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Abstract 
 

The purpose of this thesis is to examine the use of certified green labelling together with 

green labelling created by companies themselves, as a tool within green marketing 

communication to create credibility for green products. A focus has been placed on 

department stores within the retail sector. 

 

This thesis is a qualitative study conducted in an approach where induction and deduction 

have been combined. Data has mainly been collected by performing 10 semi-structured 

interviews with company representatives and experts within the chosen subject and industry.  

 

This study clearly shows that the perception of the use of both certified green labelling and 

green labels created by companies themselves, as a green marketing communication tool, is 

positive. However, the green labelling created by companies is preferred above certified 

green labelling for this purpose. The result of this study also shows very clearly that all three 

parts of the 3Cs´ principle are of importance to create an effective green marketing 

communication, and that green labelling, both of the earlier mentioned types, can be an 

effective tool to achieve this. Thus, it is of importance that the identified risks connected to 

the use of green labelling are minimized.  
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Sammanfattning 
 

Denna uppsats är skriven ur ett företagsperspektiv och berör bruket av egna och certifierade 

gröna märkningar samt dess positiva och negativa aspekter i egenskap av 

kommunikationsverktyg för att skapa trovärdighet för gröna produkter. Ett fokus har lagts på 

övrig sällanköpshandel.  

 

En kombination av induktiv och deduktiv forskningsansats tillsammans med en kvalitativ 

undersökningsmetod har använts till denna uppsats. Data har främst samlats in genom tio 

semistrukturerade intervjuer med företagsrepresentanter och experter inom den valda 

branschen och ämnet.  

 

Denna studie visar tydligt att uppfattningen gällande bruket av både egna och certifierade 

gröna märkningar är positiv ur en kommunikationssynpunkt, men att de undersökta företagen 

föredrar egna gröna märkningar i detta syfte. I studien har det även tydligt framkommit att 

samtliga tre delar av 3C-principen är av vikt för att skapa en effektiv grön 

marknadskommunikation, och att gröna märkningar kan vara ett effektivt sätt för att uppnå 

detta. Dock behöver de identifierade riskerna kopplade till användningen av gröna 

märkningar minimeras och förslag hur detta kan göras har kunnat presenteras.  

 

 

Nyckelord 
 

Grön kommunikation, grön marknadskommunikation, grön marknadsföring, grön 

konsumtion, grön produkt, hållbarhetsmärkning, miljömärkning, certifiering, csr, corporate 

social responsibility, csr-initiativ, hållbarhet. 
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1 Introduktion 
Syftet med detta kapitel är att ge läsaren en inblick i, och en bakgrund till det ämne som 

behandlas i denna uppsats. Problemdiskussion och formulering, forskningsfrågor och syftet 

kommer också att presenteras, tillsammans med gjorda avgränsningar.  

 

1.1 Bakgrund  
2015 antogs de globala målen för hållbarhet som tagits fram av FN:s (Förenta Nationerna) 

193 medlemsländer. De består av 17 mål som sträcker sig till år 2030 som ska bidra till att 

avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter i världen, lösa klimatkrisen samt att främja 

fred och rättvisa. Mål nummer 12 är målet för “hållbar konsumtion och produktion” och 

innebär i stort att hållbara konsumtions- och produktionsmönster ska främjas. Omställningen 

till en hållbar konsumtion och produktion av varor och tjänster anses vara en nödvändighet 

för att minska negativ påverkan på klimat, miljö samt människors hälsa. (UNDP, 2017) 

 

Ett företag kan bidra till dessa ovan nämnda mål genom att arbeta på ett hållbart sätt: 

ekonomiskt, socialt och miljömässigt, vilket enligt Sanclemente-Telléz (2017) är definitionen 

av Corporate Social Responsibility (CSR). Detta samtidigt som företagen värdesätter 

intressen bland den publik som företaget relaterar till, vilket inkluderar aktieägare, anställda, 

samhället, leverantörer och kunder (ibid.). Definitionen av hållbarhet gjord av Regeringen 

(2017) och Couto et al. (2015) innehåller också dessa tre nyss nämnda parametrar, vilket vi 

anser visar på att hållbarhet och CSR definitionsmässigt kan anses vara desamma. I denna 

studie kommer vi fortsättningsvis att använda begreppet hållbarhet, när detta är applicerbart. 

