den industriella revolutionen har världens befolkning inte skådat ett 

sådant teknikutvecklat samhälle som råder idag, en utveckling som ändrat mönstret av 

mänsklig sammanslutning och samtidigt även skapat nya affärsmöjligheter. I samband med 

den drastiska befolkningsökningen samt det höga konsumtionsbegäret bevittnar vi dock att 

vår planet sakta men säkert är på väg i en katastrofal riktning (Amed 2015, s. 3). 

Miljöförstöring, mänskliga rättigheter och fattigdom är laddade ämnen och de viktigaste 

frågorna i nutid. Minney menar att medvetenheten kring dessa frågor behöver ökas för att 

bidra till en förändring. I samband med det lyfter hon även fram att vi behöver främja 

ansvarsfull konsumtion och en mer hållbar livsstil (Minney 2011, s. 6). Konsumtion av kläder 

har blivit väldigt vanligt och inom den kulturella aspekten spelar kläder en vital roll 

(Teunissen & Brand 2013, s. 9). Enligt en del författare kan mode ha en positiv inverkan på 

individen då vi genom mode kan uttrycka vår identitet (Teunissen & Brand 2013, s. 9; Kim, 

Choo & Yoon 2013, s. 244). Det går emellertid inte att undgå att dagens modeindustri 

efterlämnar fotspår som är ohållbara och det är överväldigande att bevittna bevisen (Minney 

2011, s. 20). Minney ställer frågan ”What if design, creativity and media could be used to 

change the world?” (Minney 2011, s. 6). 

 

Detaljhandelindustrin som domineras av fast fashion har under de senaste decennierna vuxit i 

en stadig takt. Fast fashion ökar på modetrender vilket bidrar till överkonsumtion och 

eftersom många köp sker i onödan resulterar det i modeavfall. Utsikterna för industrin är inte 

rosenrött utan det är många utmaningar som väntar i framtiden (Pookulangara & Shephard 

2013, s. 200). Det finns en tydlig indikation på att den höga konsumtionen som de senaste 

decennierna har utvecklats radikalt, är en bidragande faktor till det ohållbara samhället 

(UNEP 2005, s. 6). Oron kring den globala problematiken har kommit ifatt många aktörer i 

det moderna samhället idag och de är överens om att åtgärder behöver vidtas för att utveckla 

samhället mot en mer hållbar riktning (Green Strategy 2015). 

 

Som en konsekvens av fast fashion har slow fashion myntats och det går att se att 

modeindustrin har anammat en mer ”slow” och hållbar strategi. Genom slow fashion som 
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koncept ska mode istället skapas utifrån hållbara och etiska aspekter (Clark 2008, s. 428). I 

modetidningen ”The Business of Fashion” står det om den stora modeikonen och -designern 

Stella McCartney och det lyxiga modemärket som hon har skapat. Sedan en tid tillbaka har 

hon i samband med klimatkrisen börjat tänka i nya banor och ändrat missionen i företaget mot 

en mer hållbar strategi. Hon säger “One of the hardest things is to design something that is 

desirable and then to take that design and make it in a way that is not conventional. We’re 

sourcing our own material, developing our own material — we’re not using PVC.” (Amed 

2015, s. 6-8). Hållbarhetsengagemang har även i Sverige blivit allt vanligare bland större 

klädföretag och deras pågående hållbarhetsarbete syns inte bara i produktions- och 

distributionsledet utan även i användarledet. För att utveckla det moderna samhället mot en 

hållbar riktning bör både produktion och konsumtion av kläder och textiler beaktas. Det 

hållbara modet definieras som ”Kläder, skor och accessoarer som tillverkas, marknadsförs och 

används på ett så hållbart sätt som möjligt, med hänsyn till miljömässiga, etiska och 

socioekonomiska förhållanden.” (Green Strategy 2015). 

 

Modeindustrin är idag välmedveten om den hållbara utvecklingens betydelse, såväl inom 

samhället, miljön samt ekonomin (Li et al. 2014, s. 823). Hos konsumenter går det också att 

urskilja en oro för miljön och det finns ett ökat intresse för hållbarhetsfrågor (Royne et al. 

2012, s. 85; Ottman 2011, s. 3; Brismar 2015a). Marknadsföringens spelregler har förändrats 

avsevärt i samband med den ökade miljömedvetna shoppingen hos konsumenterna (Ottman 

2011, s. 1). Olika kanaler används av företag för att kommunicera sin grönhet och locka till 

sig konsumenter (Minney 2011, s. 20). Med tiden har det vuxit fram en debatt om förhållandet 

mellan marknadsföringen och den fysiska miljön. Marknadsföringen har anpassats och 

framstår både som en bov som stimulerar efterfrågan och konsumtionen i samhället samtidigt 

som den även kan framträda som en potentiell räddare för att hantera de sociala- och 

miljömässiga effekterna (Peattie 2001, s. 129). I och med den ökade globala 

miljöförändringen och miljömedvetenheten har fokus riktas från den traditionella 

marknadsföringsstrategin till den gröna marknadsföringsstrategin (Zaman, Miliutenko & 

Nagapetan 2010, s. 104). Inom moderna företag är idag grön marknadsföring en av de stora 

trenderna (Ku et al. 2012, s. 41) och att förespråka grönt tillhör inte längre ovanligheterna 

(Ottman 2011, s. xviii). Den gröna marknadsföringen har blivit en viktig metod för företagen 

att rätta sig efter och på så vis förbli konkurrenskraftiga och lönsamma (Lee & Huang 2011, s. 

9696). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Black talar om modeparadoxen och de allvarliga komplikationerna som den medfört (Black 

2008, s. 14). Å ena sidan består modet av slöseri och en kort livscykel, å andra sidan innebär 

grönt att främja hållbarhet (Cervellon & Wernerfelt 2012, s. 179). Billigt mode är synonymt 

med disponibelt mode och den uppmuntrar till mer konsumtion. På grund av fast fashion har 

klädtillverkarna konstant press på sig att kunna leverera så mycket som möjligt under en så 

kort tidsspann som det bara går. Detta bevisar hur det billiga modet har bidragit till en ond 

cirkel (Black 2008, s. 14). Mänskliga rättigheter, fattigdom och miljöförstöring har hamnat i 
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skymundan och därför behöver dessa aspekter belysas (Minney 2011, s. 6). Minney säger 

”The price tag on the fashion you buy rarely covers the real social and environmental costs” 

(Minney 2011, s. 12). Frågan är hur en förändring ska kunna ske? 

 

Black menar att den rådande paradoxala omständigheten gör att modebranschen underblåses 

ännu mer vilket har en påverkan på de miljoner människor som har en koppling till branschen. 

Omständigheten berör människor i utvecklingsländer och industriländer som är beroende av 

sin försörjning, vilket inkluderar alltifrån bomullsodlare, klädarbetare och butikspersonal 

(Black 2008, s. 17). Pookulangara och Shephard hävdar att industrin påverkas av rådande 

dynamiska förändringar såsom klimatförändringar, resursbrist och nya distributionskanaler. 

Vidare diskuterar författarna att på grund av industrins storlek finns det goda möjligheter att 

påverka det globala samhället i en positiv riktning (Pookulangara & Shephard 2013, s. 200).  

 

Enligt Black har en hög konkurrens tillsammans med global kommunikation och 

marknadsföring underblåst konsumenternas efterfrågan och förväntningar som i sin tur har 

resulterat i det snabba mode-cyklet (Black 2008, s. 11). Visserligen har modeindustrin börjat 

anamma slow fashion men Clark är kritisk till detta och undrar om det är en trovärdig strategi 

(Clark 2008, s. 428). Niinimäki påstår att klädindustrins hållbara produktion är komplex på 

grund av att branschen är fragmenterad, komplicerad och global. Till skillnad från exempelvis 

livsmedelsindustrin är tillverkningen inom klädbranschen mycket mindre transparent 

(Niinimäki 2010, s. 152-153). Genom att främja miljövänliga produkter med miljömärkningar 

var företagens avsikt att konsumtionsmönstret skulle mildras (Zaman, Miliutenko & 

Nagapetan 2010, s. 104). Den gröna marknaden som bildades väckte förväntningar om att 

miljövänligare produkter skulle uppskattas allt mer av konsumenterna (Chan & Wong 2012, s. 

193-194; Niinimäki 2010, s. 151). En diskussionsfråga är om produkter producerade under 

etiskt godtagbara förhållanden är någonting som går före majoriteten av konsumenternas 

egenintressen? (Joergens 2006, s. 360). Det nuvarande klädkonsumtionsbeteendets negativa 

miljöeffekter visar den stigande oron för hållbarhetsfrågor kring mode. Trots att oron är 

påtaglig och att inställning till miljöskydd är positiv bland konsumenterna, är det sällan 

attityden tillämpas vid konsumtion av mode, vilket beskrivs som attityd-beteende gap 

(Niinimäki 2010, s. 151 & Joergens 2006, s. 369). 

 

O’Shaughnessy och O’Shaughnessy argumenterar om konsumtionssamhället och menar att 

den har en tydlig koppling till marknadsföring och hedonism. På grund av den moderna 

marknadsföringen präglas dagens konsumtionssamhälle av lustkänsla då företagen med hjälp 

av marknadsföringen försöker att öka lusten och begäran av materiella varor, som sedan ska 

leda till att konsumenterna handlar (O’Shaughnessy & O’Shaughnessy 2002, s. 524). 

Konsumtionskulturen visar att konsumenter spenderar mindre tid med sina nära och istället 

köper sig sin lycka och de västerländska samhällena är bland annat den del som har kritiserats 

för dess materiella inriktning. Författarna hävdar även att rikedom är orsaken till 

konsumtionen och att detta beteende har funnits genom tiderna. Syftet med konsumtionen är 

bland annat att äga ägodelar som är iögonfallande och som ska ge tydliga signaler om ägarens 

självbild, rang och värderingar (O’Shaughnessy & O’Shaughnessy 2002, s. 529). För att 

företagen ska lyckas fånga konsumenternas intresse av hållbara produkter bör dessa produkter 
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leva upp till de attribut som de icke gröna produkterna innehar. Ginsberg och Bloom undrar 

hur företagen som använder sig av grön marknadsföring egentligen ska hantera dilemmat med 

denna marknadsföringsform (Ginsberg & Bloom 2004, s. 79). Peattie hävdar att samhälls- och 

miljökrisen som människan befinner sig i är ett viktigt perspektiv som ofta förbises vid 

undersökning av marknadsföring (Peattie 1995, s. 15). Samtidigt konstaterar Minney att 

marknadsförare framställer konsumtion som förförisk på bekostnad av vår planet (Minney 

2011, s. 6). 

 

Med grund i ovanstående diskussion går det att konstatera att världen står inför tillsynes 

svårlösta problem på grund av den växande modeindustrin och det rådande 

konsumtionssamhället. Vi har en modeindustri som alltmer förespråkar mode tillsammans 

med hållbarhet, ett förhållande som dock är motsägelsefullt och komplext. Diskussionen 

framhåller att samhället har en oroväckande utveckling framför sig och det är en stor mängd 

människor världen över som påverkar och påverkas av modeindustrin, vilket gör det intressant 

och inte minst högst relevant att undersöka ämnesområdet. I samband med de globala 

svårigheterna som uppstått, har grön marknadsföring blivit en viktig strategi som modeföretag 

kan använda sig av. Det syns att allt fler företag väljer att ställa om sina verksamheter med 

avsikt att förbättra sociala förhållanden och miljöpåverkan. Det är av stor vikt att förstå och 

analysera på vilket sätt modeföretag väljer att använda grön marknadsföringsstrategi för att ta 

itu med de globala problemen. Det ökar därför aktualiteten att undersöka hur modeföretag 

utformar sin gröna marknadsföringsstrategi för att kommunicera ut sina produkter. Genom 

fördjupning av ämnet och efter att ha studerat problemet ur olika perspektiv går det att 

konstatera att det finns ett tomrum att fylla inom forskningen. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att analysera hållbarhetsarbete och grön marknadsföringsstrategi inom 

modebranschen och därmed bidra med kunskap och djupare förståelse för ämnet.  

 

1.4 Problemställning 

Utifrån problemdiskussionen har följande forskningsfrågor utformats; 

 Hur arbetar Åhléns och Filippa K med hållbarhet inom deras verksamhet? 

 

 Vilka likheter och skillnader går det att urskilja i företagens gröna 

marknadsföringsstrategi? 
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1.5 Avgränsning 

Grön marknadsföring täcker många områden och uppsatsens huvudämne har avgränsat sig till 

undersökning av grön marknadsföring inom modeindustrin. Undersökningen kommer att 

fördjupa sig och studera forskningsfrågan från ett företagsperspektiv där fokus kommer att 

ligga på miljövänliga kläder inom de utvalda klädföretagen Åhléns och Filippa K. Inom 

företaget Åhléns kommer endast deras Bra val sortiment att studeras vilket tar extra hänsyn 

till hållbara varor (Åhléns 2015a, s. 17). Anledningen till att jag väljer att studera endast Bra 

val sortimentet är för att Åhléns är en varuhuskedja som erbjuder alltifrån kläder till 

hemartiklar inom olika märken. I och med att jag studerar modeindustrin har alla andra 

avdelningar förutom deras eget klädmärke Bra val, varit oväsentlig att studera. Uppsatsen har 

avgränsat sig till att omfatta grön marknadsföring och miljöarbete och inte traditionellt CSR 

arbete. Detta eftersom att CSR arbete är ett omfattande begrepp som många av dagens företag 

förhåller sig till däremot är grön marknadsföring specifikt inriktad på marknadsföringen av 

miljöengagemanget vilket jag vill lyfta fram i denna studie. Jag har även valt att inte studera 

de tillverkande fabrikerna utan endast detaljisterna som säljer kläderna och detta med den 

enkla anledningen att jag vill undersöka hur de utformar deras marknadsföring. 

Undersökningen kommer inte behandla grön marknadsföring som är riktad mot andra företag 

och intressenter utan endast den slutgiltiga konsumenten. I dagens konsumtionssamhälle är 

det företagen och konsumenterna som har ett tydligt samspel och det är den aspekten som jag 

vill speciellt framhäva i studien. Båda utvalda företagen har sin kärnmarknad i Sverige men 

bedriver dessutom sin verksamhet i andra delar av världen. Åhléns har sin verksamhet även i 

Norge (Åhléns 2015a, s. 4) medan Filippa K har butiker och återförsäljare internationellt 

(Filippa K 2012a, s. 3-4). Studien har avgränsat sig till att undersöka Åhléns och Filippa K 

endast inom den svenska marknaden på grund av att det är deras kärnmarknad och dessutom 

är Sverige ett land som konsumerar mycket. 

 

1.6 Disposition 

Jag har valt att dela in uppsatsen i sex olika kapitel. Uppsatsen börjar med ett 

inledningskapitel som redogör för bakgrund och problemdiskussion, vilket underlättar vidare 

läsning för att sedan övergå i syfte, frågeställning samt avgränsning. Det andra kapitlet är den 

teoretiska referensramen som lyfter fram relevanta teorier kring undersökningsområdet. 

Därefter redogör metodkapitlet tillvägagångssättet av studien i samband med diskussioner om 

bland annat val av angreppssätt, forskningsstrategi samt datainsamling- och analysmetoder för 

att sedan avsluta med värdefull kritik om uppsatsen. Det efterföljande kapitlet som är resultat 

kapitlet ger betydelsefull information om företagen och dess hållbarhetsarbete samt ges det en 

sammanställning av de utförda intervjuerna och personalundersökningarna. Det femtekapitlet 

är analytisk diskussion, där dras det paralleller mellan den teoretiska referensramen och 

resultatet. Avslutningsvis presenteras en slutsdiskussion som knyter ihop säcken genom att 

uppfylla syftet, presentera forskningsbidraget med studien och ge förslag till vidare forskning 

inom det undersökta området.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM  

 

I detta kapitel redogörs det för underliggande teorier som ligger till grund för analysen. De 

anses vara relevanta för att skapa en god förståelse för forskningsområdet. I den teoretiska 

syntesen som presenteras i slutet av kapitlet ges det en förklaring till relevansen av de valda 

teorierna för studien och dess användningsområden.    

 

2.1 Modebranschen 

Kim beskriver att modeindustrin är en snabbväxande bransch och med tiden har den blivit en 

viktig del i världsekonomin. I samband med detta har konkurrensen intensifierats och 

marknadsförhållandena är i en ständig förändringsfas vilket gör att företagen behöver vara 

lyhörda och uppmärksamma (Kim 2013, s. 214). Macchion et al. menar att konkurrensen som 

råder inom modebranschen är världsomspännande och att det finns en del aspekter inom 

branschen som är komplexa. Författarna talar om att industrin har ett komplext 

leverantörsnätverk eftersom produktionsverksamheten är fragmenterad och att alla inblandade 

aktörer är geografiskt utspridda. Vidare nämner författarna att denna industri är värd att 

studera bland annat på grund av att modeföretagen konkurrerar inom en kontext som är 

osäker. Med det menar författarna att företagen behöver anpassa sig till den 

konkurrenskraftiga miljön och samtidigt behöver de handskas med en efterfrågan som är 

oförutsägbar. Modeföretagen har börjat omorganisera sina distributionsnät i samband med att 

miljöfrågornas betydelse ökar, BRIC (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina) ländernas marknader 

ökar och att arbetskostnaderna i tillväxtländerna stiger. Företagen försöker därför balansera 

mellan lokala och globala verksamheter (Macchion 2015, s. 174). Traditionellt mode 

karaktäriserades av långa livscykler men med tiden har den höga konkurrensen inom 

branschen lett till kortare produktlivscykler. De stora modevarumärkena dominerar inom 

modeindustrin och det blir mycket svårare för de mindre varumärkena att konkurrera och 

överleva (Saxena & Khandelwal 2010, s. 440-441).  

 

Engvall framhåller att världshandeln med textiler är ungefär sex procent av världens totala 

omsättning av varor per år, vilket är ungefär 2 670 miljarder kronor. I genomsnitt konsumerar 

varje person ungefär 9 kilo textil per år, dock bör man beakta att det är en ojämn fördelning 

(Engvall 2007, s. 13-14). Under 2010 var den beräknade globala omsättning inom 

modeindustrin 755 miljarder US dollar (Kim 2013, s. 215). Utvecklingsländerna stod knappt 

för 15 procent av världens textilexport i mitten av 60-talet däremot har siffran stigit till mer än 

50 procent år 2000. Bomullsodlingen sker i Amerika, Asien, Afrika och Australien men Asien 

står för den stora delen av textilproduktionen (Engvall 2007, s. 13-14). Bangladesh är ett land 

med stort textilexport och av den totala exporten i landet står textilindustrin för ungefär 78 

procent vilket motsvarar ungefär 20 miljarder dollar. I den europeiska marknaden hamnar 

ungefär 59 procent av Bangladesh textilexport (Fair Trade Center 2013). Av den totala 

globala textiltillverkningen exporteras det mer än 70 procent till västländerna där EU och 

USA utgör merparten av slutdestinationen (Engvall 2007, s. 14). 
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2.1.1 Modebranschen i Sverige 

För tredje året i rad är Tillväxtverket utgivare till en rapport som belyser statistik och analys 

av modebranschen i Sverige. Det är ASFB (Association of Swedish Fashion Brands) som har 

samarbetat med tio andra företag för att uppdatera siffror och utvärdera resultaten. Rapporten 

beskriver branschföretagens möjligheter och hinder för tillväxt samt vad det krävs för att 

modebranschen ska kunna utvecklas ytterligare. Dessa senaste resultat som är siffror från år 

2013 bevisar att modebranschen även denna gång har vuxit i helhet, trots att modeföretagen 

står inför stora utmaningar (Sternö & Nielsén 2015, s. 5-6). Omsättningen för den svenska 

modebranschen var 237 miljarder kronor år 2013, vilket är en ökning med 3,4 procent jämfört 

med föregående år (Sternö & Nielsén 2015, s. 7). I rapporten avser modebranschen ”aktörer 

som är verksamma inom tillverkning av, och handel med kläder, skor, textilier, väskor och 

accessoarer” (Sternö & Nielsén 2015, s. 18).  

 

Det är viktigt att ha kunskap om värdekedjan inom modebranschen för att förstå hur företagen 

hanterar processen av deras plagg. Värdekedjan är produktens väg från bomullsplanta till den 

färdiga produkten och kedjan innehåller olika led vilket är producent-, leverantörs- och 

detaljistledet. I rapporten beskrivs det att för att kunna analysera värdekedjan i 

modebranschen behöver även designledet läggas till, vilket kommer innan själva 

produktionen. Designledet innebär att en modedesigner designar ett plagg som ska 

marknadsföras och säljas. Därefter ser producenten till att fysiskt tillverka klädesplagget 

enligt företagets inköpsorder. Leverantörsledet består av olika grupper av företag som ser till 

att hantera inköp, produktion, försäljning och med mera. Slutligen är detaljisten företaget som 

säljer till slutkonsumenten. Ett modeföretag kan bestå av flera led eller också en avgränsad del 

i modekedjan (Sternö & Nielsén 2015, s. 18-19). 

 

Nedan visas en tabell av branschstrukturen av modebranschen i Sverige från år 2012. 

 

 Enmans-

företag 

Mikroföretag 

(1-9 anställda) 

Små företag 

(10-49 anställda) 

Medelstora 

företag 

(50-249 

anställda) 

Stora  

företag 

(250 eller flera 

anställda) 

Företag      

Antal 10 638 5 679 625 95 23 

Andel 62 % 33 % 4 % 1 % 0,1 % 

 

Tabell 1. Branschstrukturen efter företagens storlek 2012, exklusive H&M. (Sternö & Nielsén 

2015, s. 21). 

 

Som tabell 1 visar var det år 2012 totalt 17 060 stycken företag inom modebranschen. De 

flesta företagen inom modebranschen var väldigt små och hela 95 procent av företagen bestod 

av färre än 10 anställda. 
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Rapporten belyser svenska modebranschens försäljning både på den inhemska marknaden och 

på exportmarknaden. De senaste siffrorna tyder på att exporten har ökat med 6,8 procent 

medan den inhemska marknaden har minskat med 1,7 procent. Jämfört med alla andra 

branscher i Sverige år 2013 är exportökningen störst inom modebranschen. Nedan visas en 

tabell på omsättningen inom modebranschen år 2013. 

 

 Omsättning Andel 

 Inhemsk Export Totalt Inhemsk Export 

Hela marknaden 90 147 237 38 % 62 % 

Exklusive H&M 84 24 109 77 % 23 % 

Exklusive stora kedjor 73 19 92 79 % 21 % 

 

Tabell 2. Omsättning inom modebranschen år 2013, miljarder kronor (Sternö & Nielsén 

2015, s. 26). 

 

Tabell 2 visar omsättningen inom hela marknaden samt även exklusive H&M och därefter 

exklusive stora kedjor. Sett till hela marknaden är omsättningen av exporten större än den 

inhemska marknaden. H&M är aktören som är anledningen till att exporten är större än den 

inhemska marknaden. Tabellen påvisar att bara H&M omsatte 129 miljarder kronor vilket 

motsvarar 54 procent av hela svenska modebranschens omsättning. Exkluderas H&M från 

tabellen blir den inhemska marknaden större än exporten vilket motsvarar siffrorna 84 

miljarder kronor respektive 24 miljarder kronor. Den sista raden exkluderar H&M och även 

fem andra modekedjor vilket resulterar i att exporten minskar till 19 miljarder kronor medan 

den inhemska marknaden blir 73 miljarder kronor (Sternö & Nielsén 2015, s. 25). 

 

2.2 Forskningsöversikt av modebranschen 

2.2.1 Fast fashion vs. Slow fashion 

Under 2000- talet började fast fashion bli allt vanligare och idag använder de stora 

modekedjorna sig av fast fashion för att få större marknadsandelar (Clark 2008, s. 428). Black 

hävdar att det finns många komplexa etiska frågor som är gömda bakom modeindustrin. En 

problematik är bland annat att arbetet inom denna industri sker på bekostnad av arbetare som 

lever i fattigdom i länder som exempelvis Bangladesh och Kina. Visserligen kan jobb inom 

klädfabrikerna erbjuda arbetarna sysselsättning som är bättre än självhushållsjordbruk men 

det är fortfarande ett mycket lågavlönat arbete (Black 2008, s. 17). Det är främst kvinnor som 

står bakom tillverkning och lider av hemska arbetsvillkor och inom modeindustrin har dessa 

arbetare blivit en produkt men även ett offer (Clark 2008, 428-430).  

 

Att tillverka ”just in time” har blivit en enkel process inom fast fashion på grund av den 

utvecklade tekniken (Clark 2008, s. 428). I samband med den snabba tillverkningsprocessen 

har även kläderna börjat få en allt kortare livslängd (Clark 2008, s. 428; Brismar 2015b). 

Även Black menar att modet har blivit kortlivad och väldigt cyklisk (Black, s. 17). Det har 

resulterat i enorma mängder slöseri av kläder och en negativ påverkan på miljön. Både 
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Engvall och Minney poängterar att vatten är en resurs som överkonsumeras inom 

modeindustrin (Engvall 2007, s. 6; Minney 2011, s. 20). En av de mest vattenberoende 

grödorna att odla är konventionell bomull och för att producera exempelvis en vanlig bomulls 

t-shirt går det åt över 2000 liter vatten. Genom att hjälpa bönder att investera i droppvatten har 

det vid framtagning av ekologisk bomull, gått att göra en drastisk minskning av 

vattenåtgången. Förutom vattenkonsumtionen har exempelvis bekämpningsmedel och råolja 

en stor negativ påverkan på den biologiska mångfalden och ekosystemet (Minney 2011, s. 

20). 

 

Eftersom modebranschen fungerar globalt har därför dess negativa konsekvenser börjat oroa 

en större skara världen över (Clark 2008, s. 428). I takt med överkonsumtion och 

sammanhängande miljöproblem har det blivit många reaktioner (Zaman, Miliutenko & 

Nagapetan 2010, s. 104). Det har börjat bli allt viktigare att använda ett hållbart 

förhållningssätt vid designing och tillverkning av kläder (Clark 2008, s. 428). Detta som även 

kallas för slow fashion, fokuserar på konsumtionsminskning, hållbarhet, miljöfrågor och etik. 

Slow fashion konceptet är dock fortfarande i ett tidigt skede med väldigt få aktörer som 

använder sig av det (Kim, Choo & Yoon 2013, s. 246). Clark menar att hållbarhet innebär att 

förstå produkten och dess väg från råvara till slutprodukt och inte endast hur den konsumeras. 

Vidare menar hon att produkten heller inte ska konstrueras för en snabb förbrukning. Genom 

att fokusera på kvalitet hos en produkt som inte är säsongsbetonad går det att skapa ett 

”permanent mode”. Det blir en investering i den bemärkelse att produkten har en lång 

livslängd samtidigt som den är moderiktig (Clark 2008, s. 440). Brismar säger att det går att 

vara moderiktig och samtidigt hållbar i sin klädstil genom att kombinera modeplagg med 

ursprung från olika källor, det är plagg som till exempel är miljövänliga, hyrda och lånade, 

vintage och egentillverkade. Hon hävdar att nuförtiden handlar inte hållbart mode endast om 

organisk bomull och återvunnen polyester (Brismar 2015a). Författaren menar därför att ännu 

ett steg mot en mer hållbar modebransch är att som företag kunna erbjuda nya tjänster till 

kunderna i form av uthyrning, second och reparation. Genom att erbjuda dessa kan även 

företaget öka sitt värde (Brismar 2015b). 