 

De globala hållbarhetsmålen står högt upp på den svenska statens agenda. Den 1:a 

december 2016 trädde en ny lag i kraft som innebär att stora företag är tvungna att 

upprätta en hållbarhetsrapport innehållande information om hur företaget arbetar med: 

miljöfrågor, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och 

motverkande av korruption (Riksdagen, 2016). Så nyligen som i december 2017 

anordnade Finansdepartementet ett seminarium där frågan om hållbarhetsmärkningars 

framtid behandlades, tillsammans med vilken påverkan dessa kan komma att få på 

konsumtionsbeteende i samhället (SVT Forum, 2017). Seminariet sändes i SVT Forum 

med konsumentminister Per Bolund, forskare Matthias Lehner och Naturvårdsverket 

som deltagare, bland andra experter och intressenter (ibid).   
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Enligt Gosselt, van Rompay och Haske (2017) finns det i stort två olika typer av 

hållbarhetsmärkningar i den befintliga teorin; certifierade tredjepartsmärkningar och 

icke certifierade interna påståenden. En certifierad tredjepartsmärkning utdelas av en 

opartisk tredje part till produkter som möter etablerade miljökriterier vilka ofta grundar 

sig på lagstiftning (ibid). Certifierade tredjepartsmärkningar kommer fortsättningsvis att 

benämnas certifierade gröna märkningar i denna studie. Exempel på certifierade gröna 

märkningar som används i Sverige är; Svanen, Bra miljöval, EU blomman och FSC 

(Naturvårdsverket, 2017), se bilaga 3. Icke certifierade interna påståenden i sin tur, är ett 

uttalande om produktens miljöfördelar från tillverkaren av en produkt eller tjänst, vilket 

utgörs av en märkning gjord av produktens egen tillverkare (Gosselt et al., 2017). I 

denna studie kommer begreppet egna gröna märkningar att användas, vilket syftar på 

ovan nämnda icke certifierade interna påståenden. Dessa används som 

kommunikationsverktyg på, eller i nära anslutning till, produkten som märkningen avser 

och inte som reklambudskap i exempelvis tidningar, tv eller andra typer av media. Som 

samlingsbegrepp för såväl certifierade som egna gröna märkningar kommer ordet gröna 

märkningar att användas fortsättningsvis. 

Intresset för hållbarhet är inte enbart viktigt för den svenska staten då enligt Svensk 

Handel (2012) företagens sociala- och miljömässiga ansvar idag står högt på 

handelsföretagens agenda, och många svenska företag ligger i framkant, medan andra är 

i startgroparna (ibid). Under 2016 deltog 50 procent fler företag i Svensk Handels 

hållbarhetsundersökning än året innan, där tre av fyra medlemsföretag svarade att de 

arbetar med hållbarhetsfrågor (Svensk Handel, 2016). Samtidigt har företag inom 

detaljhandeln under de senaste åren implementerat flertalet initiativ med hänsyn till en 

hållbar utveckling (Lavorata, 2014). Enligt Aktuell Hållbarhet (2017) väljer företag, 

organisationer och myndigheter allt oftare att koppla sitt hållbarhetsarbete till de globala 

hållbarhetsmålen, samtidigt som användningen av grön kommunikation ökar enligt 

Hoeffler och Keller (2002), då detta är en viktig konkurrensfaktor. Egna gröna 

märkningar har tagits i bruk av bland andra Lagerhaus AB, Åhléns och Clas Ohlson AB, 

som verktyg för att kommunicera sitt hållbara arbetssätt, samt att underlätta ett hållbart 

produktval för sina kunder (Clas Ohlson, 2017a; Lagerhaus, 2017; Åhléns, 2017a). De 

utvalda företagens egna gröna märkningar presenteras i bilaga 3 tillsammans med 

exempel på certifierade gröna märkningar som används i Sverige. 
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Det är inte enbart bland företag och det offentliga som intresset för, och kraven på, ett större 

ansvarstagande kopplat till hållbarhet ökat. Enligt Svensk Handel (2016) anser sju av tio 

konsumenter att det är mycket viktigt, eller ganska viktigt att de företag konsumenter handlar 

av arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor, och undersökningar visar att konsumenter hellre 

köper en miljövänlig vara när denne väljer mellan två i övrigt likvärdiga produkter (ibid.). 

Men enligt Matthias Lehner, från Internationella Miljöuniversitet vid Lunds universitet, är det 

inte nödvändigtvis konsumenten som är drivkraften bakom försäljningen av produkter med 

hållbarhetsmärkning, utan framhåller de aktörer som har kontroll över butiksmiljön (SVT 

Forum, 2017), det vill säga företagen, som en viktig faktor. Enligt Svensk Handel (2016) 

tyder allt mer på att Sverige just nu är inne i en fas där hållbarhetsarbetet är på väg från att till 

största delen varit styrt från aktörer och krafter utanför företagen, till att företagen själva 

proaktivt driver denna utveckling framåt.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Enligt Taken Smith och Brower (2012) är en av utmaningarna som företag idag står inför hur 

dessa kan kommunicera att deras aktiviteter är hållbara. Många företag har ökat sina 

satsningar gällande aktiviteter som berör hållbarhet, dock är konsumenten ofta omedveten om 

de miljömässiga fördelarna med dessa aktiviteter, då företagen inte kommunicerar detta på ett 

sätt som är kompatibla med konsumentens uppfattning om miljöfrågor (ibid.). 