 

Teunissen och Brand hävdar att det inte går att undgå den enorma pressen som modeindustrin 

har i dagsläget på grund av kombinationen av teknikutvecklingen samt det växande behovet 

av hållbart mode. Pressen är att konsumenterna förväntar sig att industrin ska producera mera 

nu när möjligheterna är stora inom designprocessen och digitaliseringen av logistik. 

Förändringarna i tillverkningsprocessen är radikala och var sjätte vecka uppdaterar stora 

modekedjor deras kollektioner. Produktionen av mode är dock väldigt ineffektiv då det på 

soptippen hamnar hela 40 procent av oanvända kläder (Teunissen & Brand 2013, s. 9-10). 

Black anser att användningen av ordet hållbar i relation till modeindustrin är en central fråga 

som bör ifrågasättas samtidigt som författaren Clark säger att det är en utmaning att tala om 

mode i samband med hållbara metoder (Black 2008, s. 17; Clark 208, s. 428). En del 

författare hävdar att modeindustrin är full av motsägelser (Niinimäki 2010, s. 153; 

Pookulangara & Shephard 2013, s. 200). Det finns en strid mellan hållbar konsumtion och den 

föränderliga modebranschen då konsumenterna har en ständig vilja att förnya utseende och 

påverka sin identitet (Niinimäki 2010, s. 153). Att vara fashionabel innebär behovet av att 
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förnya och förändra sig vilket skapat överkonsumtionsbeteendet. Den höga modegraden gör 

att plaggen bli inaktuella att bära efter bara ett tag (Black, s. 17).  

 

Black menar att konsumenterna har en vilja att anamma mer hänsynsfulla köpalternativ 

(Black 2008, s. 18). De hållbara plaggen har ökat men trots att konsumenterna är mer 

miljömedvetna är det sällan de hållbara plaggen leder till konsumenternas köpbeslut, utan de 

dominanta faktorerna till köpet av moderiktiga plagg är pris och stil (Niinimäki 2010, s. 153). 

Vetskapen om de förödande konsekvenserna indikerar inte på någon konsumtionsminskning, 

utan de djupa omedvetna behoven hos konsumenterna uppfylls genom mer konsumtion 

(Niinimäki 2010, s. 151). Djupt rotad i vårt psyke finns den ständiga önskan om en 

uppdaterad modestatus, vilket driver efterfrågan inom modeindustrin. Det är en förutsättning 

att konsumtionsalternativen utvecklas då vårt begär inte tenderar att försvinna. Paradoxen som 

uppstår i dessa sammanhang är komplicerad. Black undrar hur modet ska kunna försona dessa 

problem? (Black 2008, s. 18). När vi ändrar synen på mode och tar ett ordentligt titt på det 

nuvarande konsumtionsmönstret, först då kan ett hållbart modesystem utvecklas i rätt riktning 

(Teunissen & Brand 2013, s. 10). 

 

2.2.2 Attityd och beteende gap 

Niinimäki menar att i och med bekymret kring hållbar utveckling i samhället bör 

konsumenternas uppmärksamhet främst vara riktade mot det dagliga inköpsbeslutet som dem 

tar. Detta är dock inte fallet då konsumenternas val inte grundar sig i värdet av produkten utan 

deras val är många gånger irrationella (Niinimäki 2010, s. 151). Chan och Wong benämner 

detta som attityd och beteende gapet, ett gap mellan deras attityd och deras faktiska beteende 

när det kommer till köp av miljövänliga kläder (Chan & Wong 2012, s. 194). Joergens 

betonar att för att konsumenterna ska kunna ta etiska beslut behöver de mer kunskap och 

information om de miljövänliga kläderna. Företagen behöver kommunicera ut ordentligt och 

mer effektivt för att konsumenterna ska handla mer av dem hållbara plaggen. Det som bland 

annat hindrar konsumenterna från deras etiska köpbeslut är att deras egna personliga 

modebehov är av större intresse för dem. Faktorer som de värdesätter mer än miljöfrågorna är 

såsom den rådande trenden, vad det är för varumärke och priset (Joergens 2006, s. 369-370). 

Niinimäki menar att konsumenten avstår ifrån etiska val när priset blir för högt och när dem 

anser att de etiska plaggen har en sämre kvalitet (Niinimäki 2010, s. 152). 

 

Det finns förutom det faktiska behovet, även andra orsaker till konsumenternas köpbeslut 

menar Niinimäki. Det handlar om socialt status, att bygga identitet och en önskan för vissa 

livsstilar. Livsstil är när rutiner införlivas i vanor och för att kunna bygga rutinerna och skapa 

en livsstil tar en individ små beslut dagligen. En konsument kan däremot få nya perspektiv 

och få en ny inre bild av sig själv. När denne inser att de gamla vanorna inte representerar den 

nya självbilden bestämmer konsumenten sig att förändra på sina vanor (Niinimäki 2010, s. 

152). Moisander och Pesonen menar att gröna konsumenter har en generell oro för välfärden i 

samhället och att det därför inte är de personliga intressena som styr deras agerande. Dessa 

konsumenter har en önskan att vara en viss typ av person och ha en viss typ av livsstil. De är 
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moralorienterade konsumenter som har sunda resonemang och tänker på människans 

välbefinnande i alla val som de gör (Moisander & Pesonen 2002, s. 329).  

 

En anledning till attityd och beteende gapet är bland annat att företagen försöker leverera 

miljöpåståenden med sina miljömärken men påstående framstår oftast som oklara och det är 

därför inte lätt för konsumenterna att utföra sina beslut. De oklara påståendena leder till att 

konsumenten inte heller förstår hur pass miljövänligt plagget är och har inte kännedom om 

vilket miljöproblem produkten egentligen behandlar (Zaman, Miliutenko & Nagapetan 2010, 

s. 105). Joergens hävdar att det oetiska beteendet inom klädindustrin är av speciell karaktär i 

jämförelse med livsmedelsindustrin. När det gäller konsumenter inom livsmedelsindustrin, 

har de oftast en större sympati för djurens rätt än för det oetiska arbetet som ligger bakom 

klädproduktioner. Konsumenterna menar att val av ekologisk mat är någonting som kommer 

att påverka deras hälsa och välmående på ett bra sätt. Däremot är kläder någonting som inte 

kommer att ha någon direkt negativ effekt på deras hud och därav berörs de inte av 

klädarbetarnas tillstånd och miljöns påverkan (Joergens 2006, s. 369). Niinimäki menar att för 

att miljömässiga kläder, ecofashion ska bli mer attraktivt bör tillverkarna tillgodose 

konsumenternas behov, värderingar och önskemål på ett nyare sätt. På det viset kommer värde 

kunna tillföras till produkterna vilket i sin tur kommer generera bättre miljömässiga 

modeplagg (Niinimäki 2010, s. 151). 

 

2.2.3 Hållbar leverantörskedja 

Turker och Altuntas nämner att företagen har börjat rikta fokus på hållbarhet i allt större 

utsträckning i samband med ekonomiska, sociala och miljömässiga problemen i 

utvecklingsländer. Numer anser företagen att det blir viktigare att sträva efter hållbart arbets- 

och produktionsvillkor inom hela leverantörskedjan (Turker & Altuntas 2014, s. 837). Enligt 

Kim bör modeföretagen satsa på att utforma effektiv strategi för sin leverantörskedja och se 

till att denna strategi är förenlig med företagens övergripande företagsstrategi. En del av 

komplexiteten inom leverantörskedjan är att det är väldigt många råmaterial leverantörer och 

livscykeln i modebranschen krymper i och med att kundernas behov förändras i en snabb takt. 

För modeföretagen har den främsta prioriteringen varit att försöka samordna olika 

verksamheter och funktioner i leverantörskedjan (Kim 2013, s. 215). Turker och Altuntas 

säger att globaliseringen av inköp och distribution inom modeindustrin är en viktig faktor för 

att stimulera hållbara leverantörskedjor. Majoriteten av Europas textiltillverkning sker i 

avlägsna länder såsom Kina, Bangladesh, Indien, Turkiet och Marocko för att bland annat öka 

flexibiliteten inom företagen (Turker & Altuntas 2014, s. 838-839). Reinach framhåller att 

internationellt sett har Kina varit den främsta producenten sedan 1980- talet (Reinach 2012, s. 

57). 

 

Globaliseringen av industrin har även påvisat dess baksida menar Turker och Altuntas. Det 

har dels lett till att spinning och vävnings branscher i den europeiska marknaden har påverkats 

negativt och resulterat i arbetslöshet. Trots att västvärlden äger stora modekedjor och 

varumärken bevisar statistik att arbetstillfällen minskat med 3 procent mellan 2011 till 2012. 
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Det har även blivit en tyngre miljöbelastning på grund av tillverkningen i dessa länder då det 

har inneburit ökad transportsträcka som orsakat höga koldioxidutsläpp. I och med fast fashion 

har modeindustrin ett tryck på sig och de behöver leverera sina ordrar i en snabb takt vilket 

förvärrar de miljömässiga problemen (Turker & Altuntas 2014, s. 838-839). Li et al. hävdar 

att företagen behöver även handskas med de miljömässiga och sociala problemen i 

leverantörskedjorna då leverantörer ignorerar miljöskyddspolitik och behandlar sina anställda 

orättvist (Li et al. 2014, s. 823-824). Det är en utmaning att tala om hållbarhet på grund av 

den hårda konkurrensen, den intensiva resursanvändningen inom industrin samt de orättvisa 

arbetsvillkoren bland arbetarna (De Brito, Carbone & Blanquart 2008, s. 534). 

 

Ovanstående forskningsöversikt inom modebranschen tyder på att det är en konkurrenskraftig 

bransch och att det har utförts en del forskning kring ämnet. Mycket av forskningen är om fast 

fashion och slow fashion, attityd och beteende gap samt hur företagen försöker skapa hållbara 

leverantörskedjor. Saxena och Khandelwal lyfter fram att i samband med den höga 

konkurrensen och snabba modetrender bör företagen utforma lämpliga 

marknadsföringsstrategier (Saxena & Khandelwal 2010, s. 441). Jag anser att många 

modeföretag är i dagsläget medvetna om de utmaningar som de behöver handskas med och de 

försöker att ställa om sina verksamheter och arbeta utefter hållbara förhållningssätt. Den 

forskning som däremot saknas mer utav är hur de utformar sina marknadsföringsstrategier och 

hur de väljer att kommunicera sitt hållbarhetsengagemang ut mot sina kunder. Det är därmed 

relevant att forska inom området. Mycket av forskningen betonar att det är konsumenterna 

som efterfrågar och konsumerar kläder vilket har ökat trycket hos företagen och därmed 

leverantörerna, det jag däremot saknar är hur företagen agerar i dessa situationer för att bidra 

med en förändring. Jag anser att det är oerhört viktigt att lyfta fram företagen och analysera 

hur deras hållbarhetsarbete ser ut och hur de utformar sina strategier. 

 

2.3 The Marketing Triangle 

Kotler et al. redogör för ”The Marketing Triangle”, en modell som representerar 

huvudelementen av ett företags framgång inom marknadsföring. ”The Marketing Triangle” 

beskriver förhållandet mellan företaget, personalen och dess kunder (se Figur 1). 

Framgångsrika företag fokuserar på att skapa tillfredsställelse både bland sina kunder samt 

personal. I syfte att uppnå sina mål som företag är det väsentligt att ta hand om de som ska ta 

hand om kunderna. Det krävs mer än bara den externa marknadsföringen mellan företaget och 

kunden för att åstadkomma gynnsamma resultat. Det förutsätter även att det både sker en 

intern marknadsföring mellan företaget och personalen samt en interaktiv marknadsföring 

mellan personalen och kunden. Genom att företag orienterar och motiverar de anställda via 

den interna marknadsföringen kan de anställda i sin tur se till att skapa tillfredsställelse hos 

kunden. Alla inom företaget måste bli kundcentrerade för att hög kvalitet ska kunna levereras. 

Den interaktiva marknadsföringen innebär att personalen ska ha interaktiva 

marknadsföringsfärdigheter när kommunikation sker med kunden. 
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Personalen har en framträdande roll inom företaget och den uppfattning kunden får om 

personalen är vad kunden utgår ifrån vid bedömning av hela företaget. Det är grundläggande 

att förstå sammankopplingen mellan dessa tre nyckelfaktorer (Kotler et al. 2008, s. 604-605). 

                                

 

 

 

 

                    “Intern              “Extern 

             marknadsföring”      marknadsföring” 

 

 

 

 

 

     “Interaktiv 

                     marknadsföring” 

 

 

 Figur 1. “The Marketing Triangle” (Kotler et al. 2008, s. 605). 

 

2.4 Corporate Social Responsibility 

Det behöver vidtas åtgärder både för att begränsa sig och anpassa sig till verkligheten i 

klimatförändringen och detta gäller såväl organisationer som individer. I detta sammahang är 

hållbarhetsfrågor och CSR (Corporate Social Responsibility) en debatt som är högst aktuell. 

Handlingarna hos företagen ska leda till en positiv inverkan på natur- och samhällsresurser 

(Sheehan, Garavan & Carbery 2014, s. 370). CSR är brett definierat när företagen försöker 

uppnå kommersiell framgång genom att respektera samhällen, naturmiljön och människor 

samt genom att hedra etiska värderingar (Parguel, Benoit-Moreau & Larceneux 2011, s. 17). 

CSR är väldigt framträdande på företagsmarknaden och ett tecken på CSRs viktiga betydelse 

är att det särskilt inom Nordamerika och Europa syns ett behov av att ta ett större 

samhällsansvar (Berger, Cunningham & Drumwright 2007, s. 132). Tai och Chuang lyfter 

fram att det är en förutsättning att företagen inte endast arbetar mot en lönsam verksamhet 

utan de bör även ta hänsyn till hållbar utveckling och på så sätt bli ansvariga medborgare (Tai 

& Chuang 2014, s. 117). Enligt Lindgreen och Swaen anser många företag att det är 

nödvändigt att tillämpa sociala och etiska normer och företagen väljer därför att i allt större 

omfattning att positionera sitt varumärke för konsumenter och andra intressenter genom CSR 

aktiviteter (Lindgreen & Swaen 2010, s. 1-2). Det är viktigt att företagen inte är skrytsamma 

om sitt CSR initiativ i deras kommunikation utan det är skillnad på att vara skrytsam och att 

vara informativ (Van de Ven 2008, s. 340). Lindgreen och Swaen menar dock att CSR-

kommunikation hos företagen kan leda till missgynnsamma förhållanden. Forskning påvisar 

att intressenters skepsis kan triggas av företagens CSR initiativ (Lindgreen & Swaen 2010, s. 

1-2). Van de Ven anser att företagen i sin kommunikation om CSR behöver se över företagets 

trovärdighet. Däremot att inte alls kommunicera sitt CSR initiativ på grund av ökad skepsis 

Företag 

Kunder Personal 
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hos konsumenterna, är inget vidare alternativ. Detta skulle leda till att möjligheterna att 

skörda frukterna av sina investeringar i CSR skulle minska, vilket i sin tur kan dämpa deras 

ambition om att fortsätta sitt CSR initiativ (Van de Ven 2008, s. 341). 

 

2.5 Grön marknadsföring 

Ottosson och Parment lyfter fram grön marknadsföring som ett tillvägagångssätt för att 

kommunicera hållbarhetsarbete ut till samhället med särskilt fokus på miljöfrågan (Ottosson 

& Parment 2013, s. 25). Peattie definierar grön marknadsföring som ”En holistisk 

managementprocess med uppgift att identifiera, förutse och tillfredsställa kundernas och 

samhällets behov på ett lönsamt och hållbart sätt.” (Peattie 1995, s. 59). Grön marknadsföring 

är det vedertagna begreppet men fenomenet har fler namn än bara ett. Begreppet är synonym 

med bland annat ekologisk marknadsföring, miljömässig marknadsföring och hållbar 

marknadsföring. Det finns fem goda skäl att utveckla grön marknadsföring inom ett företag; 

följa miljötrycket, erhålla konkurrensfördelar, förbättra företagets image, söka nya marknader 

och möjligheter samt öka produktvärdet (Chen 2010, s. 307). 

 

Denna marknadsföringsform är en viktig del att integrera i företagens miljöstrategi (Ottosson 

& Parment 2013, s. 25). Till skillnad från den traditionella marknadsföringen är den gröna 

marknadsföringen en grön variant som innebär att utifrån en miljöaspekt framställa och sälja 

produkter till gröna konsumenter och sedan förmana konsumenterna att återvinna sin vara 

(Kilbourne 1998, s. 646). När det gäller den traditionella marknadsföringen framhåller 

företagen sällan de negativa aspekterna hos de varor och tjänster som de vill skapa en 

efterfrågan för. Istället kommunicerar de genom att betona och presentera fördelarna och de 

positiva egenskaperna hos erbjudandet. Ett centralt attribut inom den gröna marknadsföringen 

är istället att lägga tonvikten på de negativa effekterna som erbjudande för med sig och sedan 

förklarar företaget hur de på ett hållbart och trovärdig sätt försöker hantera dessa. Den 

köpstarka gruppen konsumenter är inte vidare nöjda med enkelspråkiga budskap utan de 

tilltalas av marknadskommunikation som försöker ta sig an de mer komplexa frågorna 

(Ottosson & Parment 2013, s. 25-26). 

 

2.5.1 Grön marknadsföring som koncept och filosofi 

Människans ökade förståelse för samspelet mellan företag och samhälle, har fått gröna 

metoder och principer för marknadsföring att utvecklats (Peattie 2001, s. 129-130). Peattie 

menar att grön marknadsföring inom det internationella företagsspråket inte har fått en 

universell mening (Peattie 1995, s. 55). Visserligen innebär den gröna marknadsföringen att 

verksamheter ska försöka minimera sociala och miljömässiga effekter med sina produkter och 

produktionsprocesser (Peattie 2001, s. 129). Enligt Chamarro och Bañegil är dock grön 

marknadsföring ett begrepp som har ett brett omfång. Först och främst hävdar författarna att 

med den gröna marknadsföringen måste företagen försöka integrera de ekologiska aspekterna 

inom samtliga funktionella områden av marknadsföringen och inte endast inom 
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kommunikationen. Därefter avser inte grön marknadsföring att uppfatta den som aktiviteter i 

företaget där det endast sker producering och kommersialisering av de miljövänliga 

produkterna utan hela organisationens beteende ska styras av grön marknadsföring som 

filosofi. När konceptet grön marknadsföring blir en filosofi kommer miljöomsorg att 

införlivas i organisationskulturen vilket i sin tur kommer resultera i att de utbytesrelationer 

som genereras kan överträffa konsumenternas behov (Chamorro & Bañegil 2006, s. 12). 

 

Polonsky och Rosenberger menar att grön marknadsföring inte är ett enkelt 

kommunikationssätt utan är snarare ett komplext verktyg. Även dessa författare spinner 

vidare på vikten av att grön marknadsföring bör genomsyra hela verksamheten. För att lyckas 

uppnå långsiktiga fördelar är det en förutsättning att marknadsföringen på ett framgångsrikt 

sätt integreras i alla organisatoriska områden och aktiviteter. Om företaget inte lyckas med det 

kommer ineffektivitet att synas både affärs- och miljömässigt (Polonsky & Rosenberger 2001, 

s. 22). 

 

2.5.2 Grön marknadskommunikation 

Ottosson och Parment framhåller att om en marknadskommunikation ska anses vara hållbar är 

förutsättningen att företagen har hållbara strategier och affärsmodeller. Marknaden kräver 

hållbara förändringar varför marknadskommunikationen blir centralt att jobba med för att 

uppnå dessa förändringar. Författarna poängterar vikten av en effektfull 

marknadskommunikation och att det annars blir det svårt att nå ut till kunderna och övertyga 

de att köpa hållbart framtagna produkter (Ottosson & Parment 2013, s. 139-140). 

 

En tidigare forskning påvisar att vid marknadsföring av miljövänliga kläder krävs det 

tydligare och mer information. Kunskapen och medvetenheten om fördelarna med de gröna 

produkterna behöver företagen även lyfta fram för att kunna nå ut till de mindre intresserade 

(Yan, Hyllegard & Balesi 2012, s. 151). Grant instämmer och menar att marknadsföring 

numera innebär att engagera och utbilda konsumenterna och inte vilseleda de med löften som 

inte fullföljs (Grant 2007, s. 48). Enligt Chen och Chang kan däremot alldeles för mycket 

information till konsumenterna leda till att de blir förvirrade över vad för beslut de ska ta och 

därför bör företagen arbeta med att ge tillräcklig mycket information och minska risken för 

allt för stort informationsflöde (Chen & Chang 2013, s. 490). 

 

Enligt Ottosson och Parment bör inte företagen endast fokusera på hur de ska nå ut till kunden 

utan även arbeta med hur de ska få kunden att nå företaget (Ottosson & Parment 2013, s. 

154). Författarna Do Paço och Reis hävdar att det bland konsumenterna har uppstått 

skepticism i förhållande till de miljömässiga aspekterna som företagen vill förmedla via den 

hållbara kommunikationen (Do Paço & Reis 2012, s. 147). Parguel, Benoit-Moreau och 

Larceneux instämmer och menar att skepticismen växer allt mer (Parguel, Benoit-Moreau & 

Larceneux 2011, s. 17). Skepticismen har fått den positiva effekten av kommunikationen att 

minska och företagen behöver därför förbättra deras kommunikationsdesign för att de på ett 

mer trovärdigt sätt ska kunna nå ut med sitt budskap till konsumenterna (Do Paço & Reis 
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2012, s. 147). Inom marknadskommunikationen har det varit brist på bevis om positiv 

miljöinverkan och företagen har även varit allmänt tvetydig och förvirrande (Bickart & Ruth 

2012, s. 51). Det är dock en utmanande uppgift för företagen att utforma sin kommunikation 

på ett sätt som uppmuntrar konsumenter till att göra ett miljömedvetet val (Kronrod, Grinstein 

& Wathieu 2012, s. 95). 

 

2.5.3 Greenwashing 

Det finns företag som är uppriktiga i sina kommunikationer och försöker anstränga sig för att 

förmedla en rättvis bild av sina miljövänliga produkter. Däremot förekommer det även så 

kallad greenwashing bland en mängd andra företag som är misskötsamma i sin 

kommunikation med oklara produktpåståenden (Do Paço & Reis 2012, s. 148; Yan, Hyllegard 

& Balesi 2012, s. 152; Chen & Chang 2013, s. 489). Företag antingen avsiktligt eller av 

misstag tillgodoser sina miljömedvetna konsumenter med produkter som inte är legitimt 

”gröna” (Ottman 2011, 132). Även Zaman, Miliutenko och Nagapetan påstår att det 

huvudsakliga syftet många gånger inte uppfylls eftersom de miljömässiga initiativen används 

som ett verktyg för fel intention (Zaman, Miliutenko & Nagapetan 2010, s. 105). Företagen 

ger en förvrängd bild av produkterna som framstår vara betydligt mer miljövänliga än vad de i 

själva verket är. Detta är dock enligt Ottosson och Parment ingenting som går hem hos 

konsumenterna (Ottosson & Parment 2013, s. 138). Företag utnyttjar den gröna trenden och 

gör reklam som är vilseledande, obetydliga och ibland även falska för att locka till sig kunder 

(Do Paço & Reis 2012, s. 148). Fowler och Close menar att uppdragen som företagen framför 

inte är tillräckligt orienterade (Fowler & Close 2012, s. 119). 

 

Enligt Cervellon och Wernerfelt kan missbruket av de etiska insatserna inte bara förvirra 

konsumenter utan även företagen själva (Cervellon & Wernerfelt 2012, s. 177). När företagen 

är alldeles för intensiva i sin kommunikation kan konsumenterna tolka det som att företaget 

försöker dölja någonting (Parguel, Benoit-Moreau & Larceneux 2011, s. 17). Varumärket kan 

ta skada samt så hotas ryktet då konsumenterna ifrågasätter företagets ärlighet och deras 

avsikt med det gröna budskapet (Do Paço & Reis 2012, s. 148). Det kan leda till att 

konsumenter helt och hållet väljer att bojkotta varumärket som kommunicerar grönt. Detta 

kan i det långa loppet resultera i att omställningen från ohållbara till hållbara produkter blir 

svåruppnåeligt för företagen (Ottosson & Parment 2013, s. 139). Det skulle kunna äventyra 

hela marknaden i dess strävan efter att öka gröna köp menar Chen och Chang. Författarna 

genomförde en studie om greenwash och grönt förtroende och kunde konstatera att greenwash 

påverkar grönt förtroende på ett negativt plan, och detta både direkt och indirekt. För att det 

gröna förtroendet hos konsumenterna ska öka är det en förutsättning att företagen minskar på 

deras greenwash beteende (Chen & Chang 2013, s. 489). 
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2.6 Grön marknadsföringsstrategi 

Grön marknadsföring har enligt Polonsky och Rosenberger utvecklats till en komplex, 

integrerad, taktisk och strategisk process. En organisation binds ihop av den kulturella 

strukturen och den gröna marknadsföringen är en del av denna struktur (Polonsky & 

Rosenberger 2001, s. 21). Peattie beskriver att en framgångsrik marknadsföring är en 

återspegling av effektiva strategier och strategisk planering. Till skillnad från förr bör inte 

marknadsföringsstrategin endast baseras på god kännedom om kunderna och konkurrenterna 

utan det är väsentligt att även kunskap om miljön blir en naturlig integrerad del i processen 

(Peattie 1995, s. 240). Ginsberg och Bloom diskuterar vidare på faktorer som företag bör ta i 

beaktande vid val och implementering av grön marknadsföringsstrategi och menar att 

företagskulturen är en viktig aspekt att sammansmälta i företaget. För att uppnå framgång 

behövs det från de anställdas sida, ett genuint stöd för den gröna marknadsföringsstrategin. 

Det innebär för företaget att få deltagandet att öka bland sina anställda i syfte att skapa större 

entusiasm och generera nya idéer. Det är för många anställda tillfredställande att kunna få 

vara en del av det socialt ansvarsfulla verksamheten som företaget bedriver. En annan aspekt 

är att utbilda kunderna och få de att öppna upp ögonen för företagets arbete. Till sist är 

företagets trovärdighet ett nyckelelement inom grön marknadsföringsstrategi. Kunder oroar 

sig för greenwashing och därför blir trovärdigheten många gånger avgörande för företaget 

(Ginsberg & Bloom 2004, s. 83). 

 

2.6.1 The Green Marketing Strategy Matrix 

“The Green Marketing Strategy Matrix” (se Figur 2) är en modell som utvecklats av Ginsberg 

och Bloom och avser fyra strategier om grön marknadsföring som ett företag kan tillämpa. 

Vid tillämpning av grön marknadsföringsstrategi gäller det att ledningen inom en organisation 

går igenom några uppsättningar av frågor, vilket är indelade i två övergripande kategorier. 

Den första kategorin är ”Omfattning av gröna marknadssegment” och Ginsberg och Bloom 

menar först och främst att ledningen bör besvara hur omfattande det gröna kundsegmentet är 

för företaget. De nästkommande frågorna blir därpå om företaget kan öka intäkterna genom 

att marknadsföra sig som gröna och om det finns en risk att företaget skulle kunna drabbas av 

finansiell nedtrappning på grund av att konsumenterna upplever företaget felaktigt eller 

otillräckligt grön. Den andra kategorin är ”Differentieringsmöjlighet med den gröna profilen” 

som rör sig om frågor såsom vilken förmåga verksamheten har att differentiera sig och sina 

produkter. Kan verksamheten konkurrera med sina gröna produkter? Vilken förståelse har de 

beträffade att vara grön inom den specifika branschen som verksamheten verkar i? När 

ledningen har tagit hänsyn till dessa två uppsättningar av frågor kommer de att vägledas till 

vilken av de fyra marknadsföringsstrategierna de ska tillämpa. Företagets marknadssituation 

tillsammans med dess bransch och organisation påverkar valet av strategiform (Ginsberg & 

Bloom 2004, s. 81). 
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”The Green Marketing Strategy Matrix” är indelad i dessa fyra strategier; Lean Green, 

Defensive Green, Shaded Green och Extreme Green (Ginsberg & Bloom 2004, s. 81). De två 

första strategierna är defensiva medan de två andra är mer bestämda (Davari & Strutton 2014, 

s. 565). 

 
        HÖG 
 
SUSTAINABILITY OF   
   GREEN MARKET 
       SEGMENTS 
 
 
                               LÅG 
 
   

    LÅG                HÖG 
                  DIFFERENTIABILITY 

                       ON GREENNESS 
 

Figur 2. ”The Green Marketing Strategy Matrix” (Ginsberg & Bloom 2004, s. 81). 

 

 

De företag som väljer att kategorisera sig som ”Lean Green” har låg differentieringsmöjlighet 

med hjälp av deras gröna profil och en liten omfattning av det gröna marknadssegmentet. 

Företaget har ett hållbarhetstänk och tar sitt miljöansvar men har inte som avsikt att föra 

vidare sitt gröna budskap och initiativ. Intentionen är istället att genom positiva 

miljöaktiviteter sänka kostnaderna och därigenom skapa sin hållbara utveckling. Därav ligger 

företagets konkurrensfördel i produktens pris och inte i de gröna produkterna. De anser sig 

inte utvinna långsiktig vinst från det gröna marknadssegmentet. Det finns en rädsla inom 

företag att inte kunna leva upp till höga miljöstandarder eller differentiera sig från sina 

konkurrenter. Därför kan de bli tveksamma till att ens främja sina gröna aktiviteter och gröna 

produkter. Valet att vara ”Lean Green” kan också grunda sig i att företaget anser det vara ett 

säkrare tillvägagångsätt, då de kan tycka att förmedla grönt snarare leder till mer skada än 

nytta för företaget. Genom att de uppvisar sitt gröna arbete kan det leda till att företaget 

erbjuder mer möjligheter till granskning vilket i sin tur kan få okända frågor som inte fanns 

från första början, komma att avslöjas för allmänheten (Ginsberg & Bloom 2004, s. 81).  

 

Strategin ”Defensive Green” används av företag som har en låg differentieringsmöjlighet med 

deras gröna profil och hög omfattning av det gröna marknadssegmentet. Företagen är aktiva 

med sitt miljöarbete inom verksamheten och anser sitt gröna marknadssegment som viktigt 

och tar vara på den. Miljöarbetet de bedriver är ihållande och uppriktigt men eftersom de inte 

har möjligheten att differentiera sig som gröna bland sina konkurrenter väljer de därför att 

offentliggöra sina initiativ sporadiskt och tidsbegränsat. En aggressiv marknadsföring skulle 

istället väcka förhoppningar som inte tillfredsställdes. Företaget väljer framför allt denna 

Extreme 
Green 

Shaded 
Green 

Lean 
Green 

Defensive 
Green 
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strategi som försvarsställning då företagets miljöpolicy angrips och ifrågasätts från 

exempelvis tillsynsmyndigheter och konkurrenter samt används strategin även när företaget 

märker att de kan uppnå konkurrensfördelar (Ginsberg & Bloom 2004, s. 81-82). 

  

Företag som väljer strategin ”Shaded Green” har hög differentieringsmöjlighet med sin gröna 

profil och en låg omfattning av det gröna marknadssegmentet. Dessa företag satsar långsiktigt 

och investerar i hela deras system och hållbarhetsarbete.  För de företagen innebär det gröna 

konceptet möjligheten till att erhålla konkurrensfördelar och de har en vilja att utveckla 

innovativa produkter som tillfredsställer behoven hos konsumenterna. Trots att företaget är 

kapabel till att differentiera sig enbart på miljöaspekten väljer de istället att fokusera på andra 

attribut i sin marknadsföring. De attribut som främjas är särskilt de konkreta och direkta 

fördelarna för kunden (Ginsberg & Bloom 2004, s. 82-83). 

 

Ginsberg och Bloom framhåller slutligen att organisationer som har den gröna 

marknadsföringsfilosofin integrerad inom hela verksamheten tillhör kategorin ”Extreme 

Green”. Dessa företag har både en hög differentieringsmöjlighet på deras gröna profil samt en 

hög omfattning av det gröna segmentet. Redan vid uppstart av företaget har det gröna 

konceptet representerat en viktig drivkraft och företagets kultur genomsyras av 

miljöfrämjandet. Detta gör att sådana företag befinner sig inom en nischad marknad och väljer 

att uppvisa sitt värdefulla ansvarstagande i sin marknadsföring (Ginsberg & Bloom 2004, s. 

83). 

 

Det är även viktigt att ha i åtanke att för varje företag finns det inte endast en grön 

marknadsföringsstrategi som är den enda rätta. Marknadsföringsstrategierna sträcker sig 

alltifrån ”Lean Green” till ”Extreme Green” med ”Defensive Green” och ”Shaded Green” 

emellan. För att företaget ska avgöra deras förhållningssätt till marknadsföringen behöver de 

granska strategierna och förstå dess underliggande resonemang (Ginsberg & Bloom 2004, s. 

80).  

 

Det finns olika typer av gröna konsumenter och utifrån en undersökning har Ginsberg och 

Bloom delat in konsumenterna i fem olika grupper. Den första är True Blue Greens (9%) som 

är konsumenter som har stark miljövärdering och de agerar för en positiv förändring. 

Ginsberg och Bloom säger att ”De är mer än fyra gånger mer benägna att undvika produkter 

som tillverkats av företag som inte är miljömedvetna”. Den andra gruppen som är Greenback 

Greens (6%) är konsumenter som inte är lika aktiva som True Blue Greens men de är 

fortfarande mer villiga att handla miljövänligt i jämförelse med genomsnittliga konsumenten. 

Sprouts (31%) som är den tredje gruppen är konsumenter som inte handlar miljövänliga 

produkter om priset är dyrare men känner de att det är lämpligt kan de överväga att handla 

miljövänligt. Därefter kommer Grousers (19%) som är konsumenter med liten kunskap om 

miljöfrågor och de tvivlar på att de kan åstadkomma en förändring. Dessa konsumenter tycker 

att miljövänliga är produkter för dyra och inte lika bra som icke miljövänliga produkter. Den 

sista gruppen som är Basic Browns (33%) oroar sig inte om miljö- eller sociala frågor utan 

lever för dagen (Ginsberg & Bloom 2004, s. 80).  
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Företagen behöver överväga en del saker innan de kan implementera en strategi i 

verksamheten och en av de viktigaste aspekterna är att göra ordentlig undersökning av vart de 

ligger inom de två viktiga dimensionerna som är ”omfattning av grönt marknadssegment” och 

”differentieringsmöjlighet med den gröna profilen”. För att företaget ska få en god 

uppfattning om det gröna marknadssegmentet bör de genom kundundersökningar och 

kundregister avgöra om deras kunder omfattas av True Blue Green, Greenback Green eller 

Sprout segmentet. Det är för företaget svårt att dra nytta av att bli grönare ifall kunderna inte 

hamnar inom dessa segment. Det gröna segmentet anses inte vara stor om företagets grönska 

varken påverkar kundsegmentet positivt eller negativt. Däremot om kunderna är väldigt 

lyhörda för företagets gröna arbete går det att säga att marknadsstorleken är stor och företaget 

kan därför använda sig av Defensive Green eller Extreme Green strategin. Företaget behöver 

även veta om företagets kapacitet och om sina konkurrenter innan de väljer Defensive Green 

eller Extreme Green strategin. Det finns dessutom konsumentgrupp som är fientligt inställda 

till gröna produkter och därför bör företaget även göra en konsumentundersökning på det 

icke-gröna segmentet och se till att företaget inte uppfattas som alltför gröna framför dessa 

kunder (Ginsberg & Bloom 2004, s. 83).  

 

Det är nödvändigt att företaget samlar information om hur konkurrenternas gröna arbete ser ut 

och hur konsumenterna uppfattar dessa konkurrenters gröna arbete. Sedan bör även företaget 

ha ett kritisk förhållningsätt till sitt egna hållbara arbete och se ledningens engagemang i 

frågan. Därefter är uppgiften för företaget att förstå om konsumenterna uppfattar företagets 

samt konkurrenternas arbete på ett korrekt sätt eller om arbetet skapar missuppfattningar. 

Shaded Green eller Extreme Green strategierna är lämpliga ifall företagets arbete anses vara 

ärlig, trovärdig och långvarig. Däremot om företaget anser att deras ansträngningar inte 

genererar ytterligare intäkter samt att deras konkurrenter gör ett bättre jobb, är istället Lean 

Green eller Defensive Green lämpligare att tillämpa (Ginsberg & Bloom 2004, s. 83). 

 

Ginsberg och Bloom menar slutligen att vid marknadsföring av produkterna bör företagen i 

första hand se till att konsumenternas individuella behov och önskemål. De kategoriseras som 

direkta fördelar och syftar till kvalitet, pris, tillgänglighet och bekvämlighet och sedan bör 

miljöegenskaperna komma som ett sekundärt attribut (Ginsberg & Bloom 2004, s. 84).  

 

För att göra en enklare särskiljning av de fyra strategierna i ”The Green Marketing Strategy 

Matrix” kan dessa strategier jämföras med marknadsmixens fyra komponenter- Produkt, Pris, 

Plats och Påverkan (Ginsberg & Bloom 2004, s. 82). 

 

 Produkt Pris Plats Påverkan 

Lean Green X    

Defensive Green X   X 

Shaded Green X X  X 

Extreme Green X X X X 

 

Figur 3. “Marketing Mix Tools” (Ginsberg & Bloom 2004, s. 82). 
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Figur 3 påvisar att företag som använder ”Lean Green” strategin uppvisar sin sitt gröna arbete 

genom att fokusera på själva produkten och dess utveckling, tillverkning samt design. Den 

centrala komponenten som ”Defensive Green” strategin lyfter fram är påverkan, vilket 

förmedlas via tyst marknadsföring än reklam som är mer uppenbara. Strategin använder sig av 

produkten men även den inom tystare former. I ”Shaded Green” strategin läggs tonvikten 

också på produkt och påverkan men nu får även priset uppmärksamhet. Slutligen innebär 

”Extreme Green” strategin att alla komponenter är integrerade inom verksamheten (Ginsberg 

& Bloom 2004, s. 82). 

 
2.7 Teoretisk syntes 

Teorin har konstruerats för att vägleda och ge läsaren en god kännedom om relevanta teorier 

för den specifika studien. Inledningsvis presenterade jag Modebranschen, Modebranschen i 

Sverige samt Forskningsöversikt inom modebranschen (Fast fashion vs. Slow fashion, Attityd 

och beteende gap, Hållbar leverantörskedja). Denna presentation gav läsaren förståelse för 

den rådande omständigheten inom branschen och även förståelse för relevansen med denna 

studie. ”The Marketing Triangle” modellen är perspektivet som jag valt att beakta 

verkligheten ifrån. Syftet är att fånga de valda modeföretagens helhetsbild av deras 

miljöverksamhet genom att utgå ifrån företaget, personalen samt kunderna. På så sätt går det 

enklare att analysera företagens marknadsföringsstrategier. Undersökning av företaget sker 

genom insamling av dokument samt företagsintervjuer medan en så kallad ”Mystery 

shopping” ligger till grund för analys av personalperspektivet. ”The Marketing Triangle” 

kommer sedan att sammanslutas genom att se hur integreringen skett med kunden. Fokus 

kommer endast att läggas på företaget och personalen från modellen då studien ämnar 

undersöka från ett företagsperspektiv. Därav kommer inga kundundersökningar genomföras i 

form av exempelvis kundintervjuer, utan genom analys av företags- och personalperspektiv 

kommer det undersökas hur företaget når ut till kunden. Se metodkapitlet för noggrannare 

beskrivning av tillvägagångssättet av de specifika delarna.  

 

En introduktion av CSR var väsentlig för att skapa en grundförståelse av studiens huvudämne 

som är grön marknadsföring. CSR beskriver företagens ansvar i stora drag, när det gäller 

människor, miljö och samhälle. Därefter redogjordes Grön marknadsföring som har särskilt 

fokus på miljöfrågor vid marknadsföring, vilket är vad studien grundar sig på. Grön 

marknadsföring koncept och filosofi har förklarat innebörden av att integrera grön 

marknadsföring inom företaget och få det att genomsyra hela verksamheten. Därefter 

diskuterades Grön marknadskommunikation och dess vikt för företag som vill uppnå de 

förändringar som de strävar efter. I samband med en god grön marknadskommunikation bör 

företag undvika Greenwashing. Diskussioner förs kring kunders förtroende gentemot 

företaget som arbetar med grön marknadsföring samt orsaker till misstroendet som många 

gånger uppstår hos kunder. Slutligen presenterades Gröna marknadsföringsstrategier och 

”The Green Marketing Strategy Matrix” som företag kan använda sig av vid val av strategi 

för sin marknadsföring. De utvalda företagen kommer att analyseras utifrån passande 

marknadsföringsstrategier. 
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3. METOD 

 

Metodkapitlet presenterar och motiverar vilka forskningsrelaterade tillvägagångssätt som jag 

har tillämpat vid genomförande av studien. Vidare förs ett resonemang kring studiens 

vetenskapliga kriterier och kvaliteter. Avslutningsvis ges det en kritisk granskning av källor 

och metodval av studien.  

 

3.3 Val av angrepssätt 

För denna studie har jag antagit en deduktiv ansats då jag till att börja med har sökt och 

samlat in litteratur för att sedan göra teoretiska överväganden. Det deduktiva angreppssättet är 

metoden där det teoretiska perspektivet deducerar forskaren i sin forskning (Larsson, Lilja & 

Manneheimer 2005, s. 23) och sedan testas teorierna mot den insamlade empiriska datan 

(Johannessen & Tufte 2010, s. 35). För denna studie har den befintliga teorin kring 

undersökningsområdet gett en bra grund för att definiera och specificera forskningsområdet. 

Jag gjorde en genomsökning av information om modeindustrin för att veta mer om den 

befintliga forskningen inom ämnesområdet och sedan se vilka luckor som fanns inom 

området. Detta ledde i sin tur till att jag kunde formulera ett syfte och en problemställning 

kopplat till modebranschen. Jag använde mig av befintliga och relevanta teorier kopplat till 

modeindustrins hållbarhetsengagemang. Den tidigare vedertagna teorin som 

forskningsobjektet förankrats i har sedan testats mot konkret information från verkligheten i 

form av företagsinformation, intervjuer och personalundersökningar av Åhléns och Filippa K, 

vilket gav utrymme för tolkning i studien. Teorierna som jag använde mig av har varit 

utgångspunkten för datan som jag har samlat in om Åhléns och Filippa K och därefter har jag 

med hjälp av teorierna tolkat den insamlade datan. Slutligen kunde jag relatera resultatet till 

den befintliga teorin. Om inte det empiriska fyndet hade förankrats i den teoretiska 

referensramen hade det enligt Johannesen och Tufte inneburit att man som forskare inte skulle 

tillhandahålla ny och värdefull insikt (Johannesen & Tufte 2010, s. 35). Den viktigaste 

avsikten med studien har varit att generera nyttig och värdefull kunskap om grön 

marknadsföring inom modebranschen.   

 

3.4 Forskningsstrategi och forskningsdesign 

I denna studie har jag använt mig av en kvalitativ metod eftersom min avsikt har varit att få 

djup kunskap om företagen som undersöktes. Jag ville förstå på vilket sätt Åhléns och Filippa 

K arbetar med deras hållbarhetsarbete och vad de väljer för strategier för att marknadsföra 

sina miljövänliga kläder. Syftet var även att ta reda på de bakomliggande orsakerna till de val 

som företagen gör och för att förstå det har företagens bakgrund varit av stor betydelse. Patel 

och Davidson menar att kvalitativa forskningstekniker bör tillämpas för att få djupare 

förståelse av forskningsobjektets komplexitet (Patel & Davidson 1994, s. 99). Genom den 

kvalitativa metoden har jag utgått ifrån respondenternas uppfattning om verkligheten för att 

därefter ge min egen tolkning av fyndet och sedan formulera slutsatser. 
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Jag valde att utföra två ingående fallstudier för undersökningen då fallstudier enligt Bryman 

och Bell behandlar det specifika fallets komplexitet och natur (Bryman & Bell 2013, s. 84). 

Utförande av två fallstudier har gett utrymme till att göra en mer detaljerad och intensiv 

granskning av de utvalda modeföretagen. I samband med den kvalitativa forskningen och 

fallstudiedesignen har avsikten varit att göra ingående beskrivningar av Åhléns och Filippa Ks 

hållbarhetsengagemang och deras marknadsföringsstrategier. Jag har sett till att noggrant välja 

ut och behandla lämpliga företag som rymmer inom ramarna av undersökningens syfte och 

frågeställning. Därefter har jag avgränsat mina fall och försökt att belysa unika drag av de 

utvalda företagen. I studien har jag även använt mig av en komparativ design vilket enligt 

Bryman och Bell kan beskrivas som en multipel fallstudie inom kvalitativ forskning (Bryman 

& Bell 2013, s. 89-90). I denna studie var en komparativ design väsentlig för att besvara 

forskningsfrågan ”Vilka likheter och skillnader går det att urskilja i företagens gröna 

marknadsföringsstrategi?”. Den komparativa designen har jag tillämpat i analysen då jag 

satte företagens hållbarhetsarbete och strategierna mot varandra och gjorde en ingående 

jämförelse. Anledningen till att jag valde att göra en jämförande analys var för att bidra med 

större perspektiv inom undersökningsområdet och se om och i så fall på vilket sätt olika 

företag utformar sina hållbarhetsstrategier. Studiens syfte har inte varit att genom analys 

komma fram till en vedertagen slutsats och applicera resultatet på samtliga modeföretag i 

världen. 

 

3.5 Datainsamlingsmetod 

För studien utgjorde kvalitativa intervjuer en essentiell del och de var särskilt skräddarsydda 

för den specifika frågeställningen och syftet. Weiss förklarar att det finns goda skäl till att 

genomföra kvalitativa intervjuer. Några av dessa skäl är att utveckla detaljerade 

beskrivningar, integrera flera perspektiv och utveckla helhetsbeskrivning (Weiss 1994, s. 9). 

Syftet med att utföra kvalitativa intervjuer var att få mer detaljerade beskrivningar från 

respondenterna om företagens hållbarhetsarbete och marknadsföringsstrategier. Ett ytterligare 

syfte med intervjuerna var att få in flera perspektiv på undersökningsområdet. 

Helhetsbeskrivningarna som erhölls under intervjutillfällena gav goda grunder till att utföra 

vidare analyser. För att få en mer omfattande beskrivning av företagens arbete har jag därför 

även använt mig av företagens hemsidor, hållbarhetsrapporter, årsredovisningar och sociala 

rapporter. I syfte att få insyn i implementeringen i butiksnivå valde jag att utföra 

personalundersökningar med ”Mystery shopping” metoden. Genom undersökning av 

respektive företag kunde jag ta reda på hur pass utbildade personalen är inom företagets 

miljöarbete och sätta det i relation till vad företagen uttalar sig om sina personaler. 

 

Andra material som varit till grund för denna studie har varit i form av vetenskapliga 

forskningsartiklar, litteratur, internethemsidor samt dokumenter om företagen. En del av de 

använda källorna har publicerats av andra än företagen själva. Materialen har bidragit med 

bakgrundsinformation som gett möjligheten till att problematisera kring forskningsområdet 

samt har det även tillhandahållit betydande information för bland annat den teoretiska 

referensramen. 
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Vid sökning av information till studien har fokus legat på huvudämnet för att sedan använda 

relevanta sökord. Sökorden har varit väl genomtänkta i syfte att öka träffsäkerheten. De 

övergripande sökorden som användes har varit så som; Fast fashion, Slow fashion, Green 

marketing, Green marketing strategy, Corporate social responsibility, Sustainability, Green 

Consumer, Attitude and behavior gap. Avsikten har hela tiden varit att sätta begreppen i 

relation till modeindustrin. För att söka vetenskapliga artiklar användes främst Södertörns 

högskolas databas SöderSchoolar. Den användes även som sökmotor för att leta fram en del 

böcker. För att kunna utöka sökning av böcker användes databasen Libris som tillhandahåller 

sökningar i hela Sverige. En del vetenskapliga artiklar och böcker har haft direkt koppling till 

modeindustrin medan andra artiklar har varit mer generellt om de sökta begreppen. Retriver 

Business användes för att få tillgång till årsredovisningar av företagen. 

    

3.6 Urvalsmetod 

Den urvalsmetod som har präglat som helhet i denna studie är avsiktligt urval (Yin 2013, s. 

93). Yin menar att vid val av fall kan vissa redan sen innan ha bestämt sig för att undersöka 

ett unikt fall vilket överensstämmer i mitt fall med denna studie (Yin 2007, s. 103-104). Med 

denna urvalsmetod har mitt syfte varit att använda mig av data som varit relevant för mitt 

specifika ämne. Som tidigare nämnt bestod undersökningen av två specifika fall som jag 

valde ut på ett strategiskt sätt. Urvalsmetoden har jag tillämpat för val av mina företag, 

personer för företagsintervjuer samt butiker och personal. Ett strategiskt urval kan riskera att 

ge en snedvriden studie i och med de specifikt utvalda urvalen. Det har därför varit viktigt för 

mig att hela tiden nyansera mitt materialval. Eftersom avsikten med studien inte har varit att 

generalisera studiens resultat på samtliga företag i modebranschen kunde användning av 

sannolikhetsurval uteslutas. 

 

3.7 Företagsperspektivet 

3.7.1 Urvalsprocess av företag 

Yin hävdar att när man utför flerfallstudier avgör man vilka fall som ska ingå i studien genom 

att välja fall som antingen förutsäger liknande resultat eller att de förutsäger olikartade resultat 

(Yin 2007, s. 69). När jag valde mina två fall utgick jag ifrån att de skulle ge olikartade 

resultat, trots att de ingår i samma koncern. Mitt syfte med att välja två olikartade fall var att 

försöka analysera likheter och framför allt skillnader mellan företagen, då jag tror att 

skillnader många gånger kan generera spännande analyser. Med detta påstår jag inte att 

likartade fall inte skulle vara intressanta nog, utan upptäcker av likheter inom mina fall är 

minst lika viktiga för kritiska analyser. 

 

Urvalsprocessen vid val av företag för studien grundade sig bland annat i att välja 

väletablerade och stora aktörer inom modebranschen. En del betydelsefulla aspekter har 

beaktats vid val av Åhléns och Filippa K som varumärken. Företagen uppfyllde de krav som 
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jag ställde för att genomföra undersökningen på bästa möjliga sätt. För att skapa förståelse för 

de potentiella studieobjekten valde jag att läsa mig in på Åhléns och Filippa K. Motivet 

bakom valet var framförallt att företagen skulle ha en hållbarhetsambition inom verksamheten 

och i sin design- och produktionskedja försöka minimera deras miljöpåverkan. Eftersom 

studien utfördes i Sverige valdes svenska företag av ren nyfikenhet. Avsikten var att välja två 

företag som bedrev hållbarhetsverksamhet, där det ena hade ett prismässigt billigare sortiment 

och det andra ett prismässigt dyrare sortiment. Motivet bakom valet av Filippa K var att 

företaget beskriver sig som ett väletablerat svenskt varumärke som arbetar med hållbarhet 

(Filippa K 2012a, s. 3). Filippa K ligger dessutom prismässigt högre än budgetkedjor. Vidare 

beskriver de även att företaget ägnar sig åt ett hållbarhetsarbete som genomsyrar hela deras 

verksamhet (Filippa K 2012a, s. 3). Av denna anledning blev det ett enkelt val att undersöka 

varumärkets hela verksamhet och inte endast någon specifik del. 

 

Åhléns är också ett välkänt varumärke med ett utbud innehållandes egna samt internationella 

varumärken (Åhléns 2015a, s. 4). Det finns produkter hos Åhléns som tar extra hänsyn till 

påverkan på människor samt miljö, det är deras egna kollektion som benämns under namnet 

Bra val. Detta guidar konsumenterna till de mer hållbara varorna (Åhléns 2015b). För studien 

valdes det att endast undersöka varumärkets Bra val sortiment och inte deras övriga sortiment. 

Bra val sortimentet finns inom flera av deras affärsområden så som mode, skönhet, hem och 

underhållning men undersökningen kommer endast att avgränsa sig till deras klädsortiment 

(Åhléns 2015b). Dessutom erbjuder Åhléns sitt Bra val sortiment inom budget prisklassen. 

 

3.7.2 Urvalsprocess av företagsintervjuer  

För denna studie var det ultimata scenariot att få möta företagens representanter som hade en 

lämplig befattning med stor insyn i företagens marknadskommunikation. Fokusen var att 

erhålla företagsspecifik information från intervjuerna. Eftersom studien berör marknadsföring 

och hållbarhetsengagemang vände jag mig till den ansvarige som kunde besvara kring deras 

marknadsföringsstrategier och hållbarhetsarbete. Jag inriktade mig på att få kontakt med en 

CSR- ansvarig eller en marknadsföringsansvarig som hade insyn i miljöarbetet. Personer med 

denna befattning tordes ha störst kunskap angående miljöarbetet som bedrivs inom 

verksamheten. Kontakten med företagen skedde i några omgångar via telefonsamtal och mail 

för att sedan hamna hos rätt person. Per telefon förklarade jag tydligt vad jag hade för avsikt 

med studien och intervjun samt vad intervjun skulle beröra. På så vis var tanken att ge ett 

seriöst intryck hos företaget och väcka ett större intresse och engagemang. CSR-ansvarige hos 

Filippa K tackade gladeligen ja till att delta och vara med i studien och ställde gärna upp för 

en intervju. Därefter visade även Åhléns projektledare inom marknadsföring ett stort intresse 

för undersökningsområdet vilket ledde till att det även med dem fastslogs ett intervjumöte. 