Konsumentminister Per Bolund (SVT Forum, 2017) menar att gröna märkningar utgör ett 

enkelt och tydligt vägledningssystem gällande konsumtion, där vikten och bruket av dessa 

kommer att öka i framtiden. Betydelsen av hur dessa märkningar utformas kommer också att 

öka (ibid.). Inom grön marknadskommunikation är idag gröna certifieringar och certifierade 

gröna märkningar en nyckelfaktor, där en ökning av dessa har skett under en mycket liten 

tidsperiod (Ottosson, 2013). Vi ställer oss då frågan vilken roll gröna märkningar kan ha som 

kommunikationsverktyg. 

 

Taken Smith och Brower (2012) nämner märkningar på produktförpackningen som det näst 

mest effektiva sättet att kommunicera ett miljövänligare alternativ på, och dennas möjliga 

påverkan på konsumenten. Märkningar av detta slag kan enligt Taken Smith och Brower 

(2012) i vissa fall hjälpa konsumenten att göra jämförelser, men enligt Gosselt et al. (2017) 

och Taken Smith och Brower (2012) även skapa förvirring och resultera i att konsumenten 

drunknar i ett överflöd av information. 
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Enligt Brahim et al. (2015) är certifieringar och märkningar en faktor som är viktig att 

framhäva för att motivera konsumenten att köpa hållbara produkter, samt för att företag ska 

lyckas med sin gröna kommunikation, tillsammans med produktegenskaper såsom pris, 

varumärke och kvalitet (Grunert, Hieke & Wills, 2014). Dock har inte mycket forskning 

gjorts på vilken eller vilka av dessa egenskaper som väger tyngst och enligt Grunert et al. 

(2014), vilket sinkar framväxten av gröna marknader och utgör ett hinder för företag vid 

utvecklandet av kommunikationsstrategier för gröna produkter. 

 

Vid en avsaknad av certifierade gröna märkningar kan egna gröna märkningar fungera som 

en ersättning, enligt Bickart och Ruth (2012). Företag kan själva lägga till dessa egna gröna 

märkningar med syftet att öka den miljömässiga trovärdigheten gällande en viss produkt, 

bortsett från bruket av certifierade gröna märkningar. Detta kan dock vara en dålig idé enligt 

Emery (2012), då konsumenten i dessa fall inte har något specifikt att göra en jämförelse 

med, vilket kan leda till att ansatsen istället resulterar i en negativ uppfattning hos 

konsumenten. Taken Smith och Brower (2012) menar att konsumenter inte är villiga att 

acceptera den här typen av icke certifierade gröna märkningar, och risken blir då att en så 

kallad “Greenwashing-effekt” uppstår. Greenwashing innebär enligt Delmas och Burbano 

(2011) att vilseleda konsumenter gällande ett företags miljöarbete, och upplevs som något 

negativt av konsumenten.  Nämnda nackdelar med egna gröna märkningar till trots så menar 

Sonderskov och Daugbjerg (2011) att dessa klart är att föredra mot inga gröna märkningar 

alls.  

 

Relevansen av denna studie stärks av den vikt som svenska staten lägger vid att svenska 

företag arbetar hållbart, tillsammans med den uppmärksamhet som hållbarhetsmärkningar ges 

(Riksdagen, 2016; SVT Forum, 2017). Det finns även tydliga indikatorer idag på ett ökat 

intresse bland svenska företag gällande hållbarhet och arbetet med detta (Svensk Handel, 

2016), vilket tillsammans med den vikt dagens konsument lägger vid att företag de handlar 

hos arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor (ibid.), gör detta forskningsområde högst relevant 

och aktuellt ur ett praktiskt perspektiv. Även de tecken som finns gällande utvecklingen av 

hur hållbarhetsarbete kommer att bedrivas i framtiden (ibid.), ökar vikten hos företagen av att 

inneha så stor förståelse och kunskap som möjligt gällande dessa frågor, för att kunna stå sig i 

konkurrensen. Således ökar vikten av en förståelse gällande företagens uppfattning om grön 

marknadskommunikation.  
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Ur ett teoretiskt perspektiv har vår litteraturstudie visat att merparten av forskningen som 

berör gröna märkningar enbart fokuserar på certifierade gröna märkningar (Chekima et al., 

2016; Testa et al., 2015; De Chiara, 2014) där de flesta studier använt en kvantitativ metod 

och är genomförda ur ett konsumentperspektiv. Vår studie bidrar teoretiskt med en kvalitativ 

undersökning ur ett företagsperspektiv på den svenska marknaden med fokus på egna gröna 

märkningar framför de certifierade gröna märkningarna. Ett perspektiv som vi uppfattar som 

relativt outforskat. Vad vi kunnat se är det framförallt Gosselt et al. (2017) och Wei et al. 