Båda intervjuerna bestod av besöksintervjuer vilket var att föredra från båda parternas håll. 
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3.7.3 Planering och genomförande av intervjuer 

Det krävdes en utarbetad struktur som fungerade som riktlinje innan de avtalade intervjuerna 

kunde utföras. I syfte att säkerställa frågornas träffsäkerhet gick handledaren igenom 

intervjuguiden innan de verkliga intervjuerna kunde ske. De två individuella intervjuerna 

utgjordes av semistrukturerade intervjuer. Enligt Johannesen, Tufte och Eliasson omfattar 

denna strukturform en del frågor och täcker flera utvalda områden och teman (Johannesen & 

Tufte 2010, s. 98; Eliasson 2010, s. 26). Jag hade i förväg utformat och fastställt specifika 

frågor för att så effektivt som möjligt få tillgång till relevant underlag för studien. Vid 

utformning av intervjuguiden låg fokus på att konstruera frågor som var sammanlänkade till 

studiens syfte, forskningsfråga samt det utarbetade teorikapitlet. Johannessen och Tufte 

nämner vidare att en ostrukturerad intervju bär mer prägel av ett samtal och att intervjuaren 

alltid har påverkan på respondentens svar (Johannessen & Tufte 2010, s. 97-98). För mig var 

det ytterst viktigt att inte härleda respondenterna till svarsalternativ, varför en ostrukturerad 

intervju inte har varit lämplig. Eliasson poängterar att en ostrukturerad intervju inte ger 

utrymme till att följa upp intressanta svar (Eliasson 2010, s. 26). Detta var heller inte att 

föredra då jag inte velat vara bunden till ett strukturerat frågeschema utan tanken var att gärna 

spinna vidare på intressanta och oväntade svar som stöttes på under intervjuns gång. 

 

Vid konstruktion av frågorna var avsikten att få nyanserade svar av respondenten och därför 

bestämde jag mig att ställa endast öppna frågor. Enligt Eliasson ger öppna frågor goda 

möjligheter att komma till tals och ger ett djup i kvalitativ undersökning (Eliasson 2010, s. 

37). Det var en förutsättning att formulera öppna frågor som gav respondenten utrymme till 

att täcka in med så många svar som möjligt. Jag ansåg att med utgångspunkt i studiens 

problemformulering skulle detta tillvägagångssätt ge fördelaktig information från 

intervjuobjekten. Slutna frågor som Eliasson menar utgår ifrån förutbestämda svarsalternativ 

(Eliasson 2010, s. 37). Detta skulle onekligen inte bidra med godtagbart underlag för 

undersökningen. De inledande frågorna i intervjuguiden var av enklare karaktär för att mötet 

skulle få en lättsammare stämning. De efterföljande frågorna kan uppfattas som påträngande 

och svårare varför det var viktigt att inleda med lättsamma frågor och få respondenten att 

känna sig bekväm. Detta tog jag i beaktande i och med att ett företags miljöengagemang är en 

känslig fråga i sig. Frågorna som ställdes behandlade företagens hållbarhetsstrategi och 

marknadsföring av deras miljöansvar och under intervjuens gång ställdes frågorna i den 

ursprungliga ordningen. Inledningsvis var det rätt hållna frågeställningar för att sedan fångas 

upp med följdfrågor. Följdfrågor som inte ingick i intervjuguiden ställdes då det berörde 

intressanta områden som jag ville få mer information om. Som Johannessen och Tufte nämner 

kan underfrågor ställas och jag valde att ta med en del underfrågor för att få fördjupad 

information som täckte svaren ännu mer (Johannessen & Tufte 2010, s. 98). Större delen av 

frågorna var samma för båda företagen medan enstaka frågor var anpassade för respektive 

företag. Eftersom att det var ett fysiskt intervjumöte beaktade jag frågornas omfång. Jag ansåg 

att lite längre frågor inte skulle leda till att respondenten tappade tråden halvvägs eller 

missuppfatta frågan då mötet kunde liknas vid ett samtal. 
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Tidsåtgången för intervjuerna var ungefär 45 minuter långa. Båda intervjuerna var 

besöksintervjuerna i deras arbetsmiljöer vilket har bidragit till att inte bara respondenten 

kunnat öppna upp sig utan även jag som intervjuare kunde bli bekväm i en sådan miljö. Detta 

skulle vara en av bristerna om det istället skulle utföras en telefonintervju. Den största 

fördelen är att jag kunnat se respondenten i ögonen vid genomförandet av intervjun. Detta 

gjorde att jag kunnat upptäcka eventuella minspel hos respondenterna, vilket kunnat påvisa 

deras osäkerhet kring de ställda frågorna. Vid sådana tillfällen hade jag möjligheten att 

förtydliga frågorna. Minspel visar inte endast osäkerhet kring frågorna utan det kan även 

avslöja eventuell osäkerhet kring deras svar. De personliga intervjuerna har bidragit till 

uttömmande svar med ett informationsinnehåll som varit grundlig och detaljrik för studien. 

 

För att ge respondenterna möjlighet till förberedelse inför intervjun skickade jag 

intervjuguiden via mail till de två arbetsdagar innan intervjun ägde rum. Det skulle det kunna 

finnas en risk med detta förfarande, vilket är att respondenten kan bli relativt styrda i sina svar 

och allmänt informationsinriktad. Med hjälp av en digital röstinspelare på en smartphone 

spelades intervjuerna in för att inte riskera att förbise viktig information. Givetvis fick 

respondenterna ge sitt samtyckte till inspelningen innan detta skedde. Inspelningen 

underlättade för intervjuunderlaget och möjliggjorde att transkribering av materialet kunde 

ske (se 3.7.4 Analysmetod av företagsintervjuer). I efterhand har respondenten fått ta del av 

den dokumenterade texten för att på så vis undvika eventuella missförstånd samt för att få ett 

godkännande av denne. Jag ansåg även att kompletterande frågor skulle vara till nytta och fick 

även dessa besvarade av respondenterna i efterhand. 

 

3.7.4 Analysmetod av företagsintervjuer 

Båda intervjuerna spelades in via en röstinspelning för att därefter transkribera materialet då 

det är lättare att följa upp vad som sades under intervjuerna. Bryman och Bell menar att 

fördelen med inspelningar är att det går att göra upprepade genomgångar av intervjuerna 

(Bryman & Bell 2013, s. 489). Oturligt nog försvann Filippa Ks inspelning av någon oklar 

anledningen och jag försökte otaliga gånger att få tillbaka inspelningen utan framgång. Därav 

har endast intervjun med Åhléns transkriberats. Större delen av Filippa Ks intervju kunde 

dock skrivas ner och skickades till respondenten i efterhand för att kompletteras med svar. 

Trots att inspelningen med Filippa K försvann anser jag att det inte har orsakat större 

komplikationer för analys av materialet. Vid transkribering av det inspelade materialet av 

Åhléns skrevs hela intervjun ordagrant ner genom att pausa och spola fram och tillbaka med 

jämna mellanrum för att hänga med i samtalet. Efter transkriberingen sammanställdes och 

analyserades materialet med hjälp av grundad teori. Innan analysen hade jag kodat materialet 

genom att bryta ner datan i beståndsdelar. Bryman och Bell menar att kodningen är den 

viktigaste processen i grundad teori (Bryman & Bell 2013, s. 580). Corbin och Strauss skiljer 

mellan tre former av kodning; öppen kodning, axial kodning och selektiv kodning (Corbin & 

Strauss 1990, s. 12). För denna studie valde jag att analysera intervjuerna med selektiv 

kodning då jag ansåg det vara lämpligast. Denna form av kodning innebar att jag identifierade 

en kärnkategori som representerade ett centralt fokus och därefter integrerade jag 
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underkategorier till denna. När jag utförde kodningen av intervjumaterialet såg jag till att ta 

särskilt hänsyn till intressanta aspekter, med avsikten att kunna uppfylla studiens syfte. Mer 

specifikt försökte jag betona de väsentliga aspekterna som respondenterna sade och samlade 

det i stödord eller meningar för att tydliggöra för mig själv. Därefter var det lättare att 

sammanställa och använda mig av intervjumaterialet för att utföra analyser genom att koppla 

till teorin. 

 

3.8 Personalperspektivet 

3.8.1 Metodval 

För att få en uppfattning om personalens kunskap kring miljöfrågor övervägde jag mellan två 

olika alternativ. Valet var mellan att genomföra kortare intervjuer med personalen i butikerna 

eller att tillämpa ”Mystery shopping” metoden. Efter en del överväganden valde jag till slut 

det sistnämna tillvägagångssättet då jag ansåg att det fanns vissa risker med 

personalintervjuer. Den risk som kan uppkomma är att personalen kan förbereda sig inför 

intervjun och de kan även känna att deras svar måste vara i enighet med företagets värderingar 

och arbete. Detta kan därmed ge en skev bild av verkligheten som undersökningen ämnar 

studera. Det skulle även kunna uppstå en otrygg atmosfär för personalen ifall de inte skulle 

känna sig bekväma med frågorna som ställs. Etiska frågorna är trots allt ett känsligt ämne att 

diskutera och personalen kan känna sig pressade till att kunna prestera ordentligt under 

intervjuerna. Dessa resonemang gjorde att ”Mystery shopping” som metod blev ett 

självklarare val som också skulle innebära att bilden av verkligheten blev mer sanningsenlig. 

  

Wilson menar att ”Mystery shopping” är en form av deltagande observation och en teknik 

som fler och fler använder sig av världen över. Metoden innebär att undersökare agerar kund i 

syfte att observera personalens uppförande och vilken kunskap de besitter. Butikspersonalen 

är ovetandes om detta och antar att de betjänar verkliga kunder (Wilson 2001, s. 721). 

Genomförandet av ”Mystery shopping” liknas vid strukturerad observation. Enligt Bryman 

och Bell innebär strukturerad observation att forskaren tillämpar tydliga förutbestämda regler 

för vad som ska observeras och på vilket sätt beteendena ska registreras. Fördelen med 

observation som metod är att det går att göra direkta observationer av beteenden (Bryman & 

Bell 2013, s. 281). Jag bestämde mig i förväg för vad som skulle observeras och vad fokus 

skulle läggas på vid observationen, detta med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställning.  

 

3.8.2 Urval, planering samt genomförande av undersökning 

Till en början funderade jag kring vilka fysiska butiker som skulles besökas för genomförande 

av observationerna och eftersom jag är belägen i Stockholm valde jag även butikerna inom 

detta område. Utbudet för val av butiker har varit stort samtidigt som det funnits en hög 

tillgänglighet av butiker. Efter att ha kollat upp Åhléns och Filippa Ks hemsida och sökt efter 

lista av deras butiker bestämde jag mig för att välja fem butiker för respektive klädföretag, där 
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en personal i respektive butik tillfrågades och observerades. Detta innebär att totalt 10 butiker 

samt 10 butikspersonal har varit delaktiga i undersökningen. De specifika butikerna kommer 

inte att benämnas i och med att jag anser det vara irrelevant att göra det i denna studie. 

 

Nästa fundering som dök upp var vilka frågor som skulle ställas för att kunna fånga 

personalens kunskap kring miljöfrågor. Eftersom jag agerar kund skulle det bli alldeles för 

uppenbart att fråga personalen rakt ut om deras allmänna kunskap kring företagets 

miljöarbete. Därför bestämde jag mig för att öppna upp en vanlig dialog med personalen. Jag 

valde att ställa olika frågor till företagen för att få det att låta så naturligt som möjligt. De 

förbestämda frågorna till Åhléns var ”Jag ska köpa kläder och vill att det ska vara 

miljövänligt, har ni något sådant?” när de visade mig vägen till de miljömärkta plaggen 

övergick jag till frågan ”Vad innebär det särskilt?”. Inne hos Filippa K valde jag istället att 

ställa frågan ”Jag ska köpa present till min vän som tycker om stilrena plagg, men jag vill att 

det även ska vara miljövänligt, har ni något sådant?”. Anledningen till att jag valde att ställa 

olika frågor till företagen var för att anpassa mig till vad de har för sortiment och utbud. 

Eftersom Åhléns Bra val sortiment är ett bassortiment var det lättare att leta kläder till ”mig 

själv” än att hitta en fin present. Medan hos Filippa K är det enklare att hitta ett miljövänligt 

plagg som en present och det blev därför en naturligare fråga att ställa. Efter observationen 

skrev jag ner allting jag iakttagit på papper. Deltagande observationen genomfördes under tre 

vardagar på förmiddagen, detta för att vistas under en lugnare miljö med personal som inte 

var stressade och för att de skulle kunna finnas till hjälp för mig som kund. Inne i butiken 

valdes personalen som var närmast tillgänglig och ledig. 

 

3.9 Forskningskvalitet  

Vid bedömning av kvalitativa undersökningar brukar det ske inom andra premisser än vid 

kvantitativa undersökningar. Kvalitativa forskningar bedömds utifrån fyra delkriterier inom 

trovärdighet; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering eller bekräftelse. 

Detta är motsvarigheten av reliabilitet och validitet inom kvantitativa forskningar (Bryman & 

Bell 2013, s. 402). 

 

3.9.1 Tillförlitlighet 

Bryman och Bell menar att det är viktigt att forskaren är trovärdig i sin beskrivning och att det 

är viktigt att forskarens material granskas av den eller de personer som varit delaktiga inom 

den sociala verkligheten (Bryman & Bell 2013, s. 403). För mig har det varit viktigt att ge en 

så tydlig bild som möjligt av Åhléns och Filippa K som företag. Eftersom det finns många 

olika beskrivningar om företagen beroende på vem som är utgivare av materialen, ges det på 

så vis en verklighet av företagen som inte alltid är sanningsenlig. Jag har varit noggrann med 

att använda mig av flera datainsamlingsmetoder, källor och perspektiv för att öka 

trovärdigheten av materialet och den verklighet som jag har presenterat om företagen. 

Samtidigt som jag velat få en god uppfattning om företagen genom företagsintervjuer och 

personalundersökningar så har det varit minst lika viktigt att använda mig av material från 
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annat håll med en annan synvinkel. Exempelvis har jag använt rapporter av organisationer 

som har granskat Åhléns och Filippa K och det har givit en annan bild av företagen jämfört 

med vad företagen uttalar sig om i intervjuerna, hemsidorna och rapporterna. 

Information från ett företagsperspektiv, personalperspektiv samt perspektiv från andra aktörer 

gav en god sammanblandning av materialen och har bidragit till en ökad tillförlitlighet. När 

jag valde mina intervjupersoner från respektive företag var jag noggrann med att välja 

personer med rätt befattning. Båda intervjupersonerna är väl insatta i mitt 

undersökningsområde och jag har på så vis fått tillförlitliga svar. Eftersom 

personalundersökningarna var deltagande observationer kunde jag sammanställa 

observationen och tolka verkligheten utifrån det, vilket ökar tillförlitligheten.  En annan 

aspekt som ökat tillförlitligheten av studien är att de utskrivna intervjumaterialen skickades 

till respondenterna för att få ett godkännande av de om att svaren var korrekta. Detta sätt att få 

bekräftelse på materialet är enligt Bryman och Bell respondentvalidering (Bryman & Bell 

2013, s. 403). Respondentvalideringen har varit väldigt viktig för mig då jag genom 

respondenternas bekräftelse har kunnat vara säker på att jag uppfattat deras uttalanden rätt 

under intervjuerna. Eftersom inspelningen av Filippa K försvann var det extra viktigt att 

respondenten kunde bekräfta att det nedskrivna materialet varit korrekt. Vid behov har 

respondenterna kunnat komplettera materialet om någonting saknades eller inte stämde. 

Under sammanställningens gång behövde jag få en del svar tydliggjorda och därför bad jag 

även respondenterna komplettera materialet utefter mina önskemål. Även detta anser jag ha 

höjt tillförlitligheten av materialen. 

 

Yin framhåller att triangulering i fallstudier styrker fallstudiens datainsamling (Yin 2007, s. 

125). För mig har det därför varit viktigt att kunna kombinera intervjuer, 

personalundersökningar samt material från olika elektroniska och tryckta källor för att öka 

studiens tillförlitlighet.  

 

3.9.2 Överförbarhet 

Inom bedömning av forskningskvaliteten talas det även om överförbarhet som inbegriper i 

vilken utsträcken den undersökta sociala verkligheten kan appliceras vid ett annat tillfälle 

inom samma kontext eller i en helt annan situation (Bryman & Bell 2013, s. 404). Jag har 

ständigt haft i avsikt att ordentligt instruera läsaren genom hela studien. Detta för att läsaren 

själv ska kunna bedöma dess överförbarhet och eventuellt själv kunna genomföra studien vid 

ett annat tillfälle om så önskas. Undersökningen har inneburit att ta del av företagsspecifik 

information från personer som innehar en befattning som är av betydelse för studien. I och 

med detta anser jag att dessa personer representerar företaget och stått för företagets 

ståndpunkter. Det går därför att säga intervjuerna givetvis skulle kunna utföras igen av någon 

annan forskare. Det är dock viktigt att ha i åtanke att intervjutillfällen är väldigt unika i sig 

och att vid varje enskilt möte kan det ges olika intryck och uppfattningar från både 

intervjuaren och respondentens sida. Detta helt beroende på vad för egenskaper och kunskaper 

individerna besitter varför resultaten i slutändan kan tolkas olika. Att genomföra 
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forskningsprocessen på samma sätt finns det goda möjligheter till men vem forskaren är har 

en stor betydelse för hur slutsatserna blir.  

”Mystery shopping ” observationen genomfördes på fem olika butiker för respektive företag 

och specifikt vilka dessa butiker har varit nämndes inte i studien. Skulle denna undersökning 

genomföras av en annan person vid ett annat tillfälle kan det ge helt andra resultat än mina 

resultat. Utfallet kommer att baseras på vilka butiker som undersöks samt vilka personal som 

blir tillfrågade. Undersökningens resultat har generaliserats men det skulle krävas flertalet 

observationer av butiker som dessutom är belägna i andra städer, för att kunna stärka 

resonemanget.  

 

3.9.3 Pålitlighet 

Pålitlighet innebär att forskningsprocessen redogörs på ett gediget sätt och är fullständig. För 

att öka pålitligheten kan dessutom kollegor granska förloppet för att ge bedömning och 

tilldela sina synpunkter (Bryman & Bell 2013, s. 405). Jag har genom studiens gång sett till 

att vara noggrann, tydlig och fullständig i mina resonemang och i mina motiv av val. Avsikten 

har varit att vägleda läsaren och underlätta granskning av studien för denne.  Jag började med 

att ge en betydelsefull problemdiskussion kring undersökningsområdet för att påvisa att det 

finns relevans i den studie som jag har utformat. Detta har varit en viktig startpunkt för att 

skapa ett gott förtroende hos läsaren. För att öka pålitligheten utformade jag mitt metodkapitel 

genom innehållsrika beskrivningar och har gett fullständiga redogörelser av 

forskningsprocessen. Jag har med försiktighet tolkat och analyserat all insamlad data och varit 

noggrann med att inte vinkla resultatet. Även min handledare samt min opponent har varit till 

stor hjälp som löpande granskat arbetets framskridning och bedömt kvaliteten av studien. De 

har bedömt hur pass berättigade de valda procedurerna varit vilket jag anser har ökat av 

pålitligheten av studien.  

 

3.9.4 Konfirmering eller bekräftelse 

Den sista kriterien som är konfirmering eller bekräftelse betyder att forskaren ska försöka ge 

en övertygelse om att forskningen inte har påverkats av subjektiva värderingar dock menar 

Bryman och Bell att fullständig objektivitet är svåruppnåeligt inom samhällelig forskning 

(Bryman & Bell 2013, s. 405). Intervjuerna med representanter från företagen har inneburit att 

subjektiva värderingar kan ha genomsyrat svaren. Med denna anledning har jag varit 

noggrann med att även ta med och granska andra källor för att få en mer objektiv bild. Detta 

med avsikt att kunna styrka resultaten. Jag anser att de deltagande respondenternas svar 

tillsammans med allt annat utforskat material av studien, speglar verkligheten idag. Jag har 

under studiens gång sett till att mina personliga värderingar inte har påverkat mina 

materialval. Men mina personliga intressen och åsikter kan omedvetet ha påverkat insamling 

och tolkning av materialen. Sammanfattningsvis går det att säga att jag har agerat i god tro då 

jag genom studiens gång har försökt att uppnå objektivitet. 
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3.10 Kritik 

3.10.1 Källkritik 

Det har varit ytterst viktigt för en studies trovärdighet att ha ett kritiskt förhållningssätt till de 

använda källorna. De två kriterier som jag har använt för att bedöma studiens källor är 

tendenskritik och beroendekritik. Genom att ifrågasätta datan har jag kunnat bedöma hur pass 

hållbara materialen är. Vid bedömning menar Patel och Davidson att forskaren ska fokusera 

på när, varför och under vilka omständigheter dokumentet har tillkommit. Sedan är det av vikt 

att fråga vem upphovsmannen är samt var syftet har varit med publikationen och slutligen vad 

dennes relation till fenomenet (Patel & Davidson 1994, s. 55). 

 
3.10.1.1 Tendenskritik 

Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul innebär tendenskritik att granska uppgiftlämnarens 

särintressen i den specifika frågan. Tendens kan uttrycka sig i vad uppgiftlämnaren väljer att 

lämna för fakta och hur de väljer att formulera sig. Vidare menar författarna att för att 

balansera materialet går det att använda källor med motsatt tendens (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul 2008, s. 55). Jag har därför ständigt fokuserat på att använda källor med 

motsatta tendenser för att på så vis minska på tendenskritiken. Jag använde framförallt 

vetenskapliga artiklar men även några böcker angående grön marknadsföring samt 

modeindustrin. Framför allt är artiklarna skrivna av erkända forskare och därför går det att 

påstå att författarna inte har förskönat sanningen av ämnena. Det finns fortfarande chans att 

om författarna varit exempelvis förespråkare av grön marknadsföring, så kan de ha förfinat 

ämnets fördelar samtidigt som de kan underlåtit att lyfta fram hinder kring ämnet. På grund av 

detta var jag noggrann med att även använda källor som beskrivit baksidan av grön 

marknadsföring samt även modeindustrins för- och nackdelar. 

 

Det har även varit av stor vikt att kritiskt granska dokument som publicerats av Axel Johnson, 

Åhléns och Filippa K eftersom organisationer har en tendens att framhålla de positiva 

aspekterna av företaget. Deras publikationer har bestått av hemsidor, hållbarhetsrapporter, 

sociala rapporter samt årsredovisningar. Materialen har varit de senaste upplagorna och därför 

kan de anses som aktuella. De svar som jag erhöll från företagsintervjuerna kan säkerligen ha 

färgats av respondenternas åsikter. För inte endast använda material från företagets perspektiv 

valde jag även att granska dokument från annat håll, för att på så vis få en relativ objektiv bild 

av företagen. Material om företagen samlades därför i form av utomstående granskning vilket 

utfördes av Fair Trade Center, Rena Kläder och Swedwatch. Fair Trade Center är en ideell 

förening och arbetar för en hållbar värld med mänskliga rättigheter i fokus. Deras uppgift är 

att pressa företagen till att säkerställa bättre arbetsvillkor för företagens arbetare i 

leverantörskedjan (Fair Trade Center 2015). Rena Kläder är ett nätverk av organisationer och 

deras syfte är att sprida kunskap om hur klädindustrin fungerar så att konsumenter kan sätta 

press på företagen (Rena Kläder 2015). Även Swedwatch en ideell förening med syfte att 

granska svenska företags verksamhet i utvecklingsländer (Swedwatch 2015). Kritik kan dock 

även riktas mot dessa gransknings organisationer som medvetet kan vinkla sina rapporter och 
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belysa aspekter som är till nackdel för klädföretagen. En relativ objektiv bild av företagens 

rådande omständighet har dock ändå kunnat framställas genom att jag gjort viktiga 

avväganden och har haft ett kritiskt förhållningssätt till samtliga material. 

 

Syftet har varit att samla in information till studien som legat nära i tid. Det insamlade 

materialet har varit forskning som bedrivits under mitten av 1990-talet och men främst under 

senare delen av 2000-talet. Anledningen till att använda sig av senare forskningar är att 

miljöaspekten har de senaste decennierna ändrats och utvecklats. Modeindustrin är en 

snabbväxande bransch och genom att använda mig av senare forskningar har jag kunnat bidra 

med en aktuell studie. Författarnas åsikter och synpunkter kan ha påverkats av den tidsperiod 

som de befunnit sig i, vilket i sin tur kan ha influerat innehållet av skrifterna.  

 
3.10.1.2 Beroendekritik 

Beroendekritik innebär att se ifall två källor är beroende av varandra vilket kan förklaras 

genom att undersöka om två källor ger samma upplysningar från en och samma upphovsman.  

(Eriksson & Wiedersheim-Paul 2008, s. 55). Det går att påstå att beroendekritiken i de 

vetenskapliga artiklarna är stark då en genomsökning av artiklarnas referenslista påvisar att 

många av författarna har refererat till varandras artiklar. Flera av källorna har även hänvisat 

till några specifika böcker om mode och hållbarhet samt så har de hänvisat till en och samma 

artiklar. En populär bok som har återkommit i källornas referenslistor är boken ”Sustainable 

fashion and clothing” skriven år 2008 av Fletcher. Jag anser att den höga beroendekritiken i 

mina källor har bidragit till en ökad kvalitet av min studie. Det bevisar att materialvalen är 

tillförlitliga då upphovsmännen av mina källor betonar bland annat samma saker.  

 

3.10.2 Metodkritik 

Denna studie har utgått ifrån en kvalitativ metod och det finns en del kritik att rikta mot 

metodvalet. Bryman och Bell menar bland annat att forskarens egna uppfattningar kan 

genomsyra resultatet, att det finns problematik kring generalisering av resultatet och att det är 

låg transparens i sådana studier (Bryman & Bell 2013, s. 416-418). Som tidigare nämnt kan 

mina personliga intressen ha bidragit till utformningen av denna studie. Det kan innebära att 

trots att jag inte haft som avsikt att vinkla materialet till företagens fördel eller nackdel, så kan 

jag omedvetet ha bidragit till det ändå. Jag har försökt vara så objektiv jag kunnat vara, dock 

har analysen av datainsamlingen givetvis färgats av mina egna värderingar och åsikter. Jag 

anser att det visserligen kan vara en problematik när subjektiva värderingar genomsyrar 

resultatet men det är å andra sidan svårt att uppnå fullständig objektivitet. Jag kan hålla med 

författarna till viss del men inte helt och hållet. Jag anser att det inte behöver vara fel att mina 

värderingar färgar resultatet då jag hela tiden varit medveten om att inte vinkla materialet. Jag 

tror att genom att studier färgas av forskares egna värderingar går det på så vis skapa nya och 

unika resultat som omvärlden kan dra nytta av. Om det inte vore för ens egna värderingar och 

uppfattningar skulle det vara svårt att kunna tillföra ny kunskap. Det är dock skillnad på att 

vinkla materialet medvetet eller att färga sitt resultat med försiktighet. Mina egna intressen i 
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frågan har givetvis lett till vad jag valt att inrikta mig på. Jag valde grunda min studie på två 

fallstudier och de utvalda företagen har varit strategiska val. Det har varit två företag som 

legat i mitt intresse och väckt min nyfikenhet. Däremot har inte min avsikt varit att 

generalisera resultatet utan resultatet har varit unika för de specifika fallen. För att göra det så 

tydligt som möjligt för läsaren har jag ständigt varit väldigt transparent i min studie. Jag har så 

gott det går försökt att inte dölja någonting eller förbise viktiga detaljer som kunnat vara till 

nytta för läsaren. På så vis har jag försökt att eliminera tveksamheter för läsaren. Givetvis kan 

mina beskrivningar i studien uppfattas annorlunda av läsaren. Utifrån vad läsaren har för egna 

värderingar och uppfattningar kan denne läsa och tolka min studie på ett visst sätt.   

 

Yin framhåller kritik gentemot flerfallstudier och menar att det är en resurs- och tidkrävande 

process för en ensam forskare (Yin 2007, s. 68). Detta är förenligt med hur jag upplevde 

processen med denna studie då jag under utformningen av undersökningen kunde stöta på en 

del problem. Svårigheterna låg bland annat i materialinsamlingen då det finns omfattande 

material att söka upp om företagen och det tar tid att avgränsa sitt material genom att sålla 

bort det som är irrelevant.   

 

Det finns även komplikationer som bör beaktas när det kommer intervjuer. Enligt Bryman och 

Bell är det högst sannolikt att berörda personer i intervjuer och observationer kan påverkas av 

intervjuarens egenskaper (Bryman & Bell 2013, s. 417). Både företagsintervjuer samt 

deltagande observationen ”Mystery shopping” har varit en betydande del av undersökningen. 

Jag kunde dock inte urskilja några konstigheter vid intervjutillfällena. Trots detta går det 

däremot inte att påstå att respondenterna inte har påverkats av mig. En telefonintervju skulle 

minimera en sådan risk eftersom det blir svårare att uppfatta beteendet och egenskaper via 

telefonen, då det är endast rösten som styr samtalet. Däremot finns det fortfarande betydligt 

fler fördelar än nackdelar med en besöksintervju. Jag har genom intervjuerna försökt att inta 

en neutral och passiv roll och inte tala allt för mycket med ord eller gester och miner. Min 

intention under intervjuerna var att inte förmedla mina egna åsikter kring miljöengagemang 

för att på så vis påverka svaren så lite som möjligt. Eftersom ämnet berör företagets etik har 

jag även sett till att föra samtalen med försiktighet eftersom det kan vara ett känsligt ämne för 

företagen. En annan kritik kan riktas mot inspelningen samt transkribering av intervjuerna. 

Enligt Bryman och Bell kan inspelning av intervjuer få respondenterna att bli försiktiga i sina 

utlåtanden och dessutom är transkribering som tillvägagångsätt en tidskrävande process 

(Bryman & Bell 2013, s. 489). Jag uppfattade att respondenterna inte blev påverkade av 

inspelningen utan var positiva till det. Däremot är det svårt att veta om respondenterna kan ha 

valt att begränsa en del av information som de gav ut. Det är inte osannolikt att 

respondenterna väljer att inte uttala sig om företagens negativa aspekter då de trots allt vill 

kunna marknadsföra sitt varumärke. Jag har därför varit medveten om att intervjuerna kan ha 

gett en bild av företagen som inte är helt sanningsenlig med verkligheten. En annan kritik som 

går att rikta mot intervjuer är att det är svårt att fånga upp känslorna och beteendena som 

uppkom under intervjuernas gång. När jag sammanställde mina intervjuer och tolkade de 

försökte jag inkludera känslorna och beteendena hos dessa respondenter, för att på så vis ge 

en så rättvis tolkning som möjligt. När jag har försökt att tolka ”Mystery shopping” 

observationerna var utfallen väldigt blandade och jag har spekulerat kring vad som kan ha 
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varit orsakerna till det. Bryman och Bell menar att den kritik som kan riktas mot denna typ av 

observationer är att det är svårt att fånga avsikten bakom deltagarnas beteenden (Bryman & 

Bell 2013, s. 297). Det har dock varit svårt att veta vad de riktiga orsakerna har varit till de 

uppkomna beteendena. På samma sätt som mina egenskaper kan ha påverkats under 

intervjutillfällena kan det även ha påverkat dessa personaler. Genom att ha detta i åtanke 

försökte jag därför skapa en bekväm atmosfär mellan mig och personalen under 

undersökningarnas gång.  
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4. RESULTAT 

 

”The marketing triangle” perspektivet var utgångspunkten för insamling av data och därför 

kommer empirikapitlet att presentera ett företags- och personalperspektiv av företagen. 

Kundperspektiv har däremot uteslutits vilket nämndes tidigare. Först börjar kapitlet med att 

ge en överblick av företaget Axel Johnson AB som äger både Åhléns och Filippa K. Därefter 

påföljer beskrivning av företagens hållbarhetsengagemang och en sammanställning av 

intervjuerna. Sedan presenteras en sammanställning av de utförda ”Mystery shopping 

observationerna”. Avslutningsvis sammanfattar jag kapitlet genom att använda mig av 

viktiga begrepp som kommer att analyseras i nästkommande kapitel.   

 

4.1 Axel Johnson AB  

”Hållbart företagande handlar för oss om att minimera vår negativa påverkan samt att 

maximera både affärs- och samhällsnytta.” 

(Axel Johnsons 2015a). 

 

År 1873 grundades familjeföretaget Axel Johnson AB som har en verksamhet inom handel 

och tjänster. Företaget som bedriver sin verksamhet på den europeiska marknaden med 

särskilt fokus på Norden, är idag en av Nordens största företag inom handel och tjänster. Axel 

Johnson är indelad i sex olika koncernbolag (Axel Johnson 2015b) där både Åhléns och 

Filippa K tillhör två av dessa koncernbolag. Ett av koncernbolagen är Axstores som är en 

detaljhandelskoncern där butikskedjorna Åhléns, Kicks och Lagerhaus ingår (Axel Johnson 

2015c). Novax som är det andra koncernbolaget är ett investeringsbolag som innehåller totalt 

åtta bolag där Filippa K är det ena. Novax letar upp företag med tillväxtpotential för att 

investera i dessa (Axel Johnson 2015d).  

 

Antonia Axelson Johnson som är ägare av Axel Johnson säger att de i 32 år har haft ett 

engagemang i hållbarhetsfrågan. Deras utveckling av de lönsamma verksamheterna präglas av 

det hållbara företagandet som numera har blivit en integrerad del av Axel Johnson (Axel 

Johnson 2015e). Deras hållbara företagande tillhör en viktig del av deras affärsvision. De 

beskriver även att ”Som ägarbolag ställer vi en rad krav på våra koncernbolag för att säkra att 

det finns strukturer som stödjer att hållbarhet integreras i samtliga affärsprocesser.” (Axel 

Johnsons 2015a). 
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4.2 Företagsperspektivet 

4.2.1 Företagen och dess hållbarhetsengagemang 

4.2.1.1 Åhléns 

”Det ska vara lätt att välja rätt. Därför har vi tagit fram Bra val – vår guide till mer hållbara 

varor. Men det är inte vilka produkter som helst som får prydas av vår gröna etikett. De 

måste leva upp till våra höga krav.” 

(Åhléns 2015a, s. 17) 

 

Åhléns fick sitt startskott 1899 och är idag ett av Nordens mest välkända varumärken. 

Företaget verkar inom Sverige och Norge med över 100 butiker och under ett och samma tak 

erbjuder kedjan ett stort utbud av egna samt internationella varumärken. Det breda utbudet 

hos varumärket sträcker sig inom en mängd olika kategorier så som mode, skönhet, barn, hem 

och underhållning. I deras senaste hållbarhetsrapport står det att nettoomsättning år 2014 

uppgick till 4,9 miljarder kronor och deras hållbara varor under 2014 utgjorde 6 procent av 

samtliga varor (Åhléns 2015a, s. 4). Åhléns berättar i sin hemsida att med deras 

hållbarhetsengagemang är syftet att bidra med en så liten påverkan som möjligt på människor, 

djur och natur. De har en tydlig strategi som hjälper de att uppnå sina mål och samtidigt även 

att ta itu med utmaningarna som de möter längst vägen. Företaget beskriver att deras 

hållbarhetsarbete sträcker sig genom hela värdekedjan och detta kategoriseras inom fyra olika 

områden; hållbart erbjudande, hållbar produktion, hållbar drift och samhällsengagemang 

(Åhléns 2015c).  

 

Utöver deras vanliga sortiment har Åhléns skapat Bra val sortimentet vilket är en guide till 

mer hållbara produkter som tar extra hänsyn till människor och miljö. Bra val sortimentet är i 

sin tur indelad i sex olika kategorier- Återvunnet, Socialt ansvar, Ekologiskt, Tencel, 

Miljömärkt samt Astma & Allergiförbundets Svalan (Åhléns 2015b). Bra val sortimentet för 

dam består bland annat av t-shirts, linnen, toppar, klänningar, tunikor, tights, leggings med 

mera. Priserna på produkterna är från cirka 79 kronor till 599 kronor där de flesta plaggen går 

på några få hundralappar (Åhléns 2015d). I den senaste hållbarhetsrapporten beskriver 

företaget att de har som ambition att i framtiden utöka sina hållbara erbjudanden (Åhléns 

2015a, s. 3). Exempelvis under våren 2015 adderade de ett nytt Bra val sortiment till deras 

ordinära Bra val bassortiment. De namngav sortimentet Green Collection som kom i en 

begränsad upplaga. Kollektionen bestod av enkla plagg men en vårkänsla; det var bland annat 

en vit klänning, vit blus, blå kort byxkjol, blåvitmönstrade kaftan och blåvitmönstrad vida 

byxor (Åhléns
 
2015e). Utöver deras egna märken i varuhuset erbjuder även några andra 

varumärken hållbara varor (Åhléns 2015a, s. 19). Filippa K är bland annat ett av de 

internationella varumärkena som går att hitta hos Åhléns (Filippa K 2015m). 

 

Genom att gå tillbaka i Åhléns hållbarhetsrapporter går det att se att Åhléns har tydliga 

målsättningar. Exempelvis beskriver de i hållbarhetsrapporten från år 2013 att försäljningen 

av deras Bra val produkter var 4,9 procent av deras totala försäljning och att deras målsättning 
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till i slutet av 2015 är att det ska öka till 10 procent (Åhléns 2014, s. 20). I den senaste 

rapporten framhåller de att det blir svårt att uppnå målet som de satt upp trots att de har ökat 

antalet och försäljningen av sina Bra val produkter (Åhléns
 
2015a, s. 14). Organisationen har 

tydlig uppdelning för hur hållbarhetsarbetet ska gå till. Deras hållbarhetsavdelning försöker 

att stödja hållbarhetsarbetet inom verksamheten. Hållbarhetsambassadörerna inom företaget 

ser till att kunna stimulera Bra val försäljningen samt uppmuntra kollegorna till ett mer aktivt 

arbete inom hållbarhet (Åhléns 2015a, s. 7). Åhléns beskriver att det finns goda möjligheter 

till att få fler att välja Bra val. Det som sätter ribban är kreativiteten och kommunikationen i 

varuhusen. Många känner till att Åhléns jobbar med hållbarhetsfrågor men det är få som 

förstår vad det egentligen innebär. Genom integrering av Bra val i deras 

marknadskommunikation kan de däremot se att det gett goda resultat då kännedomen har ökat 

kring Bra val (Åhléns 2015a, s. 9). 

 

Åhléns beskriver att de har satsat på utbildning och granskning av sina leverantörer i flera års 

tid. Detta i syfte att bland annat säkerställa goda arbetsvillkor med hänsyn tagen till löner, 

arbetstider och barnarbete. De ser även till att arbetsplatsen är säkra och att leverantörleden 

har en minimal miljöpåverkan. För Åhléns är långsiktiga relationer med sina leverantörer 

extra viktiga då de inte har egna fabriker. Produktionskontoren ligger i Shanghai, Hong Kong, 

New Delhi och Dhaka (Åhléns 2015f). Deras komplexa leverantörskedja är en viktig prioritet 

för företaget (Åhléns 2015a, s. 3) och de har ett fortsatt fokus på att miljöaspekterna i 

leverantörskedjan (Åhléns 2015a, s. 20). Åhléns beskriver i sin hållbarhetsrapport från 2013 

angående kollapsen av fabriksbyggnaden Rana Plaza i Savar, Bangladesh. Åhléns menar att 

det var en påminnelse för de om de befintliga säkerhetsriskerna bland produktionsarbetarna 

(Åhléns 2014, s. 26). I samband med detta riktade Anders Ferbe, förbundsordförande i IF 

Metall och Lars-Anders Häggström, förbundsordförande i Handel, kritik mot Åhléns och ett 

par andra västerländska klädföretag som hos sina leverantörer ställer krav på goda 

arbetsvillkor (Ferbe & Häggström 2013). Tragedin ledde till att de globala facken IndustriAll 

och UNI tecknade ett brand- och säkerhetsavtal mellan klädföretag från hela världen (Lack 

2014). Ferbe och Häggström var besvikna över att Åhléns som importerar kläder och textiler 

från Bangladesh inte hade skrivit på avtalet medan andra svenska företag såsom H&M, 

KapphAl och Hemtex hade anslutit sig till detta (Ferbe & Häggström 2013; Sjödin 2013). Till 

slut valde Åhléns att signera brand- och säkerhetsavtalet för textilarbetare i Bangladesh vilket 

de inte var redo för när Handelsnytt, tidning för Handelsanställdas förbund kontaktade de i 

augusti 2013. Åhléns behövde utreda i frågan och förstå vad det skulle innebära (Klint 2013). 

Åhléns beskriver i sin hållbarhetsrapport att de inte hade produktioner vid Rana Plaza utan att 

de har tio andra leverantörer i Bangladesh. Åhléns uppger dock att de anslöt sig till avtalet och 

vill ta sitt ansvar och bidra till förbättring av säkerhet för arbetare (Åhléns 2014, s. 26).  

 

Swedwatch hade i maj 2013, endast två veckor efter Rana Plaza-kollapsen, bjudit in några 

aktörer till ett möte i Stockholm, däribland Åhléns var ett av företagen. Mötet har 

sammanställts i rapporten ”Starkt fokus på kvinnors rättigheter”. Tanken med mötet var att 

diskutera den aktuella situationen i Bangladesh samtidigt som det även var en uppföljning av 

det tidigare mötet ”A Lost Revolution?” från året innan (Edoff & Nilsson 2013, s. 7). Åhléns 

bedriver sin verksamhet med en produktion i bland annat Bangladesh (Åhléns 2015d), ett land 
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med en konfektionsindustri som domineras av kvinnor (Swedwatch 2012, s. 6). Rapporten ”A 

Lost revolution?” beskriver att klädföretagen har en liten kunskap om hur förhållandena ser ut 

utanför fabriksväggarna. Klädföretagen är omedvetna om såsom arbetarnas familjestrukturer, 

bostadsförhållanden och tillgången till mat. Företagen har en skyldighet att respektera 

mänskliga rättigheter inom alla situationer enligt internationella ramar av CSR arbete 

(Swedwatch 2012, s. 7). Edoff och Nilsson förklarar att Swedwatch fokus på ekonomiska, 

sociala och kulturella rättigheter utanför fabriksväggarna, var någonting som de inbjudna 

företagen inte tyckte var så relevanta till en början. Det syntes dock en attitydförändring hos 

företagen så småningom (Edoff & Nilsson 2013, s. 6). 

 

Företagen har en motsägelsefull roll i Bangladesh, å ena sidan har de har uppförandekoder 

som får industrin att utvecklas och företagen skapar även miljontals arbetstillfällen. Å andra 

sidan är de låga produktionskostnaderna den främsta orsaken till inköp från landet 

(Swedwatch 2012, s. 10). Åhléns är sen 2010 medlem i BSCI (Business Social Compliance 

Initiative) som har uppförandekod baserad på internationell arbetsrättslig standard (Kennberg 

2013, s. 20). Åhléns beskriver att de utifrån BSCI uppförandekod arbetar systematiskt med 

sina leverantörer gällande bland annat förbättringsarbete och uppföljning. Innan de inleder 

samarbeten med leverantörer och fabriker i riskländer utför de en granskning som efterföljs av 

inspektioner (Åhléns 2015a, s. 21). Visserligen försöker företagen ta sitt ansvar och utföra 

goda CSR arbeten, men trots detta finns det fortfarande problem som är olösta- de låga 

lönerna och all övertidsarbete (Swedwatch 2012, s. 10). 

 

Åhléns har även blivit granskad för sitt CSR arbete av Rena kläder samt Fair Trade Center. 

Deras rapport redogjorde för hur nio största modeföretagen i Sverige arbetar med hållbara 

lönesystem för arbetarna i företagens leverantörskedjor (Riddselius, Molin & Rosquist 2011, 

s. 9). Åhléns som var ett av undersökningsföretagen arbetar utifrån BSCIs uppförandekoder 

för att säkerställa att lagstadgade minimilöner uppfylls av leverantörerna i respektive land och 

region. Målet är att försöka höja lönerna genom att föra diskussioner med leverantörerna. En 

representant från Åhléns säger att i syfte att påverka har de gemensamt gått ihop med andra 

företag då de haft samma leverantörer. Representanten tillägger att ”Vi har ofta svårt att 

påverka enskilda fabrikers arbetares löner utöver de lagstadgade minimilönerna då vi nästan 

alltid är en liten köpare i mängden hos våra leverantörer.”. Efter granskningen kommenterar 

Fair Trade Center och Rena kläder i rapporten att en del av företagen, däribland Åhléns, bör 

påskynda sitt arbete för mer hållbara lönesystem (Riddselius, Molin & Rosquist 2011, s. 18-

20). Rapporten bevisar även att samtliga granskade företag inte riktigt vet hur de ska hantera 

lönefrågan trots att de är medvetna om de låga lönerna. Lönenivån är alldeles för låg och 

ligger under 2 USD per dag, vilket är FN:s fattigdomsnivå. Företagen bör se till att en 

levnadslön betalas ut för att arbetarna ska få ett drägligt liv (Riddselius, Molin & Rosquist 

2011, s. 4). De hävdar även att företagen bör bli mer transparent i hur de arbetar i lönefrågan 

och även stärka sitt CSR-arbete genom att ingå i ett trovärdigt flerpartsinitiativ (Riddselius, 

Molin & Rosquist 2011, s. 18-20).  

 

Ännu en rapport som Fair Trade Center utförde inkluderade Åhléns och ett par andra svenska 

företag. Rapportens undersökte hur företagen kan arbeta med inköpsprocesser för att öka 
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hållbarheten i leverantörskedjan (Kennberg 2013, s. 5). Det framgår i rapporten att Åhléns 

utför kontroller av leverantörer utifrån BSCI uppförandekod. Leverantörerna följs upp med 

treårsintervaller genom uppföljningsrevisioner och de försöker att identifiera potentiella 

förbättringsområden genom klagomålsmekanismer (Kennberg 2013, s. 20-21). Efter 

granskning och inblick i hur företagen arbetar i frågan sammanfattar rapporten att det behövs 

förankring i ledningsnivå för att förbättra företagens arbete. Företagen behöver ingå en 

närmare relation med sina leverantörer och samverka med de i större utsträckning än att ha ett 

polisiärt förhållningssätt (Kennberg 2013, s. 5). 

 

4.2.1.2 Filippa K 

 

“I set out to build a brand with substance and truth,  

not dependent on the superficial trends of the fashion industry.” 

(Filippa K, 2015b) 

 

År 1993 grundade Filippa Knutsson och hennes före detta make Patrik Kihlborg företaget 

Filippa K som är ett ledande svenskt högkvalitativt modevarumärke för kvinnor och män. De 

har sin huvudmarknad i Sverige och företaget representerar även med separata kontorer inom 

sex andra kärnmarknader; Norge, Danmark, Finland, Nederländerna, Tyskland och Belgien. 

Filippa K äger 36 butiker lokaliserad i Skandinavien och Nordeuropa och deras 740 

återförsäljare är belägna främst i Europa men även i Kanada, Australien, Hong Kong och 

Ryssland (Filippa K 2012a, s. 3-4). Under 2013 hade företaget en omsättning på 509 366 

tusen kronor (Filippa K 2013c, s. 3). 

 

Filippa K är ett modevarumärke med särpräglad designfilosofi. Deras affärsidé är ”Att erbjuda 

långvarigt mode baserad på våra kärnvärderingar; stil, enkelhet och kvalitet.” (Filippa K 

2015b). Företaget beskriver att i sin sociala rapport att dessa värderingar genomsyrar allting 

som de gör i verksamheten. Stil representerar deras kreativa sida och passionen för det de gör. 

Enkelheten ligger i hur Filippa K genom ett okomplicerat och ärligt sätt kommunicerar 

varumärket. Slutligen innebär kvalitet att företaget i sina processer är ansvarsfulla och 

respektfulla. Företaget står för hög kvalitet samt attraktivt pris och har ett tydligt koncept som 

innebär att erbjuda essentiella och väldesignade produkter med en tidlös stil och ren design 

(Filippa K 2012a, s. 3). Att deras plagg ska stå sig genom tiderna innebär att de ska vara 

estetiskt balanserade och bärbara (Filippa K 2015b). Filippa Ks priser är från cirka 450 kr 

(Filippa K 2015d) upp till cirka 6000 kr (Filippa K 2015e).  

 

Visionen Filippa K arbetar efter är ”Fashion where sustainability is the guide to growth”. 

Deras inspirationskälla är framförallt jorden och ekosystemets begränsningar med en ambition 

om att inte bidra till ännu mer problem utan istället vara en del av lösningen (Filippa K 

2015b). Företaget säger i sin hemsida att de är väl medveten om vad det innebär att vara en 

del av textilindustrin och de utmaningar som det för med sig. För att de ska kunna bidra till en 

lösning av miljömässiga och sociala avtryck som orsakas av försörjningskedjan, försöker 
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företaget ständigt arbeta med partners som delar samma ambition samt hitta bättre material 

och nya produktionsmetoder (Filippa K 2015f). Största delen av deras produktion sker i 

Portugal och Kina, sedan har de resterande produktion i ett flertal länder i Europa och några i 

Asien (Filippa K 2013g, s. 41). 

 

Filippa K betonar att det är viktigt för företaget är att inte bidra till överkonsumtion varför de 

inte producera i onödiga volymer som går till spillo (Filippa K 2015f). De jobbar fortfarande 

på kvantitetsnivån och är beroende av realisationsperioder men de erbjuder inte ”ta tre betala 

för två”- kampanjer. Mode för Filippa K innebär stil snarare än att konstant erbjuda trender 

till sina kunder och de vill genom långvarigt mode försöka slöa ner modet (Filippa K 2013g, 

s. 14). Brismar nämner att Filippa K är ett av företagen i Sverige som fokuserar mer på sina 

hållbarhetsstrategier än vissa andra företag (Brismar 2015a). Filippa K beskriver att de har 

dedikerat sig till en kuraterad garderob som är noggrant utvald med design som är cirkulär 

och tidlös samt innehållandes en personlig stil. Tanken med den en kuraterad garderob är att 

en garderob ska vara enkel och bestående och den ska kunna utvecklas med tiden. 

Ekosystemet har inspirerat till varumärkets cirkulära design med tanken att produkterna som 

skapas ska kunna återanvändas och återvinnas för att eliminera slöseri. Varje produkt som 

skapas är konstruerad för att bäras, justeras och lagas (Filippa K 2015f). 

 

Filippa K har en metod där de är hängiven till fyra R, dessa är Reducing, Repairing, Reusing 

och Recycling (reducering, reparering, återanvändning och återvinning) (Filippa K 2015f). 

Varumärket arbetar med reducering genom att skapa produkter med en så liten miljöpåverkan 

som möjligt. I syfte att reparera ser Flippa K till att deras kunder tar väl hand om sina plagg 

genom att utbilda och hjälpa kunderna. Filippa K introducerade år 2014 ekologiskt tvättmedel 

och sköljmedel- Filippa K Fabric Wash och Filippa K Fabric Care. Filippa K satsar och 

försöker bidra till återanvändning av sina plagg för att minska på modets miljöpåverkan. 

Varumärket öppnade sin Filippa K second hand butik i Stockholm år 2008 som ett ansvar för 

deras produkters hela livscykel. Under 2015 testar de det nya konceptet Filippa K Lease som 

ger möjligheten att hyra kläder. De samarbetar även med andra organisationer och erbjuder 

kunderna klädbibliotek. Det är ett sätt att inte bidra till överkonsumtion samtidigt som det 

även blir billigare för kunden. I strävan efter återvinning började Filippa K under 2015 med 

deras koncept Collect i både Sverige och Danmark. De uppmanar sina kunder att komma in 

och återlämna sina gamla plagg och som belöning erhåller de en rabattkupong som ger 15 

procent på nästa köp (Filippa K 2015h). 

 

I arbetet mot att skapa hållbara plagg lanserade Filippa K i februari 2015 ”Front Runners of 

Long Lasting Simplicity” bestående av tre produkter; en skjorta, en topp och en klänning. De 

var tillverkade av 100 procent förnybar Tencel fibrer (Filippa K 2015i). Det är produkter som 

är hållbara rakt igenom och för att framställa dessa har de följt hela produktionskedjan. De har 

tittat på ekosystemets påverkan, resurseffektivitet, transport och distribution, 

energiförbrukning och mycket mer (Filippa K 2015i; Corneliusson 2014). Detta har varit en 

inlärningsprocess för företaget och målet är att samtliga av deras produkter i framtiden ska 

vara Front runners produkter (Corneliusson 2014). Det finns många utmaningar att övervinna 

för att lyckas skapa kollektioner som innehåller mer hållbara fibrer. Filippa K har 
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kvalitetskrav som de hållbara fibrerna måste uppfylla vilket de inte alltid gör och många 

gånger är inte materialen i samma klass som material som är av konventionella fibrer. Även 

prislappen på plaggen blir mer påtaglig då hållbar material är mer omfattande (Filippa K 

2015j).  

 

De processer och strukturer som Filippa K omformar och bygger om vill de genomföra utan 

att behöva kompromissa med designen. Denna förändring kräver att de har full insyn i 

värdekedjan samt en holistisk syn på deras verksamhet (Filippa K 2015k). Filippa K uppger 

på sin hemsida att de sen 2008 arbetar med FWF (Fair Wear Foundation) och säkerställer 

arbetsvillkoren i leverantörskedjan utifrån initiativets uppförandekod. Att upprätthålla 

mänskliga rättigheter uppger Filippa K vara det viktigaste sociala ansvaret för dem, samt även 

att säkerställa att deras leverantörer stöttar rättvisa arbetsvillkor. De finner att det blir möjligt 

att utföra detta genom att vara medlem hos FWF då de bland annat bidrar med övervakning av 

olika länder och uppskattar dess risker (Filippa K 2015l). 