(2018) som undersökt egna gröna märkningar enligt vår definition dock har båda studierna 

genomförts inom dagligvaruhandeln. Gosselt et al. (2017) har genomfört den enda studie vi 

har hittat där en jämförelse med certifierade märkningar har gjorts. Det har varit vanligt 

förekommande i vår litteraturstudie, att en stor del av tidigare studier genomförts gällande 

dagligvaruhandeln (Gosselt et al., 2017; Tsilivakis, 2012; Sörqvist et al., 2015; Asche et al., 

2015; Wei et al., 2018).  

 

Trots att det finns tidigare forskning vilken visar att gröna märkningar har en effekt som 

grönt kommunikationsredskap (Ottosson, 2013), råder det delade meningar inom existerande 

forskning huruvida denna effekt är positiv eller negativ ur företagens synvinkel (Emery, 

2012; Brahim et al. 2015; Sonderskov & Daugbjerg, 2011). Detta tillsammans med de 

möjliga risker förknippade med en egen grön märkning (Gosselt et al., 2017; Taken Smith & 

Brower, 2012), skapar en teoretisk relevans av det valda forskningsområdet, enligt vår 

uppfattning. Vilken av dessa två typer av grön märkning som är är att föredra som grönt 

kommunikationsverktyg har heller ej fastställts inom rådande forskning (Bickart & Ruth, 

2012), vilket bidrar ytterligare till relevans ur ett teoretiskt perspektiv. Den potentiella vikten 

av vår studie handlar om en ökad kunskap bland svenska, men även internationella företag, 

samt att bidra till forskningen om egna gröna märkningar.  

 

1.3 Problemformulering  
Att gröna märkningar är ett ökande fenomen inom grön marknadskommunikation, vilka ges 

allt större utrymme i både samhällsdebatten och inom forskning är ett faktum. Huruvida dessa 

märkningar är ett effektivt grönt kommunikationsverktyg råder det däremot delade åsikter 

om, samt hur företag bör förhålla sig till dessa märkningar, då både för- och nackdelar och 

risker kan förknippas med användningen av egna gröna märkningar. Frågan gällande vilken 

av dessa gröna märkningar som är att föredra, certifierade eller egna, om ett val ska göras 
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dem emellan, eller om en kombinerad användning av certifierade och egna gröna märkningar 

är att föredra, väcks också efter en genomgång av existerande forskning inom området.  

 

1.4 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna uppsats är att undersöka på vilket sätt företag arbetar med gröna 

märkningar som del av sin gröna kommunikation, för att skapa trovärdighet för sina gröna 

produkter. Samt att undersöka positiva och negativa aspekter av sådana märkningar som ett 

grönt kommunikationsverktyg. 

 

Syftet är även att formulera ett antal rekommendationer till svenska företag gällande hur 

dessa med fördel kan förhålla sig till egna gröna märkningar, för att effektivisera sin gröna 

kommunikation. Detta kommer att göras genom en kvalitativ studie av tre utvalda företag 

inom övrig sällanköpshandel, samt genom att intervjua sex experter inom området hållbarhet 

och grön kommunikation. Med denna studie ämnar vi därmed att besvara följande 

forskningsfrågor: 

 

1.  På vilket sätt arbetar företag med certifierade och egna gröna märkningar 

som grönt kommunikationsverktyg? 

 

2. Vilken uppfattning har företag och experter gällande egna gröna, och 

certifierade gröna märkningar, som grönt kommunikationsverktyg? 

 

3. Hur kan företag med fördel arbeta med gröna märkningar för att skapa en 

effektiv grön marknadskommunikation? 

 

1.5 Avgränsning  
En avgränsning har gjorts till sektorn övrig sällanköpshandel inom sällanköpshandeln (SCB, 

2017) på den svenska marknaden. Övrig sällanköpshandel kan definieras som andra butiker, 

varuhus och stormarknader med brett sortiment (Jönköpings kommun, 2010). Inom den 

sektorn har ytterligare avgränsning gjorts till butikskedjor, det vill säga en grupp butiker med 

gemensam ägare och ett ofta likartat sortiment (Svenska Akademins Ordböcker, 2017), med 

en omsättning om minst 300 miljoner svenska kronor och minst 200 anställda. Angående 

undersökningen av företags nuvarande användning av, och inställning till, gröna märkningar 
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och grön kommunikation, kommer endast Lagerhaus, Åhléns och Clas Ohlson att beröras på 

grund av tids- och utrymmesbrist.  

 

I denna studie har vi vidare valt att göra en avgränsning till gröna märkningar som 

kommuniceras vid köpbeslutet, vilket innebär att dessa finns på, eller i direkt anslutning till 

produkten. Andra användningsområden, vilka inte är produktnära, och sker långt ifrån 

produkten, avser vi inte att undersöka. 