  

Rena kläder och Fair Trade Center genomförde år 2006 en granskning av Filippa K och ett 

par andra svenska företag. Syftet med studien var att undersöka vilket ansvar företagen tar för 

människor och miljö i de länder företagens produktion sker (Johansson 2006, s. 5). Rapporten 

redogör att de undersökta företagen utför egna kontroller av arbetsförhållandena på 

leverantörernas fabriker men att de verkliga problemen uppdagas sällan vid kontrollering då 

de oftast är osynliga. Dessa osynliga problem är exempelvis långa arbetsdagar, låga löner och 

sexuella trakasserier, däremot är det enklare att upptäcka brister som brandsäkerhet, låsta 

nödutgångar och med mera. Vid leverantörsinspektionerna är det sällan arbetarna inkluderas 

vilket är en av orsakerna till bristerna vid kontrollprocessen. Av de samtliga undersökta 

företagen uppger alla att de genomför leverantörskontroller, dock uppgav endast Filippa K att 

de upptäckt fabrikerna överträda företagens etiska krav (Johansson 2006, s. 9). Filippa K 

arbetar utifrån uppförandekod men hävdade i granskningen att de inte har möjligheten att 

kontrollera kraven i samma utsträckning som de stora bolagen. De kontrollerar dock så 

utförligt de kan. Företaget anser att det är svårare att utföra kontroll i Asien särskilt då 

fackföreningar inte är tillåtna där. De har produktion som ökar konstant i Asien och de är 

därför medvetna om att deras uppförandekod behöver utvecklas och förbättras. I de 

leverantörsbesök som skedde ca en gång per säsong involverades inte arbetarna. Det var 

vanligt förekommande att arbetstiderna kunde vara långa men Filippa K agerade inte för att 

utföra någon ändring (Johansson 2006, s. 16). Fair Trade Center och Rena kläder hävdar att 

trots att Filippa K och ett par andra av företagen har uppförandekod utförs inte noggranna 

kontroller vilket kan ha med okunskap att göra, gällande hur de ska förbättra situationen 

(Johansson 2006, s. 24).  

 

I den rapport som Fair Trade Center utförde 2013 angående hållbara inköpsmetoder med 

bland annat Åhléns som ett av undersökningsföretagen, ingick även Filippa K. Rapporten 

beskriver att Filippa K använder externa aktören FWF, för att genomföra uppföljningar. För 

att påverka sociala villkor arbetar Filippa K systematiskt med inköpsmetoder. De arbetar med 

att under lågsäsong fylla upp produktionen med deras bassortiment som är icke-trendkänsliga 

produkter. Dessa produkter har en lång livslängd vilket gör att företaget utan några problem 
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kan justera lagernivå och försäljning. Detta sätt att arbeta ger leverantörerna möjligheten att 

planera sin produktion och ha ett jämnare flöde av arbetskraft. Dessutom får Filippa K 

förmånligare priser då det under högsäsong är högre konkurrens än vid lågsäsong (Kennberg 

2013, s. 38). Sammanfattningsvis menar Fair Trade Center att samtliga företag har en del 

aspekter att beakta. De menar bland annat att det är centralt att bygga hållbara relationer till 

sina leverantörer. För att etablera långsiktiga relationer med leverantörerna kan företagen 

investera i kompetensutveckling hos leverantörerna (Kennberg 2013, s. 38). 

 

4.2.2 Intervju 

4.2.2.1 Åhléns 

I syfte att erhålla synpunkter om Bra val sortimentet hos Åhléns och ta reda på om deras 

miljöarbete intervjuades projektledaren som gör kampanjer på Åhléns. Hon har arbetat på 

Åhléns i tre år och har tidigare jobbat inom reklambyråer i ungefär 10 år. Respondenten säger 

att det är svårt att nämna procenttal på deras internationella märken då det tillkommer och 

dras bort varumärken från sortimentet genomgående. Inte heller går det riktigt att veta 

procenttal på deras egna märken, dock uppger hon att Bra val sortiment för tillfället utgör 20 

procent av samtliga kläder av deras egna märken. Respondenten berättar att Åhléns redan vid 

uppstart av företaget har haft en miljöprofil. Bra val sortimentet tar extra hänsyn till 

människor och miljö och Åhléns använder intressanta material såsom Tencel, ekologisk 

bomull, återvunnen polyester och med mera. Hon säger att ”jag tror verkligen att det här är 

framtiden med sustainability och mode”. De har en hållbarhetschef som tar hand om alla 

hållbarhetsfrågor och respondenten tycker att det är otroligt viktigt att man tar det till en sådan 

nivå där någon sitter i ledningsgruppen och tar hand om frågor specifikt inom detta område. 

 

Respondenten berättar att de kommunicerar ut deras miljövänliga budskap genom att de i 

deras reklamkampanjer alltid ser till att fokusera på några specifikt utvalda Bra val produkter. 

De jobbar så mycket som det går med logotypen som har en grön färg och säger att ”vi 

försöker verkligen pränta in Bra val, så folk vet vad det är för någonting”. När de utfört 

undersökningar i syfte att veta hur välmedvetna folk är om Bra val så har inte folk riktigt vetat 

om vad det egentligen innebär. I följd av detta bestämde de sig att göra en stor kampanj i 

oktober 2014, Bra val- lägenhetskampanjen, som blev en succé och även nominerad till 

Guldägget 2015. De hade inrett en hel lägenhet med hållbara produkter, alltifrån hemartiklar 

till hållbara klädesplagg. Denna lägenhet kunde man hyra i Airbnb som är en uthyrningssajt. 

Syftet var att folk skulle få känna på att leva det hållbara och denna kampanj ökade 

kännedomen om Bra val med hela 250 procent. De mätte även efteråt hur pass bra 

kännedomen höll i sig och i vanliga fall brukar medvetandet öka och sedan minska snabbt 

igen om det är en fluga men denna gång höll den sig stabil. I samma veva som respondenten 

berättar om deras lyckade Bra val- lägenhetskampanj, säger hon att man alltid vill vara så bra 

som möjligt när man går ut och kommunicerar om sina produkter. Hon betonar dock att det 

även ligger en fara i att hela tiden tänka att ”men vi är inte tillräckligt bra nu, vi väntar ett år 

till”. Hon säger att ”jag tror att man lär sig saker på vägen när man börjar prata om 
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det”.  Samtidigt tillägger hon att man självklart inte ska uttala sig om någonting som man inte 

kan stå för. 

  

Hon säger att Bra val inte är någonting som de kommer att bli rika på och att det är inte är det 

som är syftet med deras Bra val sortimentet heller. ”Då hade man nog förpackat det 

annorlunda” tillägger hon. Det kommer starka riktlinjer från Åhléns ägare om att 

verksamheten ska arbeta med hållbarhet för miljön och framtiden. ”Det är en större vision än 

bara att nu ska vi tjäna pengar på det!”. Respondenten anser att Åhléns fördel är att de säljer 

deras kläder i stora kvantiteter och därför har de också större möjlighet att påverka och göra 

skillnad jämfört med ett litet företag. Hon menar att ju mer kvantiteter man har desto mer kan 

man påverka och dessutom kan de även göra skillnad på priset på grund av detta. De har även 

erbjudanden såsom ”3 för 2” på en del av deras Bra val produkter. En svårighet som de 

upplever är att ge modekänslan i plaggen, kunderna vill gärna känna att miljövänliga kläder är 

moderiktiga och inte tråkiga. Hon tillägger att ”det kan lätt kännas att det här är en ekologisk 

topp, man vill ju fortfarande att det ska kännas mode”. Skulle varumärket vara highfashion, 

exempelvis som Stella McCartney, då är det mycket enklare att kommunicera, det är inte 

riktigt var Åhléns ligger. Hon tror att man inte köper ett plagg för att det är ekologisk eller Bra 

val utan man köper det för att det är snyggt. Det ekologiska och Bra val, det är någonting som 

kommer på köpet och är en bonus. De gjorde en kapsel-kollektion som heter Green Collection 

vilket är en Bra val kollektion som kom ut vecka 16, 2015. Med denna kollektion har de 

arbetat väldigt mycket med modekänsla jämfört med deras övriga Bra val sortiment som för 

det mesta består av enkla basplagg. Denna modesatsning var ett sätt att ge frukt internt och de 

hoppas på att kunna göra flera sådana kollektioner i framtiden. 

  

Det är viktigt för de att nå ut till kunderna ordentligt och de kände sig väldigt nöjda med sin 

Bra val- lägenhetskampanj som var en annorlunda satsning. De fick otroligt bra respons av 

kunderna och det är mer sådant de vill satsa på där de kan få med kunderna och öka deras 

engagemang. De kommer att lansera en ny hemsida förmodligen med e-handel och de ser den 

nya hemsidan som en möjlighet till att kunna jobba ännu mer med att berätta och informera 

om deras Bra val produkter. 

  

Respondenten berättar att det på varje varuhus finns hållbarhetsambassadörer som fått 

utbildning internt och de har speciell kompetens inom Bra val och allt vad det innebär. De har 

som uppgift att informera kunderna samt även sina medarbetare kring miljöfrågor. Hon 

nämner greenwash och säger att det är otroligt viktigt med förtroende samt att man måste 

kunna det man säger. Därför ser de också till att utbilda varandra internt. För att öka 

kännedomen om deras miljömärkta plagg ser de till att i butikerna ha skyltar och de delar ut 

informationsfoldrar och försöker informera så mycket det går. Respondenten anser att deras 

butikspersonal är duktiga med att prata och informera kunderna om hållbara kläder i 

butikerna. 

Deras Bra val sortiment har en prisklass på exempelvis linnen från 99-149 kr och de har haft 

diskussioner om att sätta högre priser på deras soritment. De har dock landat i att de inte vill 

att det ska bli för dyrt och att folk ska vilja köpa deras Bra val produkter. ”Jag tror att det 
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finns en större tanke med att man faktiskt inte höjer priset på Bra val sakerna” säger hon och 

anser samtidigt att de har rätt hög kvalitet på deras produkter. Deras målgrupp som de riktar 

sig mot ligger inte inom något åldersspann längre utan de pratar mer om hur kunder är i deras 

mindset. De håller på med en ny strategi för vem de ska rikta sig mot. Just nu försöker de att 

fokusera på de som är engagerade inom ekologiska produkter. Det är däremot otroligt svårt att 

omvända de som inte har något intresse alls inom sådana produkter. Det är svårt att trycka på 

någon ett budskap och hon fullt medveten om att det från kundens perspektiv är väldigt svårt 

att hålla koll på miljöarbetet inom hela kedjan. De ser till att ha dialog med kunderna genom 

att de kan maila sina frågor till hållbarhetsexperter. De arbetar mycket med att olika 

funktioner såsom speciell mailadress, olika chatt och de finns även på Facebook, för att göra 

det enkelt för kunden att ställa frågor. De ser ett ökat intresse hos kunderna för deras Bra val 

produkter och ett stort engagemang kring Åhléns miljöarbete. Hon anser att det är ”så många 

som bara informerar idag och det är envägskommunikation”. Därför tycker hon att man 

behöver integrera med kunden snarare än att bara informera. 

 

4.2.2.2 Filippa K 

Filippa Ks CSR- ansvarige som intervjun genomfördes med har arbetat inom företaget i 19 år. 

Hon har inom företaget arbetat med allt möjligt, med start som receptionist har hon sedan 

arbetat som projektledare, databasutvecklare, säljkoordinator, logistikchef, supportchef och 

supply chain chef. Hon säger att ”för mig har det varit viktigt med värderingarna och leva mig 

in i dem”. Företaget har inte haft en miljöprofil vid uppstart av företaget men de har arbetat 

med hållbarhetsfrågor länge. Deras kläder innehåller 53 procent hållbara material vilket de 

tycker är rätt så bra. Hon anser att miljövänligt kan betyda så mycket och att det inte bara är 

klädesplagget, det är all arbete inom samtliga led. Respondenten säger att ”stil, enkelhet och 

kvalitet är det som vi står för och det syns inte bara på kläderna utan detta genomsyrar inom 

hela företaget och i allt vi gör”. Det finns inom alla led, alltifrån hur de arbetar med varandra, 

kommunicerar med varandra och kommunicerar med leverantörer. ”Våra värderingar ligger i 

företagets DNA kan man säga”. Företaget representerar stil än trend och siktar på långvarigt 

mode. 

 

Filippa K har 65 procent av sin produktion i Europa och resterande produktion i Asien. De har 

haft och jobbat med sina leverantörer väldigt länge då företaget tror och satsar på långsiktiga 

relationer. Respondenten förklarar att Filippa K jobbar med att ändra sitt system från linjära 

modeller till mer cirkulära modeller. ”I den linjära modellen har vi till exempel bomull i ena 

änden som i den andra änden hamnar i soporna. Det vill vi jobba bort ifrån. Vi vill istället 

ändra det till mer cirkulära modeller där material kan återvinnas och återanvändas”. 

 

De har front runners produkter vilket är produkter som är hållbar rakt igenom. Dessa front 

runners produkter säger respondenten att det är ”ett sätt för oss att lära oss om hur vi kan 

jobba med hållbarhet inom alla led”. De ser till att fokusera på en produktgrupp i taget och 

först ut var tre plagg av trikå och nästa produktgrupp är ull vilket är mycket svårare. Det 

krävdes mycket tid, resurser och energi att utveckla och framställa dessa produkter. Projektet 
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tog ungefär 1,5-2 år att genomföra. Hon tillägger att de behöver investera mycket tid och 

forskning för att uppnå det vi vill. ”Vi har en ambition att alla våra plagg ska till 2030 vara 

front runners produkter. Vi vill även 2050 kunna vara ett framgångsrikt företag. Det är en lång 

väg dit men det handlar om att göra om hela systemet och tänket från grunden. Vi håller på 

med en systemförändring”.  

 

Hon säger att man blir mer och mer medveten om innebörden av hållbarhet och att 

hållbarhetsarbetet har ändrats med tiden.  Företaget pratar om ”fashion where sustainability is 

the guide to growth” och de ser till att jobba inom jordens begränsningar. Resan handlar inte 

bara om att skapa kläder som håller länge utan Filippa K jobbar främst efter två viktiga 

koncept, den kuraterade garderoben och den cirkulära designen. Att ge möjlighet till 

uthyrning som de gör leder till att kläder inte överkonsumeras. 

 

När det gäller deras marknadsföring betonar hon att Filippa K inte framhåller det hållbara 

arbetet bakom deras plagg när de marknadsför sina produkter. ”Vi är mer transparenta och har 

varit tysta länge”. De har helt enkelt varit rädda att uttala sig, ”rädslan handlar om att man är 

rädd för att prata om vad man gör innan man är helt klar och helt perfekt och därmed bli 

ifrågasatt”. Respondenten säger att de inte vill marknadsföra och säga att de här plaggen är 

miljövänliga. Detta anser hon kan skapa dåligt samvete hos konsumenterna över att välja de 

andra plaggen och det vill de inte arbeta med helt enkelt. De har däremot insett att det är 

viktigt att prata om vad de gör längs vägen mot deras mål för att få med deras kunder och 

sprida medvetenhet. Hon tillägger att det är skillnad om man ska handla ekologiska matvaror. 

”Mode är väldigt svårt, mode handlar om en känsla, hur man känner när man tar på sig ett 

plagg. Det är passform, materialet, det är en individuell känsla. Inte lätt att beskriva.”. De är 

ett modevarumärke och det är vad de i första hand vill kommunicera ut om samtidigt som 

hållbarhet är en vital och naturlig del. Den hållbara delen kommer de att prata om ”men på 

kanske andra sätt än traditionell marknadsföring”. Deras front runners produkter har de i alla 

fall marknadsfört och det gjorde de via digitala marknadsföringskampanjer på hemsidan och 

sociala medier. 

 

Företaget upplever att det är en utmaning att få kunderna att förstå vad man egentligen sysslar 

med. Att försöka utbilda kunderna och ändra på beteendemönster är otroligt svårt men 

någonting som de jobbar med. ”Att vilja handla kommer alltid att finnas ett intresse för men 

det gäller att få de att göra smartare köp”. När det kommer till förtroendet hos kunderna 

gentemot företaget anser respondenten att de redan från början har skapat ett förtroende som 

de jobbat med att förmedla ut och de har sedan hållit fast vid det. De försöker alltid att 

förbättra företaget och deras systemförändring kräver mycket tid. I vanliga fall brukar volym 

och omsättning öka uppåt i samma takt. De vill istället att volymen ska sjunka medan 

omsättningen fortfarande ökar. ”Vi vill inte producera mer än vad som behövs utan hålla oss 

inom planetens gränser hela tiden”. 

 

De arbetar mycket i butikerna med att förmedla deras budskap och jämfört med förut kan de 

prata mycket mer nu. Förut informerade de endast kunderna men nu kan utbilda de mer 

genom att ge tips och råd. I butikerna pratar de om uthyrning, second hand och så vidare. Det 
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är fler som är medvetna kring miljövänliga produkter än förr, men sett till helheten är det inte 

så många ändå. De ser även till att genomföra kundundersökningar och har kundevent. De vill 

i framtiden ha flera kundevent så att de kan ha dialoger med kunderna. 

  

De är ett varumärke som är under lyx men dyrare än budget. De är något dyrare varumärke 

och alla kanske inte har råd med deras kläder. Respondenten säger att ”däremot kan vi nå flera 

genom second hand som både kan få kunder att vilja investera i ett Filippa K plagg som de vet 

att de sedan kan sälja eller möjligheten att köpa lite billigare begagnade plagg”. Miljömässiga 

materialval i kombination med hög kvalitet kan bli en utmaning för Filippa K ibland. Brister 

det i kvalitet byter de ut det mot något som inte är lika hållbar, detta för att kvalité är en viktig 

kärnvärdering. De vill att det ska se snyggt ut och att kunden ska vara nöjd med deras plagg. 

 

Respondenten anser att alla företag arbetar med hållbarhet på olika sätt och att resan dit inte 

ser likadan ut. Man kan sälja en t-shirt för 50 kronor och för 400 kronor, och det är 

fortfarande lika mycket vatten som går åt. Det är dock fortfarande någonting som skiljer de 

med tanke på priset. Det viktiga är att man uppfyller det man strävar efter och sen behöver 

inte resan se likadan ut. Avslutningsvis säger hon att ”jag vill dock även poängtera att alla 

dyra plagg inte alltid behöver vara bra plagg”.  

 

4.3 Personalperspektivet 

4.3.1 Åhléns 

 

Till Åhléns ställdes frågan ”Jag ska köpa kläder och vill att det ska vara miljövänligt, har ni 

något sådant?”. Sedan övergick jag till frågan ”Vad innebär det särskilt?” 

 

En summering av Åhléns personalundersökningar påvisar andra resultat än vad Åhléns säger i 

sin hållbarhetsrapport samt så stämmer det inte heller överens med intervjupersonens 

uttalande. En generalisering påvisar att de tillfrågade personalen inte hade tillräckligt mycket 

information att ge ut om företagets hållbara arbete. Personalen framhävde gärna deras Bra val 

produkter men de var inte särskilt duktiga på att förklara om deras hållbarhetsarbete. 

Personalen var antingen väldigt korta i sina beskrivningar om deras miljöengagemang eller 

också valde de att inte framhålla om deras miljöengagemang överhuvudtaget. De flesta av 

personalen valde att läsa direkt ur den gröna märkningen på plaggen eller också uppmanade 

de mig att läsa ur det för att få en bättre förståelse. Det kan givetvis finnas en hel del orsaker 

till det utfall som ”Mystery shopping” undersökningen gav. Den första tanken som dyker upp 

är att dessa personaler säkerligen arbetar inom olika avdelningar inom varuhuset och därför är 

de inte alltid helt insatta i Åhléns Bra val sortiment och miljö aspekterna. Sedan att Bra val 

plaggen har en märkning med text som förklarar vad de utmärker plaggen som miljövänligt, 

gör att det blir naturligt att läsa direkt ur märkningen istället för att prata mer fritt om det. En 

del av personalen kan ha varit nyanställda och inte hunnit lära sig mycket och 

hållbarhetsfrågorna ännu. Ginsberg och Bloom menar att företaget bör utbilda kunderna så att 



48 
 

de får upp ögonen för företagets arbete. Personalen känner även tillfredsställelse i att få vara 

en del av verksamhetens sociala ansvarstagande (Ginsberg & Bloom 2004, s. 83).  

 

4.3.2 Filippa K 

 

Till Filippa K ställdes frågan ”Jag ska köpa present till min vän som tycker om stilrena plagg, 

men jag vill att det även ska vara miljövänligt, har ni något sådant?” 

 

Utfallet från Filippa Ks personalundersökningar var relativt tillfredsställande då personalen 

hade god kunskap om deras miljöengagemang och gärna delade med sig av det. När frågan 

ställdes ifall de har miljövänliga plagg så gav tre av de fem undersökta butikerna värdefull 

information om Filippa Ks plagg och pratade gärna om det miljövänliga arbetet bakom 

plaggen. Dessutom var tre av de fyra butikspersonalen väldig stolta över att kunna presentera 

deras front runners produkter och pratade väldigt gärna om vad projektet innebar. En butik var 

särskilt utmärkande i sin presentation av front runners produkterna och talade ingående om 

fördelarna med plaggens material. Personalen talade väldigt entusiastiskt och det var därför 

även enkelt att kunna ställa följdfrågor och föra mer av en konversation med denne. Filippa K 

jobbar inte med miljömärkningar av deras plagg i någon större utsträckning utan de har endast 

märkningen ”Organic Cotton” i en del av plaggen. Sammanfattningsvis går det att påstå att 

Filippa Ks personal är orienterade och för gärna konversation med kunden. En tanke som 

uppstod var att i och med att front runners produkterna lanserades detta år förväntades det 

dock att samtliga personal skulle tala om dem och försöka lyfta fram dessa produkter. En 

butikspersonal visade däremot upp ett av front runners plaggen utan att nämna att plagget var 

en del av den hållbara kollektionen front runners. Det är osäkert om personalen inte visste om 

att plagget inte var en front runners plagg eller om denne bara inte kände behovet av att 

nämna det. Att två av butikerna inte valde att nämna deras front runners kollektion kan bero 

på en del faktorer. 

 

4.4 Sammanfattning 
 

Sammanfattningsvis påvisar resultatkapitlet att både Åhléns och Filippa K har ett 

hållbarhetsengagemang och de arbetar med att ta ansvar för den negativa miljöpåverkan. I 

samband med hållbarhetsengagemanget försöker de gå bort från fast fashion och anamma 

slow fashion konceptet. Båda företagen arbetar med miljöfrågorna ur olika aspekter och 

respektive företag väljer att fokusera på en del perspektiv mer än andra. Företagen lyfter fram 

att de vill kunna påverka hela produktionskedjan och de betonar vikten av förtroende 

gentemot företaget. Företagen nämner att de utför kontroller och uppföljningar av deras 

leverantörskedja och hur pass viktigt det är för de att säkerställa arbetsvillkoren för 

fabriksarbetarna. Organisationer som har granskat företagen framhäver dock att det finns en 

hel del som företagen bör se över vad gäller arbetsvillkoren. De upptäcker som 

granskningarna påvisar går tyvärr att koppla till greenwashing, någonting som företag inte vill 

förhålla sig med. Företagens kommunikationsstrategier skiljer sig ifrån varandra och de 
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resonerar olika kring det. Personalundersökningen påvisade ett annat perspektiv av 

kommunikation inom företaget och utfallet visar att företagen behöver bli bättre på den 

interna marknadsföringen. I samband med undersökningen uppfattade jag att Åhléns till 

skillnad från Filippa K arbetar i större utsträckning med miljömärkningar. 
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5. ANALYTISK DISKUSSION 

 

Den analytiska diskussionen kommer att utgå ifrån The Green Marketing Strategy Matrixs två 

huvudkategorier som är ”Differentieringsmöjlighet med den gröna profilen” och 

”Omfattning av det gröna marknadssegmentet”. Därefter kommer jag att diskutera kring 

respektive företag utifrån de fyra marknadsföringsstrategierna. 

 

 

 

5.1 Differentieringsmöjlighet med den gröna profilen 

5.1.1 Företagens hållbarhetsengagemang 

Jag anser att både Åhléns och Filippa K har ett hållbarhetsengagemang och de försöker att ta 

sitt ansvar för att säkerställa goda arbetsvillkor i sina leverantörskedjor. Företagen har tagit ett 

gott initiativ genom att arbeta med hållbarhet vilket är förenligt med Tai och Chuangs 

uttalande då de menar att företagen inte endast ska arbeta mot en lönsam verksamhet utan de 

bör även ta hänsyn till hållbar utveckling och på så sätt bli ansvariga medborgare (Tai & 

Chuang 2014, s. 117). Jag har dock uppmärksammat att trots att det finns likheter i hur 

företagen arbetar mot en hållbar verksamhet finns det även skillnader företagen emellan. 

Filippa K har som Chamarro och Bañegil nämner integrerat deras hållbarhetstänk inom hela 

deras verksamhet och låter det gröna arbetet styra hela organisationens beteende (Chamorro & 

Bañegil 2006, s. 12). 

 

Det är däremot svårt att påstå att Åhléns har hållbarhetsarbetet som en filosofi i sin 

verksamhet. Jag anser att en tydlig orsak till att Åhléns inte har införlivat hållbarhetsarbetet 

inom hela verksamheten är för att företaget är en varuhuskedja som erbjuder egna märken 

men har även ett utbud av internationella varumärken. Åhléns uppger att några av de 

internationella varumärkena erbjuder hållbara varor (Åhléns 2015a, s. 19) men frågan är hur 

det ser ut med resten av varumärkena? Såvida Åhléns inte väljer att granska dessa 

internationella varumärkens värdekedja, kommer de heller inte ha kunskap om hur hållbar 

värdekedjorna egentligen är hos dessa internationella varumärken. I och med att det handlar 

om flera internationella klädmärken kan det på grund av tids- och resursbrist vara svårt att 

göra sådana kontroller. Däremot ifall Åhléns har en ambition att säkerställa att dessa 

varumärken har en hållbar värdekedja, skulle de kunna göra det med hjälp av externa 

kontroller. Trots externa kontroller går det dock inte att vara hundra procent säker på att 

kontrollerna utförs på rätt sätt då det kan förekomma brister i undersökningen. Åhléns 

respondent uppger att det finns ett större syfte med att sälja Bra val produkter än att endast 

tjäna pengar på det men jag anser däremot att det från ett ekonomiskt perspektiv vore 

olönsamt att bedriva verksamheten i så fall. Jag tror att deras syfte med Bra val sortimentet 

har en koppling till att de inte har integrerat hållbarhetsperspektivet inom hela verksamheten. 

Vilket gör att de för tillfället inte ser att de från ett ekonomiskt perspektiv kan bli 

framgångsrika på deras Bra val produkter i och med att sortimentet inte är en stor del sett från 

hela verksamhetens utbud. 
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Filippa K hävdar att de är medvetna om de utmaningar som textilindustrin för med sig och 

som Ginsberg och Bloom menar har därför företaget förståelse för vad det innebär att vara 

grön inom den specifika branschen (Filippa K 2015f; Ginsberg & Bloom 2004, s. 81). Jag 

anser att vara verksam i en bransch som efterlämnar spår som är ohållbara gör att 

modeföretagen bör bli extra ansvarsfulla. Både Åhléns och Filippa K är två stora företag som 

har gott om resurser vilket gör att de har möjlighet att kunna göra skillnad i sitt arbete och 

därför blir det viktigt att de kan ta ansvar för hållbarhetsfrågorna. Jag anser att mycket av 

deras insatser är bra och ger positiva effekter men det är viktigt att hålla i åtanke att företagen 

oftast vill ge den fördelaktiga sidan av företaget vilket gör att samhället kan få en skev bild av 

företagets verklighet. Företagen nämner i sina hemsidor att de tar sitt ansvar för att säkerställa 

goda arbetsvillkor för arbetarna i leverantörskedjan och att de är medlem i initiativ som BSCI 

och FWF. Verkligheten stämmer dock inte alltid överens med deras uttalanden, utan 

granskande organisationerna framhåller att det förekommer allvarliga brister i både Åhléns 

och Filippa Ks arbete i att säkerställa goda arbetsvillkor i leverantörskedjan. Båda företagen 

har uttalat sig om de kritiska situationerna och Åhléns säger bland annat att eftersom de ibland 

är en liten köpare hos sina leverantörer blir det svårt för de att påverka arbetarnas låga löner 

(Riddselius, Molin & Rosquist 2011, s. 18-20). Filippa K har framfört att de inte har 

möjligheten att kontrollera kraven i samma utsträckning som de stora bolagen (Johansson 

2006, s. 16). Detta anser jag vara ett stort problem och någonting som företagen behöver ta på 

stort allvar då det kan kopplas till greenwashing vilket är någonting som Ottman argumenterar 

för (Ottman 2011, s. 132).  