 

Gällande de rekommendationer som kommer att presenteras i denna uppsats, är dessa främst 

riktade till företag inom övrig sällanköpshandel, även om andra aktörer och intressenter med 

intresse för grön kommunikation och hållbarhet kan finna dessa av nytta och intresse.  
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2 Teoretisk referensram 
Den litteratur och de teorier som ligger till grund för denna uppsats presenteras och 

redogörs för i följande kapitel.  

 

2.1 Hållbarhet  
Att ett företag arbetar på ett hållbart sätt: ekonomiskt, socialt och miljömässigt, är enligt 

Sanclemente-Telléz (2017) definitionen av Corporate Social Responsibility (CSR). Detta 

samtidigt som företagen värdesätter intressen bland den publik som företaget relaterar till, 

vilket inkluderar aktieägare, anställda, samhället, leverantörer och kunder (ibid.). Regeringen 

(2017) och Couto et als. (2015) definition av hållbarhet innehåller också dessa tre parametrar 

som nämns ovan, vilket vi anser visar på att hållbarhet och CSR definitionsmässigt kan anses 

vara desamma. Kumar och Christodoulopoulou (2013) är eniga om likheterna mellan 

definitionerna av CSR och hållbarhet. I denna studie kommer vi fortsättningsvis att använda 

begreppet hållbarhet.  

 

2.2 Grön marknadsföring 

Grön marknadsföring är en marknadsföringsteknik som återfinns under begreppet hållbarhet. 

Grön marknadsföring innebär utvecklandet och marknadsföringen av produkter vilka är 

exempelvis biologiskt nedbrytbara (De Pelsmacker, 2013), gjorda av återvunnet material 

etcetera (De Pelsmacker, 2013; Davari & Strutton, 2014). Syaekhoni et al. (2017) ger en 

bredare bild av konceptet grön marknadsföring och hävdar att det innefattar ett företags 

arbete med att designa, prissätta, distribuera och marknadsföra produkter som inte skadar 

miljön.  

 

Under 90-talet blev grön marknadsföring och grön konsumtion populära verktyg för företag 

att använda sig av för att stå sig i konkurrensen på många olika marknader enligt Ottosson 

(2013). Konceptet grön marknadsföring utvecklades och riktades mot målgruppen gröna 

konsumenter, vilka var villiga att betala ett högre pris för miljövänliga produkter. Verktyg 

som Life Cycle Assessment (LCA) blev under denna tid av vikt för att beräkna en produkts 

påverkan på miljön (ibid.).  

 

Även om Sustainable marketing (Emery, 2012) tillsammans med Sustainability marketing 

(Martin-Belz & Peattie, 2009) är begrepp och teorier som tidigare har använts av forskare är 

det grön marknadsföring som är en av de mest vanligen använda begreppen, enligt Ottosson 
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(2013). Vissa författare skiljer begreppen Sustainability marketing och Sustainable marketing 

åt, medan (Chamorro et al., 2009) menar att de normalt sett är ansedda att vara synonyma 

koncept som handlar om hur marknadsaktiviteter påverkar miljön och hur miljövariabeln kan 

inkorporeras i alla beslut gällande företags marknadsföring. Enligt Reijonen (2008) är vad 

som skiljer grön marknadsföring åt från traditionell marknadsföring det faktum att grön 

marknadsföring är integrerat i ett företags miljöstrategi. Enligt Kumar och 

Christodoulopoulou (2013) har forskning inom marknadsföring gällande hållbarhet i stort 

varit relaterad till antingen den miljömässiga eller sociala aspekten av hållbarhet, den 

miljömässiga ofta benämnd grön marknadsföring och den sociala aspekten benämnd Cause-

related marketing. I denna studie kommer begreppet grön marknadsföring att användas.  

 

2.2.1 Den gröna marknadsföringsmixen 

Den traditionella marknadsföringsmixen definieras av Armstrong och Kotler (2007) som en 

uppsättning marknadsföringsverktyg som tillsammans arbetar för att tillfredsställa kundernas 

behov och bygga kundrelationer och som används för att implementera företagets 

marknadsföringsstrategi. Marknadsföringsmixen är klassad som fyra grupper, även kallade 

Marknadsföringens 4P:n, vilken består av produkt, pris, plats och påverkan (ibid.). En 

avgörande skillnad mellan den traditionella marknadsföringsmixen och den gröna är att 

värdeskapande som syftar till att tillfredsställa miljömässiga och samhälleliga behov är av 

större vikt inom den sistnämnda enligt Davari och Strutton (2014). Den gröna 

marknadsföringsmixen består av gröna produkter, gröna priser, grön kommunikation och 

gröna platser (ibid.).  

 

Produkter är ett mycket brett begrepp som definieras av Kotler, Armstrong och Parment 

(2011) som allt som kan erbjudas en marknad för uppmärksamhet, anskaffning, användning 

eller konsumtion. Det innefattar såväl fysiska produkter och tjänster men även platser, events, 

människor, organisationer, anställda, idéer eller en kombination av dessa (ibid.). Grön 

produkt definieras av Couto et al. (2015) som en produkt vilken av konsumenter uppfattas 

vara miljövänlig och som inte skadar miljön när den produceras, används eller när de 

avyttras. Gröna produkter kan inkludera följande aktiviteter: återvinning, återbruk, 

dematerialisering av produkten, minska förpackningsmaterialet, att göra produkten mer 

hållbara ur livscykelhänseende och enklare att reparera dem, att de är komposterbara eller att 

leverera produkter som är säkrare (Davari & Strutton, 2014). Pris definieras av Armstrong 

och Kotler (2007) som det pris kunden får betala för att införskaffa produkten. Gröna priser 
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representerar det högre pris som konsumenten ofta får betala för gröna produkter vilket i 

vissa fall är ett resultat av att produktionskostnaderna för gröna produkter ofta är högre än för 

traditionella produkter (Davari & Strutton, 2014). Plats definieras av Armstrong och Kotler 

(2007) som företagets aktiviteter för att göra en produkt tillgänglig för målgruppen. Grön 

plats involverar distributionen av gröna produkter från produktionsplatsen till platsen där den 

slutligen ska konsumeras (Davari & Strutton, 2014). 

 

Påverkan definieras av Armstrong och Kotler (2007) som aktiviteter som kommunicerar 

produktfördelar och övertalar kunderna om att köpa produkten. Grön påverkan eller Grön 

kommunikation anses av Davari och Strutton (2014) vara den viktigaste aktiviteten inom den 

gröna marknadsföringsmixen. Gröna kommunikationsverktyg används generellt för att 

framföra ett budskap med syfte att övertyga konsumenter om att deras beslut att konsumera 

gröna produkter gynnar miljön (Kinoti, 2011). I denna studie kommer vi fortsättningsvis 

använda begreppet grön kommunikation.  

 

2.3 Grön marknadskommunikation  

Traditionell marknadskommunikation består enligt Kotler och Armstrong (2007) av fem stora 

kommunikationsverktyg; reklam, försäljningskampanj, PR (Public Relations), personlig 

försäljning och direktmarknadsföring. Enligt Emery (2012) finns det fyra olika typer av grön 

marknadskommunikation inom grön marknadsföring, där en av dem handlar om en strävan att 

övertala kunder att köpa produkter från ett företag baserat på företagets hållbara egenskaper 

och kvaliteter. Det kan även handla om att försöka ändra en kunds köpbeteende, ofta till att 

istället välja mer hållbara produkter eller tjänster (ibid). Kommunikation som handlar om att 

informera och utbilda kunder och andra intressenter om ett företags hållbara sätt att arbeta 

ingår även här, tillsammans med kommunikation som syftar till att ändra alla personers 

beteende i en hållbar riktning, med ett speciellt fokus på personens livsstil (Emery, 2012). 

Enligt Nyilasy, Gangadharbatla och Paladino (2014) vill företag, genom att investera i grön 

kommunikation och hållbarhetsinitiativ, uppfattas som miljövänliga och socialt involverade 

för att bygga upp mer positiva varumärkesattityder och köpintentioner. 

 

Enligt Banerjee, Gulas och Iyer (1995) bör grön kommunikation tillfredsställa en eller flera 

av följande tre kriterier: (1) uttryckligen eller underförstått avslöja och/eller lyfta fram 

relationen mellan produkter och den biofysiska miljön, (2) främja en grön livsstil genom att 

antingen belysa eller icke belysa en produkt eller tjänst, (3) presentera, förstärka eller 
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bibehålla en miljöansvarig företagsimage. Oavsett vilken typ av grön kommunikation ett 

företag använder sig av har flertalet studier enligt Erdem och Swait (1998) pekat ut att 

effektiviteten i grön kommunikation beror på den upplevda trovärdigheten i det miljömässiga 

påstående som görs. Den upplevda trovärdigheten påverkar konsumentens köpbeslut medan 

icke-trovärdig information kan motverka skapandet av starka associationer till företaget och 

dess varumärken enligt Chiara (2014). Det innebär därmed att upplevd trovärdighet av det 

miljömässiga påståendet är nödvändigt för att skapa starka miljömässiga associationer (ibid.). 

Enligt Hoeffler och Keller (2002) ökar användningen av grön kommunikation eftersom det är 

en viktig konkurrensfaktor och ombesörjer ett marknadsföringsverktyg som kan bygga en 

stark företagsimage och rykte.  

 

2.3.1 Gröna märkningar 

En typ av grön marknadskommunikation företag kan använda sig av är gröna märkningar. 