 

5.1.2 Hållbar leverantörskedja och greenwashing 

Visserligen anser jag att både Åhléns och Filippa K inte vill vilseleda sina konsumenter och 

de arbetar så gott de kan för att skapa en så ren leverantörskedja som möjligt. Deras 

uttalanden bevisar dock att de själva är medvetna om de brister som kan förekomma inom 

leverantörskedjan och att de inte har makten att kunna påverka den alla gånger. Detta kan 

givetvis påverka företagets rykte och som Do Paço och Reis menar kan konsumenterna 

ifrågasätta företagets ärlighet på grund av deras dåliga arbete (Do Paço & Reis 2012, s. 148). 

Det är svårt för slutkonsumenten att förstå att vägen från frö till produkt har inneburit en del 

problem. En problematik som jag däremot ser i det här är att konsumenter troligtvis de flesta 

gångerna fullkomligt struntar i att bekymra sig om de svårigheter som de inte kan se med 

blotta ögat. Det är svårt för de att vara medveten om problemen i produktionskedjan då 

tillverkningen sker på platser som är belägna långt bort ifrån dem. Konsumenterna har därmed 

svårt att uppfatta de ekonomiska, sociala och kulturella kriserna som är kopplat till 

modeföretagen och därför bekymrar det inte heller de i någon större utsträckning, vilket 

givetvis är en problematik i sig. Det innebär inte att Åhléns och Filippa K som företag ska 

blunda för de problem som de stöter på med sin verksamhet. Greenwashing kan skada 

företaget när kunderna får reda på att företagen inte är ärliga om deras hållbarhets arbete men 

jag tror tyvärr att majoriteten av kunderna inte kommer att påverkas av det vilket leder till att 

företaget inte kommer att påverkas negativt i någon större utsträckning.  
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Åhléns och Filippa K är båda inom en konkurrenskraftig bransch och de har som många andra 

modeföretag följt spåren genom att förflytta sina produktioner till länder som är belägna långt 

borta. Jag tror att mycket av problemen ligger i att modeföretagen har liten kunskap om 

förhållandena utanför fabriksväggarna vilket Swedwatch nämner (Swedwatch 2012, s. 7). 

Produktionerna bidrar till miljöförstöring i omvärlden samtidigt som det även försvårar 

möjligheten till att arbetarna får långsiktig försörjning. Visserligen försöker företagen att 

skapa hållbara leverantörskedjor men ambitionen ska inte vara att skapa hållbarhet endast 

inom fabriksväggarna utan det är viktigt att det sociala ansvaret även omfattar i en mycket 

större omfattning. Jag tror att globaliseringen av industrin kan skapa större klyftor mellan 

utvecklingsländer och industriländer, trots att företagens avsikt är att skapa hållbarhet. 

Modeföretagen som är köpare i länderna bär ett stort ansvar men mycket av grundproblemet 

ligger i att produktionen sker i utvecklingsländer med en regering som många gånger inte tar 

ansvar för landets mänskliga rättigheter. Det krävs att dessa utvecklingsländer har resurser för 

att kunna utföra nationella inspektioner för arbetarnas säkerhet i fabrikerna och det är 

resurserna som länderna inte har. I dessa länder är korruption vanligt förekommande vilket 

bland annat skapar hinder för utveckling av rättvisa arbetsförhållanden i landet och det är 

nödvändigt att det sker en förändring. Ett annat hinder som jag tror skapar problem är att 

såsom språkbarriärer mellan de olika aktörerna vilket leder till att det kan skapas missförstånd 

eller att leverantörerna försöker att dölja viktiga och kritiska förhållanden inom fabrikerna. 

Som Johansson nämner kan fabrikerna välja att inte involvera arbetare i leverantörsbesöken 

(Johansson 2006, s. 16) vilket jag anser är otroligt bristfälligt och borde ses som en 

varningssignal. Om det är någon som kan uttrycka om hur arbetsförhållandena är i 

verkligheten är det fabriksarbetarna och de bör därför få chansen att få sina röster hörda. Får 

dessa chansen att kunna utrycka sig kommer även modeföretagen uppfatta situationen korrekt 

och därmed kunna agera på rätt sätt. 

 

5.1.3 Kommunicering av det gröna arbetet 

Ginsberg och Bloom menar bland annat att för att differentiera sig på den gröna profilen bör 

företagen veta hur de kan konkurrera med sina gröna produkter (Ginsberg & Bloom 2004, s. 

81). Jag tror att för att kunna konkurrera med sina gröna produkter behöver man bland annat 

analysera på vilket sätt företagen väljer att profilera sitt företag och sina produkter. På den 

fronten jobbar Filippa K och Åhléns på olika sätt och har olika syften när de försöker att 

marknadsföra sitt företag och sina produkter. Åhléns respondent säger att de alltid försöker att 

belysa några utvalda Bra val produkter i deras reklamkampanjer och jobbar mycket med deras 

gröna logotyp. Under intervjun med Filippa K talade respondenten däremot om att de 

medvetet väljer att inte framhålla det hållbara arbetet bakom deras plagg när de marknadsför 

sina produkter och att de är transparenta och har varit tysta länge. De har haft en rädsla om 

uttala sig om miljöarbetet innan de är helt klara och helt perfekta då det kan leda till att de blir 

ifrågasatta. Som Grant hävdar kan det finnas en poäng i Filippa Ks arbete då de inte vilseleda 

sina kunder och utlova sådant som företaget inte kan uppfylla (Grant 2007, s. 48). Filippa K 

skulle kunna ta skada som företag på grund av att de uttalar sig om någonting som de inte är 

säkra på och de gör därför ett klokt val och de väljer fortsättningsvis att följa samma spår 
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genom att inte kommunicera det miljövänliga arbetet bakom deras plagg. Respondenten 

menar att de är ett modevarumärke och det är det första de vill kommunicera ut samtidigt som 

hållbarhet är en vital och naturlig del. Det är uppenbarligen ett strategiskt tänk från Filippa Ks 

sida då det i dagsläget är många modeföretag som väljer att framhäva sina miljövänliga plagg 

och trycka på sina kunder med alla fördelar som plaggen för med sig.  

 

Majoriteten av företagen vill framstå som ansvarsfulla företag gentemot sina kunder inom den 

konkurrenskraftiga branschen. Kunderna kan som Chen och Chang menar, bli förvirrade av 

alldeles för mycket information och därför bör företagen ge tillräckligt med information 

(Chen & Chang 2013, s. 490). Istället för att Filippa K också maler på om sitt 

hållbarhetsarbete i sin marknadsföring som alla andra, väljer de att vara neutrala i sin 

kommunikation. Det kan få kunderna att känna att de inte blir överösta med information som 

de kanske inte ens vill ta del av. Jag tror dock att det kan finnas en fara i att inte Filippa K inte 

vill framhäva miljöarbetet bakom deras plagg. Såsom Black nämner om modeparadoxen 

(Black 2008, s. 14) anser jag att det finns en paradox i att ha en sådan strategi. Filippa K vill 

framhäva de attraktiva egenskaperna hos plagget för att locka kunden. Jag anser att Filippa Ks 

strategi är i enlighet med det som Ginsberg och Bloom förespråkar, då de anser att 

miljöaspekterna ska komma som ett sekundärt attribut och att företagen först ska framhäva de 

direkta fördelarna och se till att tillfredsställa konsumenternas individuella behov (Ginsberg & 

Bloom 2004, s. 84). Jag kan inte riktigt hålla med om att detta skulle vara ett korrekt 

tillvägagångssätt och en strategi som är långsiktigt hållbar. Nackdelen med detta är att 

kunderna på så vis kommer att sakna kännedom om de miljövänliga alternativen trots att 

plaggen är attraktiva vilket leder till att intresset för de miljövänliga plaggen hos kunderna 

kommer att hindras från att öka. Om inte kunderna har kännedom om de miljövänliga 

aspekterna bakom plaggen finns risken att överkonsumtionsbeteendet inte kommer att 

minskas överhuvudtaget. 

 

Åhléns däremot är måna om att kommunicera ut sina Bra val plagg men känner att plaggen 

bör bli mer moderiktiga för att öka intresset av dessa plagg. Jag tror att genom att skapa allt 

för trendkänsliga plagg kan det bidra till överkonsumtion. Båda företagen anser på så vis att 

de plaggens utseende är väsentlig för väcka kundernas köpintresse och vill lyfta fram stilen i 

plaggen för att öka köpet hos sina konsumenter. Jag anser att företagen arbetar på detta sätt 

eftersom de befinner sig inom en konkurrenskraftig bransch och upplever ett tryck från 

marknaden. Vid konsumtion av kläderna är inte miljöaspekten det första som kunderna 

beaktar hos plagget utan det är mode och design som värdesätter i första hand. Jag anser att 

problemet inte ligger i att kunderna konsumerar för lite av de miljövänliga plaggen utan det är 

själva omfattningen av konsumtionen. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv bedömer jag att den 

ultimata lösningen är att konsumenterna konsumerar plagg med längre livslängd vilket 

exempelvis Filippa K framhåller att de erbjuder. Jag tror däremot att både Filippa K och 

Åhléns inte skulle vilja eftersträva att klädkonsumtionen minskade utan de vill snarare 

uppmuntra till en ökad konsumtion av de miljövänliga plaggen. Det ligger ett påtagligt ansvar 

hos kunderna och att de beaktar de etiska aspekterna i deras konsumtion och ett steg mot detta 

ansvar är att de aktivt försöker ta del av den miljömässiga informationen som företagen 

tillhandahåller. 
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I strävan efter det hållbara arbetet har personalen inom företagen varit en viktig del. Både 

Åhléns och Filippa Ks respondenter har uttalat sig om att deras personal i butiker är duktiga 

på att prata om företagets hållbarhetsarbete. Detta stöds av Kotler et al. som säger att det är en 

förutsättning att företagen orienterar och motiverar sina personaler via intern marknadsföring 

för att personalen i sin tur ska kunna tillfredsställa kunden (Kotler et al. 2008, s. 604-605). Jag 

betraktar företagens intentioner som goda men personalundersökningen gav resultat som inte 

var helt och hållet förenlig med respondenternas uttalanden. Min tolkning av observationerna 

är att en del av personalen hade kunskap om företagets miljömässiga aspekter medan vissa 

inte alls hade det. Majoriteten av Filippa Ks personal förde god konversation i butikerna 

medan Åhléns personal tyvärr inte lika duktiga. Detta anser jag indikerar på att det finns ett 

gap i företagens interna arbete och att det saknas en generell kunskap av det miljömässiga 

arbetet. Det är väldigt svårt att veta orsaken till en del av personalen inte var riktigt 

orienterade däremot går det att spekulera kring möjliga orsaker bakom detta. Den första 

tanken som dyker upp är att Åhléns personal säkerligen arbetar inom olika avdelningar inom 

varuhuset och därför är de inte alltid helt insatta i Åhléns Bra val sortiment och 

miljöaspekterna. Sedan att Bra val plaggen har en märkning med text som förklarar vad som 

utmärker plaggen som miljövänligt, gör att det blir naturligt att läsa direkt ur märkningen 

istället för att prata mer fritt om det. En del av personalen kan ha varit nyanställda och inte 

hunnit lära sig mycket och hållbarhetsfrågorna ännu eller och kan det vara extra anställda som 

arbetar lite då och då. Trots att Filippa Ks personal var bättre än Åhléns bör de fortfarande 

utbildas vidare. Jag anser att den interna utbilden mellan företaget och personalen bör stärkas 

ordentligt hos Åhléns och även hos Filippa K bör den förbättras för att personalen ska kunna 

bli bekväma i att kunna förmedla företagets miljöarbete. Det finns en risk att många företag 

anser att personalen ska kunna lära sig saker och ting på egen hand och att när de inte klarar 

av ett visst arbete kommer de att ta tag i det själva. Utbildning är därför ytterst viktigt för att 

personalen i sin tur ska kunna tillgodose kundernas behov på bästa möjliga sätt. 

Framgångsrika företag bör arbeta ordentligt med den interna marknadsföringen utifrån ”The 

Marketing Triangle” (Kotler et al. 2008, s. 604-605) men gapet i det interna arbetet påvisar att 

företagen bör arbeta mer effektivt. Gapet i företagen arbete indikerar på att det gröna arbetet 

inte har genomsyras hela verksamheten. 

 

Genom att aktivt kommunicera miljöansvaret kan företagen påverka den rådande livsstilen i 

samhället idag. Om modekedjor kan vara trendsättare av kläder har de även potentialen till att 

ändra beteendemönster hos konsumenterna vad gäller konsumtion av kläder. Företagen 

arbetar med att erbjuda konsumenterna till miljövänliga alternativ men min uppfattning är att 

kommunikationen av de ekonomiska fördelarna av miljövänliga plaggen behöver framföras 

tydligare. I och med att det gröna kundsegmentet med störst sannolikhet är rätt litet tyder det 

på att företagen behöver arbeta hårdare med kommunikationen. Svårigheten som jag urskiljer 

i min personalundersökning är att om personalen inte kan svara på miljöfrågorna leder det till 

att trovärdigheten av företagen försvagas. Jag anser däremot att risken inte är stor att företaget 

drabbas av det om kunderna inte är särskilt intresserade av miljöfrågorna. Om de inte är 

engagerade i miljöfrågorna kommer de troligtvis heller inte att söka upp information i 

butikerna och därmed inte uppfatta vilken kunskap personalen besitter.  
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För att företagen ska ses som högpresterande företag behöver personalen utrustas inför 

framtiden och företaget behöver satsa på den kompetens de behöver för verksamheten. Det 

gäller inte endast utbilda personalen utan kunskapen behöver även komma till användning 

under det dagliga arbetet då det annars lätt bli bortglömd. Jag tror att en problematik är att 

kunskapen inte kommer till användning då jag tänker mig att de flesta kunderna inte är 

särskilt intresserad av miljöfrågorna och ställer därför inte frågor om det. Därför kan det 

krävas att personalen tar initiativet i att påbörja konversationer med kunderna för att upplysa 

om viktig information, dock behöver företagen akta sig från envägskommunikation. Under 

intervjun framhöll Åhléns att kunderna har chansen att ställa frågor och framföra sina åsikter 

och tankar till Åhléns via sociala medier. Filippa Ks hävdade att de har kundeventer då de kan 

ha diskussioner med sina kunder. Detta tyder på att det även finns en tvåvägskommunikation 

men jag tror att i det stora hela är det inte en stor del av kunderna som är aktiva i 

tvåvägskommunikationen. Denna tvåvägskommunikation tyder på att det inte är endast 

företaget som når ut till kunden utan att även kunden når företaget, detta stämmer väl överens 

med Ottosson och Parment uttalande som anser ett sådant fokus som viktigt hos företaget 

(Ottosson & Parment 2013, s. 154). Jag tror att det kan skapas ett större engagemang hos 

konsumenterna genom tvåvägskommunikationen samtidigt tror jag att det inte är något fel i 

att även ha envägskommunikation. Broschyrer i butikerna samt information på hemsidorna är 

kommunikation som företagen inte ska utesluta utan de är minst lika viktiga för att skapa en 

medvetenhet hos konsumenterna. Jag tror att en problematik i tvåvägskommunikationer är att 

företagen kan uppleva att kunderna har en positiv attityd till företagets miljöengagemang och 

är öppna för att handla miljövänliga plagg, men när det väl kommer till kritan är det sällan 

kunderna handlar de gröna plaggen, vilket är attityd och beteende gapet.     

 

5.2 Omfattning av grönt marknadssegment 

5.2.1 Det gröna kundsegmentet 

Det är av vikt att diskutera det gröna kundsegmentet för att veta vad företagen använder för 

marknadsföringsstrategier. Eftersom jag själv inte har utfört några kundundersökningar är det 

är svårt att uttala mig om det men det går dock att spekulera kring hur det gröna 

marknadssegmentet kan vara hos dessa företag. Jag tror att mycket ligger i att som Ginsberg 

och Bloom menar att många konsumenter är i kategorin Grousers, det vill säga att de har en 

liten kunskap om miljöfrågor och att kunderna tvivlar på att de kan åstadkomma en förändring 

(Ginsberg & Bloom 2004, s. 80). Exempelvis sade Åhléns respondent att deras kunder inte 

riktigt var medvetna om vad Bra val produkterna innebar och att deras Bra val-

lägenhetskampanj ökade medvetenheten hos deras kunder. Hon nämnde samtidigt även att 

kunder oftast inte köper ett plagg för att det är ekologiskt eller Bra val utan de köper det för 

att det är snyggt. Respondenten hos Åhléns nämner att det är svårt att förändra beteendet hos 

de som inte alls bryr sig om miljöfrågor och att de därför inte satsar på de, dessa kunder 

klassas enligt Ginsberg och Bloom som Basic Browns (Ginsberg & Bloom 2004, s. 80). Jag 

skulle kunna tänka mig att Åhléns inte har många kunder som är väldigt benägna att handla 

gröna plagg, det vill säga kunder inom kategorin True Blue Greens och Greenback Greens. 

Jag argumenterar för detta på grund av att deras kunder inte riktigt har varit medvetna om vad 
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Bra val egentligen innebär. I och med att de har priser inom en budgeterad prisklass tror jag 

att de kan ha en del kunder som är Sprouts, det vill säga kunder som väljer att handla deras 

Bra val plagg för att de har råd till det men att de i själva verket inte skulle intressera sig för 

de gröna plaggen om det var för dyrt. Åhléns uppgav att det blir svårt att uppnå målet som var 

10 procent försäljning av Bra val produkter under 2015 vilket indikerar på att det kan ha att 

göra med att företaget inte nådde ut till kunderna ordentligt med deras marknadsföring.  

 

Eftersom Filippa K väljer att inte visa sitt gröna arbete på samma vis som Åhléns blir det 

därför lite svårare att veta hur deras gröna marknadssegment kan se ut. Respondenten säger att 

de redan från början har skapat ett förtroende hos kunderna vilket de fortfarande har hållit sig 

fast vid. Detta anser jag kan ha lett till att de har många lojala kunder som handlar hos dem 

med jämna mellanrum vilket bidrar till överkonsumtionsbeteendet i samhället. Eftersom 

Filippa K har en dyrare prisklass är sannolikheten att de inte har konsumenter inom kategorin 

Sprouts. Jag anser att eftersom Filippa K är inom en dyrare prisklass innebär det at deras 

kunder är personer som har råd med deras plagg och värdesätter stilen, kvaliteten och 

enkelheten i plaggen och att miljöaspekten kommer i andra hand. Jag har svårt att tro att även 

Filippa Ks kunder skulle kunna vara True Blue Greens och Greenback Greens då företaget 

inte profilerar sig som gröna och kunderna har därmed inte kunskapen om det hållbara arbetet. 

Majoriteten av deras kunder lär vara Grousers med liten kunskap om miljöarbete och därför 

har de inte särskilt stort behov av att handla miljövänliga plagg. Det jag kan ifrågasätta är ifall 

det kan stämma att kunderna inte kommer att shoppa lika mycket i och med att Filippa K 

erbjuder hållbart mode i form av stil, enkelhet och kvalitet? Den målgrupp som främst handlar 

hos dem lär även vara de som har råd och har konsumenten råd med dessa plagg är det inte 

omöjligt att de köper ofta i alla fall. Som Niinimäki hävdar är det sällan som de hållbara 

plaggen leder till köpbeslutet (Niinimäki 2010, s. 153) och jag tror att detta kan stämma 

överrens med majoriteten av Filippa Ks kunder. För moderiktiga konsumenter kommer 

behovet av att köpa kläder alltid vara en stark drivkraft och det är förenligt med det som Black 

menar, att djupt rotad i vårt psyke finns en ständig önskan om en uppdaterad modestatus 

(Black 2008, s. 18). Det är en utmaning att ändra på detta tankesätt hos kunden om inte 

kunden själv inser det och vill göra en förändring.  

 

5.2.2 Attityd och beteende gap och Fast fashion vs. Slow fashion. 

Det är en utmaning i sig att företagen försöker driva en så hållbar verksamhet som möjligt 

genom att skapa hållbara plagg men sedan är det även en annan utmaning att lyckas nå ut till 

sina kunder som många gånger har liten kunskap om hållbarhetsarbetet. Det är inte alltid lätt 

att locka till sig kunderna på rätt sätt och ändra på deras köpbeteende då det råder attityd och 

beteende gap vilket Chan och Wong lyfter fram (Chan & Wong 2012, s. 194). I samband med 

diskussionen om attityd och beteende gapet går det att diskutera i vilken utsträckning 

företagen har anammat ett slow fashion koncept i syfte att minska gapet hos sina 

konsumenter. Jag anser bland annat att om Åhléns väljer att skapa Bra val kollektioner som är 

modeinriktade och säsongsbetonad kan det kopplas till att modet blir kortlivad och cyklisk 

vilket är förenlig med fast fashion. Det skapas inga goda förutsättningar till att driva ett 
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hållbarhetsarbete genom att tillverka trendkänsliga plagg då slow fashion koncepter grundar 

sig i att skapa plagg som håller länge. Det här bevisar den rådande modeparadoxen inom slow 

fashion vilket även syns inom Filippa Ks verksamhet. Exempelvis hävdade respondenten att 

det är en utmaning för Filippa K att kombinera miljömässiga materialval tillsammans med 

hög kvalitet och att brister det i kvalitet byter de ut det mot något som inte är lika hållbart, 

detta för att kvalitet är en viktig kärnvärdering. Detta är förenligt med det som Clark säger, att 

det är en utmaning att försöka tillämpa hållbara metoder i samband med mode (Clark 208, s. 

428). Filippa K vill få sina kunder att bli nöjda med deras plagg och det är ingenting de kan 

kompromissa om och då kan man ställa sig frågan om det är rätt att hålla sig till sina 

kärnvärderingar på bekostnad av miljön? 

 

En viktig diskussion att föra är angående dagens konsumtionssamhälle och att trots att Åhléns 

och Filippa K har ett miljöengagemang kan de bidra till ett fortsatt överkonsumtionsbeteende. 

På Åhléns hemsida framgår det att deras priser på Bra val plaggen är rätt billiga (Åhléns 

2015d) och respondenten säger att de inte vill höja priset eftersom de inte vill att det ska bli 

för dyrt för kunden. Visserligen är det bra strategi att kunna erbjuda plagg till ett pris som de 

flesta har råd med men det kan samtidigt orsaka ett överkonsumtionsbeteende då det kan 

resultera i att kunderna köper mer än de behöver på grund av att det är billigt. Detta kan 

tydligt relateras till fast fashion då fast fashion enligt Pookulangara och Shephard bidrar till 

överkonsumtion (Pookulangara & Shephard 2013, s. 200). I och med att de har stora 

kvantiteter har de möjlighet att kunna påverka och dessutom kan de även göra skillnad på 

priset vilket syns på deras ”3 för 2” kampanjer som de har på en del plagg. Sådana kampanjer 

väljer Filippa K däremot att avstå ifrån. Trots att de kvantiteter som Åhléns talar om gäller 

hållbara kläder tillverkar de fortfarande i stora kvantiteter och risken ökar för att många av 

plaggen inte blir sålda och hamnar på soptippen. Visserligen kan en del kläder som är 

återvinningsbara återvinnas för vidare produktion av nya kläder men det har samtidigt gått åt 

onödig arbetskraft bakom det. Att de har kampanjen ”3 för 2” är ett bevis på att de har stora 

kvantiteter och kan göra skillnad på priset, men det är även ett sätt att attrahera till fler 

onödiga köp. Frågan är hur företaget ställer sig till en sådan kampanj egentligen, då tanken är 

att skapa ett hållbart mode? Syftet är att kunden ska få flera plagg för ett förmånligt pris, men 

detta är samtidigt ett sätt till att överkonsumtionsbeteendet ökar. Det blir därför viktigt att 

tänka över på vilket sätt Åhléns ska attrahera till fler köp av Bra val plagg utan att bidra till 

överkonsumtion, då det är ett av de största problemen med modeindustrin idag. 

 

Jag argumenterar för att i arbetet mot en hållbar utveckling är rena produktionsled endast en 

del av lösningen till det rådande miljöproblemet. Min åsikt är att företagens ansvar sträcker 

sig mycket längre än att endast beakta de effekter som produktionskedjan lämnar efter sig. 

Utbudet och efterfrågan är en väsentlig del som företaget har en stor makt över och jag tror att 

företagen kan styra efterfrågan genom sitt utbud. Som tidigare nämnt motsvarar Åhléns Bra 

val sortiment 20 procent av deras totala varumärken och jag tolkar detta som ett relativt 

begränsat utbud vilket gör att efterfrågan inte blir omfattande. Givetvis ska det finnas en 

efterfrågan för att det ska existera ett större utbud men jag argumenterar dock att efterfrågan 

på de miljövänliga kläderna kan ökas genom att företaget ökar sitt miljövänliga utbud. När 

kundernas efterfrågan ökar leder det till att det ställt högre krav på företagens 
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hållbarhetsarbete. Trots att hållbarhetsarbetet för Åhléns och Filippa K innebär att fokusera på 

sina leverantörer och medarbetar, är konsumenten är väldigt viktig del i processen. Därför 

innebär det att Åhléns och Filippa K genom ett ökat grönt sortiment kan påverka köpbeteende 

och attityder hos konsumenten.  

 

Åhléns använder sig av miljömärkningar vilket stöds av Zaman, Miliutenko och Nagapetan 

som menar att företaget på det sättet kan främja miljövänliga plagg (Zaman, Miliutenko & 

Nagapetan 2010, s. 104). Filippa K däremot använder inte sig av miljömärkningar i samma 

utsträckning som Åhléns, utan de har märkning endast i en del av deras plagg. 

Miljömärkningar upplyser kunden om företagets miljöarbete och dessutom kan det leda till att 

de blir uppmanad till att handla ett miljövänligt plagg till skillnad från om inte plagget har 

någon märkning alls. För kunden är det svårt att förstå hur ren företagets produktionskedja är 

och därför kan det vara en fördel att en tredje part granskar arbetet. Miljömärkningen blir 

därmed ett bevis för kunden och det leder till att trovärdigheten gentemot företaget ökar. Jag 

anser att det skulle bara fördelaktigt om Filippa K införde miljömärkningar i större 

utsträckning. Jag hävdar att det skapar goda förutsättningar till att konsumenternas beteende 

kan ändras och i det långa loppet bidrar det till ett hållbart konsumtionssamhälle. 