Den här typen av kommunikationsverktyg har utvecklats till ett viktigt verktyg för att 

kommunicera särdragen hos gröna produktalternativ (Testa et al., 2015; D'Souza, Taghian & 

Lamb, 2006). Syftet med användningen av gröna märkningar är att hjälpa konsumenten att 

genomföra ett mer informerat köpbeslut gällande en produkts påverkan på miljön (Rashid 

2009). Generellt sett är gröna märkningar indikatorer på ett företags miljöprestanda och 

skapade för att ta bort konsumenternas förvirring gällande miljövänliga påståenden (Giridhar, 

1998). 

 

Ett grundligt program gällande gröna märkningar ser till hela produktens livscykel inkluderat: 

produktion, distribution, användning och avyttring (Rashid, 2009). Det första programmet av 

denna karaktär var det tyska Blue Angel som startade 1978 och flertalet liknande 

miljömärkningsprogram har utvecklats sedan dess, den nordiska Svanen-märkningen är en av 

dem (ibid.). 

 

I stort kan man urskilja två olika typer av gröna märkningar i den befintliga teorin; 

verifierade eller certifierade tredjepartsmärkningar, även kallade externa 

hållbarhetsmärkningar (Gosselt et al., 2017) och icke-certifierade interna påståenden, även 

kallade interna hållbarhetspåståenden (Gosselt et al., 2017) och egna miljöuttalanden, egna 

miljömärken eller symboler (Naturvårdsverket, 2005).   
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Med den ökande medvetenheten om vikten av en hållbar miljö och om de finansiella fördelar 

som miljömärkta produkter kan bidra med, har mängden av dessa produkter samt 

variationerna av gröna märkningar ökat dramatiskt (Nyilasy et al., 2014). Det överflöd av 

gröna märkningar, certifierade eller inte, som detta lett till gör det svårt för kunden att avgöra 

vilka märkningar som är certifierade av en tredje part, och därmed erbjuder en mer objektiv 

bedömning av företagets hållbarhetsinsatser, och vilka som inte är certifierade och därmed 

utgör företags egna märkningar (Nyilasy et al., 2014; Parguel, Benoıˆt-Moreau & Larceneux, 

2011). 

 

2.3.1.1 Certifierad grön märkning 

En definition av begreppen är att en certifierad grön märkning är en märkning som 

identifierar övergripande miljömässiga valmöjligheter inom en produktkategori baserat på 

livscykel-överväganden och som utdelats av en opartisk tredje part till produkter som möter 

etablerade miljökriterier som ofta grundar sig på lagstiftning (GEN, 2004). Svanen, Bra 

miljöval, FSC, EU-blomman är exempel på certifierade gröna märkningar som används i 

Sverige (Naturskyddsföreningen, 2017), se bilaga 3.Genom att lägga till en grön märkning till 

en produkt kan ett företag nå en strategisk placering av produkten i en kategori av gröna 

produkter enligt Chiara (2014). Gröna märkningar bidrar på så sätt till att stödja 

differentieringsstrategier genom att tilldela en produkt miljömässiga och gröna värden (ibid.).   

 

Enligt Testa et al. (2015), Mohr, Webb och Harris (2001), D’Souza, Taghian och Khosla 

(2007) och Chiara (2014) uppfattar kunden användandet av en certifierad grön märkning som 

en viktig garanti för köpbeslutet genom att tillhandahålla trovärdig information. Vidare anser 

Chiara (2014) de bidrar med mer synlighet och igenkänning till ett företag och dess 

produkter. Enligt en studie av Gosselt et al. (2017) tyder deras resultat på att det främst är 

certifierade gröna märkningar som påverkar konsumentens gensvar gentemot företaget 

medan samma studie visade på icke-signifikanta effekter för en egen grön märkning. Flertalet 

studier tyder även på att köpintentionen är högre när gröna påståendet backas upp av en 

certifierad grön märkning (Gosselt et al., 2017; Chekima et al., 2015; Parguel et al., 2011). 

 

En studie av Testa et al. (2015) visar att certifierade gröna märkningar kan användas för att 

förebygga vaga och missledande gröna påståenden och hävdar även att på marknader där 

konsumenterna är välinformerade och välinsatta i miljöproblemen, så är en certifierad 

miljömärkning det mest effektiva verktyget för att skapa konkurrenskraft (Testa et al., 2015). 



  
 

13 

 

Konsumenter som är välinsatta i miljö är mer skeptiska mot gröna märkningar och 

miljöpåståenden vilket enligt Schuhwerk och Lefkoff-Hagius (1995) innebär att gröna 

märkningar bör vara mer effektiva som kommunikationsverktyg mot konsumenter som inte 

är så insatta i miljöfrågor.  