 

5.3 Gröna marknadsföringsstrategier utifrån ”The Green Marketing 

Strategy Matrix” 

 

Analysen tyder på att Filippa K till skillnad från Åhléns har försökt att integrera det gröna 

arbetet inom alla organisatoriska delar i organisationen. På så vis har de en hög förmåga att 

differentiera företaget och sina produkter med den gröna profilen. De har möjlighet att kunna 

erhålla konkurrensfördelar på det viset och kan kategoriseras inom Shaded Green. En annan 

aspekt som gör att de kan kategoriseras inom denna strategi är att trots att de är kapabla att 

differentiera sig enbart på miljöaspekten väljer de istället att fokusera på attribut som är 

direkta fördelar för konsumenten, såsom kvalitet och stil. I och med att de inte profilerar sig 

som gröna är det därför svårt att avgöra hur stort deras gröna segment är, utifrån analysen är 

dock sannolikheten stor att det är en låg omfattning av det gröna segmentet. Jag anser att 

Filippa Ks arbete med deras front runners produkter påvisar att de försökt framställa 

innovativa produkter. Det är svårare att kategorisera Åhléns inom denna strategi då Bra val 

sortimentet inte utgör någon stor del av företaget och de har därför inte möjligheten att 

differentiera sig på samma vis som Filippa K. Dessutom lyfter Åhléns gärna fram 

miljöaspekterna bakom plaggen till skillnad från Filippa K. I samband med att Åhléns är 

benägna att kommunicera sina miljöaspekter och att de har en låg differentieringsmöjlighet 

passar de bättre in på Defensive Green strategin. Filippa K däremot uppfyller inte några 

väsentliga kriterier inom denna kategori.  

 

Analysen tyder på att man förr skulle kunna koppla Filippa K inom Lean Green till en viss del 

då de inte ville uttala sig om sitt miljöansvar i rädsla om att bli ifrågasatta. Det indikerar även 

på Lean Green kategorin att de har varit rädda att inte kunna leva upp till höga 
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miljöstandarder. Lean Green passar Åhléns i den aspekten att de ser konkurrensfördel i 

produktens pris till skillnad från Filippa K. Det är svårt att koppla Filippa K eller Åhléns till 

kategorin Extreme Green. Det är inte ovanligt att strategierna hos företagen skiftar genom 

åren då företag kan ändra deras arbetssätt. Som Ginsberg och Bloom hävdar är det inte 

nödvändigt att placera ett företag inom en och samma strategi vilket syns i analysen av Åhléns 

och Filippa K (Ginsberg & Bloom 2004, s. 80). 

 

Åhléns och Filippa K ingår inom samma koncern (Axel Johnson 2015b) och det märks att 

delar av företagens arbete är väldigt lika. Filippa K däremot kategoriseras som ett 

investeringsbolag (Axel Johnson 2015d) vilket jag tror är en anledning till att det även finns 

skillnader i hur Filippa K och Åhléns arbetar. Den tydliga tillväxten inom Filippa K ger 

möjligheter till att företaget kan sätta höga målsättningar. Exempelvis har Filippa K satsat på 

sina front runners produkter som har varit både resurs- och tidskrävande och de hade 

uppenbarligen inte tagit sig in i ett sådant projekt om de inte ansåg det vara lönsamt. De har 

som målsättning att till 2030 ska hela deras sortiment bestå av front runners produkter.  Jag 

bedömer att i och med hållbarhetens betydelse inom modeindustrin påvisar denna strategi hos 

Filippa K att de står inför fortsatt lönsam tillväxt inom företaget.  

 

Filippa K finns även i Åhléns varuhus och i och med att båda ingår i samma koncernfamilj är 

det säkerligen ett strategiskt val att försöka arbeta på det sättet. Det innebär att många av 

Filippa Ks kunder är även Åhléns kunder och vice versa. Koncernbolagets strategi är 

”Hållbart företagande handlar för oss om att minimera vår negativa påverkan samt att 

maximera både affärs- och samhällsnytta” vilket tydligt bevisar hur koncernen vill arbeta. Jag 

anser däremot att inom företagen Åhléns och Filippa K som ingår i modebranschen, är det på 

grund av modeparadoxen svårt att uppnå denna vision.  
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6. SLUTDISKUSSION 

 

I detta kapitel presenteras en avslutande diskussion som präglats av mina egna tankar och 

reflektioner. Det redogörs för hur syftet har uppfyllt samtidigt som forskningsfrågorna 

besvaras. Därefter framhåller jag studiens forskningsbidrag och avslutningsvis ger jag 

förslag till vidare forskning inom forskningsområdet. 

 

Syftet med studien var att analysera grön marknadsföringsstrategi inom modebranschen och 

därmed bidra med kunskap och djupare förståelse för ämnet. Jag har försökt att besvara mitt 

syfte utifrån frågeställningarna ”Hur arbetar Åhléns och Filippa K med hållbarhet inom deras 

verksamhet?” och ”Vilka likheter och skillnader går det att urskilja i företagens gröna 

marknadsföringsstrategi?” Det är väsentligt att utgå ifrån att båda företagen ingår inom 

samma koncern och att företagens verksamhet har utformats därefter med en och samma 

grundidé. Båda företagen arbetar med hållbarhet dock i olika utsträckningar och det finns en 

del förklaringar till det. För att analysera skillnaden i företagens gröna 

marknadsföringsstrategi använde jag mig av ”The Green Marketing Strategy Matrix” som är 

indelad i fyra olika kategorier. Utifrån ett realistiskt perspektiv har företagen en beblandning 

av de olika strategierna och det är svårt att kunna kategorisera respektive företag inom en och 

samma kategori. Filippa K var till större del förenlig med kategorin Shaded Green medan 

Åhléns inte riktigt överensstämde med den utan Åhléns var till viss del förenlig med 

Defensive Green och Lean Green. Jag anser att strategimodellen kan vara till hjälp för att 

analysera marknadsföringsstrategin hos dessa företag men att det är svårt att endast utifrån 

modellen, avgöra hur strategierna ser ut i verkligheten. Analysen indikerar även på att 

marknadsföringsstrategin kan skifta genom åren då Filippa K förr skulle kunna kategoriseras 

mer med Lean Green och har med åren gått över till en Shaded Green strategi. Trots att 

analysen påvisar att företagens gröna marknadsföringsstrategi skiljer sig utifrån 

strategimodellen, finns det fortfarande flera likheter än skillnader mellan företagen. 

 

Studien tyder på en likhet mellan företagen vilket är att det finns brister i det gröna arbetet 

som företagen ägnar sig åt. För mig är det dock omöjligt att uttala mig om hur pass miljöetiskt 

deras arbete är genom hela produktionskedjan då jag själv inte har kontrollerat den. Jag kan 

däremot uttala mig om att modebranschen i helhet bidrar till det ohållbara 

konsumtionssamhället som vi lever i idag. Majoriteten av klädföretagen arbetar hårt för att 

upprätthålla företagets trovärdighet genom att arbeta så uppriktigt och ansvarsfullt som 

möjligt i företagets miljöfrågor. Med grund i denna studie ifrågasätter jag dock både Åhléns 

och Filippa Ks etiska ansvarstagande och undrar hur pass väl deras uttalande om 

ansvarstagandet stämmer överens med verkligheten. Klädföretagen ska inte endast ansvara för 

produktionskedjan utan jag argumenterar för att företagen bör bidra till att köpbeteendet hos 

konsumenterna ändras. Jag vill dock poängtera att ansvaret för arbetet mot det hållbara 

samhället inte endast vilar på modeföretagen utan för att skapa hållbara livsstilar och 

konsumtionsmönster, måste samhället ta sitt ansvar tillsammans.  
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En tydlig skillnad mellan företagen är vad de väljer att föra fram för budskap i deras 

marknadskommunikation. För Åhléns är det viktigt att de betonar sina Bra val produkter och 

lyfter fram miljöaspekterna bakom plaggen medan Filippa K väljer att inte framhålla 

miljöattributen i sin kommunikation. Filippa K menar att de är ett modeföretag och att de 

främst vill kommunicera modeaspekten medan miljöengagemanget vill de istället lyfta fram 

via andra kanaler såsom genom konversationer med kunderna i butiken. Båda företagen 

hävdade att deras personal är utbildade och har god koll på företagens miljöfrågor men 

personalundersökningarna påvisade däremot lite annorlunda utfall. Skillnaden mellan 

företagen var att majoriteten av Filippa Ks personal kunde informera och svara på frågor om 

deras miljöarbete medan Åhléns personal inte var särskilt duktiga på att föra någon 

konversation. Detta ger tydliga indikationer på att den interna marknadsföringen bör 

förbättras inom Åhléns men även Filippa K, för att företagen ska kunna utvinna gynnsamma 

resultat via kommunikation med kunden. 

   

Modeparadoxen som har diskuterats genomgående i studien anser jag vara ett av de stora 

hindrena i arbetet mot ett hållbart samhälle och denna paradox går att urskilja inom både 

Åhléns och Filippa Ks verksamhet. Miljöaspekten är en viktig och integrerad del i 

verksamheterna men samtidigt påvisar analysen att företagen vill kunna attrahera till köp av 

gröna plagg genom att framhäva attribut som uppfyller kundernas individuella behov. Risken 

med detta är att kunden inte blir medveten om de etiska aspekterna bakom plaggen och 

därmed väljer de inte plaggen utifrån ett hållbarhetstänk. Jag anser att modeparadoxen har 

vuxit fram i samband med den konkurrenskraftiga branschen och det är en utmaning att 

hantera denna paradox. Det är därmed av stor vikt att företagen är medvetna om det och 

arbetar för att ta itu med situationen. 

 

En annan aspekt med studien som är intressant att reflektera över är ifall prisstrategin bevisar 

hur pass omfattande företagens hållbarhetsarbete egentligen är. Det skulle kunna vara att 

Filippa K bedriver ett mer omfattande hållbarhetsarbete för att framställa sina plagg och att 

prislappen därmed blir mer påtaglig. Går det då att påstå att Åhléns hållbarhetsarbete inte är 

lika omfattande som Filippa Ks? Innebär det att Filippa Ks plagg har bättre kvalitet än Åhléns 

Bra val sortiment? Dessa frågor är väldigt svåra att svara på utan någon djupare granskning 

men väldigt viktiga aspekter att ta hänsyn till. I denna studie är det samtidigt svårt att dra en 

slutsats kring förhållandet mellan prissättningen samt den gröna marknadsföringsstrategin 

inom företagen eftersom Åhléns sortiment inte endast utgörs av deras egna märken. 

Prissättningen av plaggen är även en faktor som spelar stor roll för konsumenten och många 

konsumenter tänker att så länge plaggen är dyra och har bra kvalitet är det ingen fara att 

handla. De handlar snarare med gott samvete då de anser att de investerar i plaggen och 

kommer att äga under en lång period. Faktum är att det inte sker någon förändring i 

konsumtionsmönstret, utan de fortsätter att köpa på sig mer. Vi hamnar återigen i den onda 

cirkeln som har skapats av modeparadoxen. 

 

För att knyta an till den stora miljödebatten inom klädindustrin vill jag avslutningsvis 

poängtera att klädföretagen utgör en viktig roll i vår strävan efter att uppnå ett hållbart 

samhälle. Åhléns och Filippa K är två företag som är aktiva med miljöfrågorna men det finns 
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fortfarande organisatoriska områden som har utvecklingspotential. Som stora och 

framgångsrika företag har de goda förutsättningar att åstadkomma förändringarna genom att 

anstränga sig ytterligare. För att få bukt på den oroväckande konsumtionsutvecklingen krävs 

det radikala förändringar i samhället. Det är först när vi genomgår förändringen tillsammans 

som vi kan se en utveckling, vi har trots allt ett gemensamt ansvar, som det amerikanska 

ordspråket lyder; 

 

“We do not inherit the earth from our ancestors,  

we borrow it from our children”.  

(Native American Proverb 2015) 

 

6.1 Forskningsbidrag 

Denna studie har inkluderat två unika fall vars hållbarhetsengagemang och 

marknadsföringsstrategier har analyserats. Slutsatsen av studien påvisar att det finns flera 

likheter än skillnader i Åhléns och Filippa Ks marknadsföringsstrategi. Tidigare forskning 

framhävde slow fashion konceptet, attityd och beteende gap och hållbara leverantörskedjor 

vilket jag byggde vidare på i min studie. Genom min studie kan jag påvisa att den rådande 

modeparadoxen har en påverkan på hur modeföretagen utformar sina gröna 

marknadsföringsstrategier. Vi lever i ett konsumtionssamhälle och modeföretagen är 

verksamma inom en konkurrenskraftig bransch där kundernas efterfrågan är hög. Denna 

kombination tror jag skapar utmaningar i samhället och det krävs ett stort ansvar från alla 

inblandade parter för att ta uti med problemet.    

 

Denna forskning ökar medvetenheten kring hur gröna marknadsföringsstrategier inom 

framgångsrika modeföretag kan utformas och de viktiga aspekterna som företagen bör beakta. 

Studien kan öppna upp ögonen för konsumenter som i dagsläget konsumerar mängder med 

kläder och inte tänker på hur det påverkar utifrån etiska sammanhang. Forskningen kan 

uppmuntra till hållbar klädkonsumtion och eventuellt även kunna påverka att konsumenters 

attityd och beteende gap minskar. Forskningen kan även ses som en vägledning till andra 

företag som överväger hur deras gröna marknadsföringsstrategier ska se ut. Företag kan se 

för- och nackdelarna med marknadsföringsstrategier och därmed avgöra vad som är 

lämpligast att applicera på deras företag. Inte minst anser jag att denna studie kan vara till 

inspiration för Åhléns och Filippa K som företag. Framför allt är denna studie riktad till alla 

individer som är en del av det rådande konsumtionssamhället.  

 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Det har under studiens gång uppkommit en del intressanta observationer som skulle kunna 

utforskas vidare inom. Av denna anledning kommer det att ges förslag till vidare forskning 

inom det undersökta området. Denna studie har påvisat att det finns både likheter och 

skillnader i Åhléns och Filippa Ks gröna marknadsföringsstrategi. Åhléns Bra val sortiment är 
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prismässigt billigare medan Filippa Ks sortiment är prismässigt dyrare. Eftersom 

varuhuskedjan Åhléns inte endast har egna märken är det därför svårt att dra slutsatsen om 

prissättningen är en påverkande faktor för skillnaden av företagens gröna 

marknadsföringsstrategi. Dessa två företag har varit två unika fall för denna studie och därför 

har en generalisering inte kunnat göras av företagen. Det vore därför intressant att utföra en 

studie med flera billigare samt dyrare varumärken, och se ifall det går att urskilja några 

intressanta samband mellan prissättningen och den gröna marknadsföringsstrategin. 

 

Denna studie utgick ifrån ”The Marketing Triangle” modellen med fokus på endast företaget 

och personalen och uteslöt den sista delen som var konsumenten. Det vore därför intressant att 

göra en kvantitativ studie utifrån ett konsumentperspektiv och undersöka motiven bakom 

konsumenternas klädköp för att på så vis utforska vidare på gapet mellan attityd och beteende 

hos konsumenterna. Kan det stämma att kunder som handlar stilrena och icke 

säsongsbetonade plagg, gör färre köp än kunder som köper trendkänsliga plagg? Kan det 

stämma att kunder som köper dyrare plagg gör färre köp än kunder som köper billigare plagg 

eller handlar de lika mycket? Plagg med sämre kvalitet slits ut snabbare och leder till att 

kunderna behöver handla fler plagg, men innebär det att kunder handlar mindre när plaggen 

har bra kvalitet eller har de fortfarande det ständiga behovet att förnya sin garderob? Dessa 

frågor är intressanta frågor att titta närmare på vid en konsumentundersökning. Det är trots allt 

bland annat konsumenternas efterfrågan som bidrar till vilket utbud modevarumärkena väljer 

att erbjuda. Sedan vore det även intressant att titta närmare på om vilken efterfrågan tjänster 

som second hand och uthyrning egentligen har och om kunderna snarare finner 

tillfredsställelse i att köpa nya samt äga sina plagg. 

 

Filippa K har integrerat hållbarhetsarbetet inom hela verksamheten medan så inte är fallet för 

Åhléns som är en varuhuskedja med egna samt internationella märken. Det finns idag stora 

budgetkedjor som endast erbjuder enstaka miljövänliga kollektioner och därför vore det 

intressant att undersöka hur dessa företag kan gå tillväga för att integrera hållbarhetsarbetet 

inom hela verksamheten. För att göra en beteende förändring hos konsumenterna krävs det 

sannerligen ett helhjärtat arbete och ett stort engagemang från dessa företag. 

 

Studien visar att företagen kan bli mer proaktiv i sitt miljöarbete då det förekommit brister 

inom deras verksamheter vilket kan kopplas till greenwashing. Ett annat perspektiv som 

därför skulle kunna ge värdefullt bidrag i forskningen är en undersökning angående initiativ 

som BSCI (Business Social Compliance Initiative) samt FWF (Fear Wear Foundation). Dessa 

initiativ har bland annat i syfte att förbättra arbetsvillkoren för arbetarna i leverantörskedjan 

och därför vore det betydelsefullt att utföra en kvalitativ undersökning av arbetet mellan 

någon eller några klädföretag samt initiativen. Undersökningens syfte blir att analysera hur 

arbetet mellan klädföretag samt initiativen går till i praktiken samt även att analysera i vilken 

utsträckning det blir förbättringar av arbetsförhållandena för de lågavlönade arbetarna. Det 

blir en granskande undersökning för att ta reda på eventuella brister som kan uppkomma och 

vad de beror på. Det skulle ge ännu mer tyngd i undersökningen ifall forskaren själv har 

möjlighet att göra en studieresa till något av företagens produktionsländer och se hur den 

verkliga situationen ser ut. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

 

Intervjuguide- Åhléns 
 

Respondent (R): Pia-Maria Falk, Projektledare.  

Intervjuare (I): Priya Mohsin. 

Tid och plats: 2015-04-20 kl. 09.20, Åhléns huvudkontor. 

 

Introduktion 

 

Syftet med min studie är att undersöka Åhléns hållbarhetsarbete och analysera er gröna 

marknadsföringsstrategi med hänsyn tagen till ert Bra val sortiment.  

 

 

1. Berätta kortfattat om Åhléns som företag. 

 

2. Berätta om dig själv, din bakgrund, hur länge du suttit i den befintliga positionen 

och din roll i företaget! 

 

3. Fanns det en miljöprofil redan vid uppstart av företaget? 

 

4. Hur stor del av ert klädsortiment består av miljövänliga kläder? 

 

5. Informations som finns tillgänglig på er hemsida tyder på att ni bedriver ett 

omfattande hållbarhetsarbete. På vilket sätt inkorporeras detta i er 

marknadsföring för att kommunicera ut era miljövänliga budskap till era 

kunder? 

 

(I) Följdfråga: Vad innefattade den då? 

 

(I) Följdfråga: Men när ni försöker belysa de här produkterna i era kampanjer, hur gör 

ni då? 

 

(I) Följdfråga: Tycker ni att det hjälper försäljningen, ser ni att det blir högre 

försäljningssiffra när ni arbetar på det sättet på just de produkterna? 

 

6. Det är känt att grön marknadsföring skapar konkurrensfördel för företag. Det 

finns ett överflöd av reklam om miljövänliga kläder och det är många 

varumärken som slåss om uppmärksamhet. Vad anser ni ha för utmärkande 
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drag och egenskaper som ger just er fördel när ni förmedlar ert miljöarbete till 

kunderna? 

 

 

7. Anser ni uppleva svårigheter och hinder när ni kommunicerar ut era 

miljövänliga kläder till kunderna? 

 

(I) Följdfråga: Då tänker du till barnen alltså? 

 

(I) Följdfråga: För just nu har ni mest basplagg som jag förstått det? 

 

(I) Följdfråga: När kom den ut? 

 

(I) Följdfråga: Har ni marknadsfört det? 

 

8. Att som företag skapa förtroende hos sina konsumenter är en av de största 

utmaningarna med grön marknadsföring. Hur arbetar ni för att skapa 

förtroendet hos era kunder för ert varumärke och miljöarbete? 

 

(I) Följdfråga: Vad är det för kategorier? 

 

9. Anser ni ha möjligheter för förbättring gällande ert sätt att marknadsföra er 

hållbara verksamhet och öka intresset hos kunden för miljövänliga kläder? 

 

(I) Följdfråga: Har ni som nån typ vision inom det här arbetet? 

 

(I) Följdfråga: Vad tänker du på då särskilt? 

 

10. Finns det några konkreta marknadsföringsaktiviteter eller initiativ som ni anser 

vara särskilt framgångsrika när ni kommunicerar era miljövänliga kläder? 

 

11. Har ni vid något tillfälle marknadsfört era miljövänliga kläder i olika 

marknadsföringskampanjer? Det har du ju i och för sig svarat på (R: Ja, exakt), 

det är att ni använder era ”Bra val” i alla era kampanjer. 

 

(I) Följdfråga: En sak som jag tänkt på, ”Bra val” sortimentet för kunderna, det är väl 

mest, eller det är väl bara för damer och barn? 

 

(I) Följdfråga: Hur kommer det sig att ni inte började med det samtidigt? 

 

12. På vilket sätt och i vilken utsträckning arbetar ni i butikerna med att förmedla 

era miljövänliga kläder till era besökande kunder? 

 

(I) Följdfråga: Brukar personalen prata om det också? 
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13. Hur ser er prissättningsstrategi ut? 

 

(I) Följdfråga: Vilket är vanligt? 

  

14. Då går vi över till kunder, vilken målgrupp är det ni främst vill nå ut till med ert 

budskap? 

– Hur tycker du att ni har lyckats med det?  

 

(I) Följdfråga: Så ni fokuserar liksom inte på dem? 

 

15. Hur pass utbildade anser ni kunderna är om vad som är miljövänligt och 

försöker ni utbilda de? Eller är det en fråga om att bara förmedla budskapet? 

 

(I) Följdfråga: Nu tänker du från kundens sida eller? 

 

16. På vilket sätt involverar ni kunderna i ert miljöarbete för att få fram deras 

åsikter och uppfattningar? 

– Genomför ni kundundersökningar? 

 

17. Er Bra Val sortiment är inom en budgeterad prisklass, vad anser ni ha för fördel 

när det kommer till era miljövänliga kläder jämfört med miljövänliga kläder hos 

varumärken med dyrare prisklass? T.ex. när det berör kvalitet, utbud, pris samt 

mode och stil etc. 

 

(I) Följdfråga: Men tycker ni att det går åt mer av de färgade plaggen än med mer åt de 

liksom svart, vit, grå? 

 

18. Är det någonting som jag har missat eller någonting ni särskilt vill tillägga och 

belysa? 

 

19. Är det okej att jag i efterhand tar kontakt med dig via telefon eller mail, ifall jag 

skulle vara i behov av kompletterande frågor? 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide- Filippa K 
 

 

Intervjuperson (R): Elin Larsson, CSR ansvarig. 

Intervjuare (I): Priya Mohsin. 

Tid och plats: 2015-03-27, kl. 9.00, Filippa Ks huvudkontor. 

 

Introduktion 

 

Syftet med min studie är att undersöka Filippa Ks hållbarhetsarbete och analysera er gröna 

marknadsföringsstrategi.  

 

 

1. Berätta kortfattat om Filippa K som företag. 

 

2. Berätta om dig själv, din bakgrund, hur länge du suttit i den befintliga positionen 

samt din roll i företaget! 

 

3. Fanns det en miljöprofil redan vid uppstart av företaget? 

 

(I) Följdfråga: Hur lång tid tog arbetsprocessen med era front runners produkter? 

 

(I) Följdfråga: Hur går det med uthyrningen av kläder? 

 

4. Hur stor del av ert klädsortiment består av miljövänliga kläder? 

 

5. Informations som finns tillgänglig på er hemsida tyder på att ni bedriver ett 

omfattande hållbarhetsarbete. På vilket sätt inkorporeras detta i er 

marknadsföring för att kommunicera ut ert miljövänliga budskap till era 

kunder? 

 

(I) Följdfråga: Kan du utveckla om rädslan som du nämnde? 

 

(I) Följdfråga: Är tanken att ni fortsättningsvis kommer att hålla er vid strategin att i er 

marknadsföring inte betona det miljövänliga budskapet bakom produkterna? 

 

6. Det är känt att grön marknadsföring skapar konkurrensfördel för företag. Det 

finns ett överflöd av reklam om miljövänliga kläder och det är många 

varumärken som slås om uppmärksamheten. Vad anser ni ha för utmärkande 
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drag och egenskaper som ger just er fördel när ni kommunicerar ut era 

produkter? 

 

7. Anser ni uppleva svårigheter och hinder när ni kommunicerar ut era plagg till 

kunderna? 

– Om ja, vad gäller det specifikt och hur arbetar ni för att ta itu med detta? 

 

8. Att som företag skapa förtroende hos sina konsumenter är en av de största 

utmaningarna med grön marknadsföring. Hur arbetar ni för att skapa 

förtroendet hos era kunder för ert varumärke och miljöarbete? 

 

9. Anser ni ha möjligheter för förbättring gällande ert sätt att marknadsföra er 

hållbara verksamhet och öka intresset hos kunden för miljövänliga kläder? 

– Om ja, på vilket sätt? 

 

10. Finns det några konkreta marknadsföringsaktiviteter eller initiativ som ni anser 

vara särskilt framgångsrika när ni kommunicerar era miljövänliga kläder? 

 

(I) Följdfråga: Är det särskilt Facebook och Instagram? 

 

11. Har ni vid något tillfälle marknadsfört era miljövänliga kläder i olika 

marknadsföringskampanjer? 

– Om ja, skulle du kunna beskriva det? 

 

12. På vilket sätt och i vilken utsträckning arbetar ni i butikerna med att förmedla 

era miljövänliga kläder till era besökande kunder? 

 

13. Hur ser er prissättningsstrategi ut? 

 

14. Vilken målgrupp är det ni främst vill nå ut till med ert budskap? 

– Hur tycker ni att ni har lyckats och vart finns era kunder? 

  

(I) Följdfråga: Vem är de lojala kunderna? 

 

15. Hur pass utbildade anser ni kunderna är om vad som är miljövänligt och 

försöker ni utbilda de? Eller är det en fråga om att bara förmedla budskapet? 

 

16. På vilket sätt involverar ni kunderna i ert miljöarbete för att få fram deras 

åsikter och uppfattningar? 

– Genomför ni kundundersökningar? I så fall, på vilket sätt gör ni det? 

 

17. Ni nämner i er hemsida att de hållbara fibrerna inte alltid uppfyller era 

kvalitetskrav. Hur går ni egentligen tillväga för att ihop det mer era 
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miljömässiga materialval samtidigt som klädesplaggen ska vara av hög kvalitet, 

då hög kvalitet inom ert företag är en av kärnvärderingarna? 

 

18. Ni är prismässigt ett dyrare varumärke jämfört med budgetkedjor, vad anser ni 

ha för fördel när det kommer till era miljövänliga kläder jämfört med 

budgetkedjornas miljövänliga kläder? T.ex. när det berör kvalitet, utbud, pris 

samt mode och stil etc. 

 

19. Är det någonting som jag har missat eller någonting ni särskilt vill tillägga och 

belysa? 

 

20. Är det okej att jag i efterhand tar kontakt med dig via telefon eller mail, ifall jag 

skulle vara i behov av kompletterande frågor? 