 

Enligt Chekima et al. (2016) påverkar gröna märkningar märkbart medvetna konsumenters 

köpintention, och ses av forskare som en informationskälla och som en bekräftelse på 

varumärkets gröna påstående. Denna funktion de gröna märkningarna har ökar då 

konsumenters positiva inställning till gröna produkter vid en jämförelse med icke gröna 

produkter, och kan ses som ett strategiskt verktyg för att attrahera köpare, och som en hjälp 

till konsumenten genom dennes köpbeslutsprocess (ibid.). 

 

2.3.1.2 Egen grön märkning 

En egen grön märkning är ett uttalande om produktens miljöfördelar från tillverkaren av en 

produkt eller tjänst, vilket utgörs av en märkning som placeras på en produkt av produktens 

egen tillverkare (Rashid, 2009).  

 

Konsumenter förväntar sig information om hållbarhetsinitiativen från såväl certifierade 

märkningar som icke certifierade påståenden men certifierade gröna märkningar har en 

tendens att uppfattas som mer trovärdiga än egna gröna märkningar (Dawkins, 2004; Mohr et 

al., 2001). Taken Smith och Browers (2012) forskning har visat att miljömedvetna 

konsumenter noterar ett företags rykte, lägger märke till annonsering, läser 

produktmärkningar och letar efter ledtrådar på produktförpackningen för att utreda om en 

produkt är ett miljövänligare alternativ.  

 

Enligt en studie av Gosselt et al. (2017) tyder deras resultat på att det främst är certifierade 

miljömärkningar som påverkar konsumentens gensvar gentemot företaget medan samma 

studie visade på icke-signifikanta effekter för en egen grön märkning. Samma studie hävdar 

dock att egna gröna märkningar kan ingiva uppfattningen av ett ansvarsfullt varumärke (ibid). 

 

2.3.2 3C-principen inom grön marknadskommunikation  

Enligt Martin-Belz och Peattie (2009) är kommunikation en avgörande del av 

marknadsmixen för den gröna marknadsföraren och att utan effektiv kommunikation är det i 

princip omöjligt att ändra konsumenters beteende, att övertyga dem att köpa gröna produkter, 
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eller informera och utbilda dem. Enligt Ottosson (2013) understryker detta vikten av 3C-

principen gällande all grön marknadskommunikation idag.   

 

 

 

 

Figur 1: 3C-principen (Egen). 

 

3C-principen består av Clarity, Credibility och Comparability (Emery, 2012; Yates, 2009; 

Ottosson 2013; Stiglitz, 2002). Gällande det förstnämnda C:et, Clarity, det vill säga 

Tydlighet, behöver kommunikationen vara tydlig och direkt och utan tvetydiga påståenden 

som kan missuppfattas av konsumenten (ibid.). Även Testa et al. (2015) betonar vikten av att 

undvika otydliga och förvirrade budskap till konsumenten vilket enligt forskarna kan 

undvikas genom väldesignade certifieringsrutiner och kommunikationsinstrument som då 

istället har en förmåga att stödja utvecklingen av grön konsumtion. Enligt Emery (2012), 

Yates (2009), Ottosson (2013) och Stiglitz (2002) bör grön marknadskommunikation endast 

fokusera på att tillhandahålla information som kan hjälpa och bistå kunden att fatta ett 

köpbeslut. 

 

Gosselt et al. (2017) och Testa et al. (2015) anser att det är mycket viktigt för att 

märkningarna ska uppfylla sitt syfte att företag erbjuder konsumenterna, tydlig 

kommunikation, bättre guidning och förklaringar gällande olika påståenden, märkningens 

betydelse, krav/kriterier och märkningstyper. En studie genomförd av Testa et al. (2015), som 

fokuserats på certifierade gröna märkningar (EU Ecolabel och FSC), indikerar att 

sannolikheten är högre att konsumenten köper den gröna produkten ju högre konsumentens 

medvetenhet och information om produktens överlägsna miljöprestanda är.  

 

Informationen som ryms på märkningen spelar en viktig roll i att övertyga konsumenterna 

och uppmuntra intentionen mot en hållbar konsumtion enligt Bartiaux (2008). Den gröna 

produktens fördelar måste kommuniceras för att rättfärdiga det högre priset om intentionen är 

att främja grönt köpbeteende (D’Souza et al., 2006). Miljömärkningar kan hjälpa 

konsumenterna som många gånger upplever svårigheter i att känna igen och hitta gröna 

produkter, men en förutsättning för utnyttjandet av miljömärkningen är kunskap om att den 

existerar enligt Chekima et al. (2016). 
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Det andra C:et, som står för Credibility, det vill säga Trovärdighet, innebär att 

kommunikationen bör vara realistisk, tillgänglig och bestå av påståenden som går att 

kontrollera (Emery, 2012; Yates, 2009; Ottosson 2013; Stiglitz, 2002). Enligt Testa et al. 

(2015) är det viktigt att miljömärkningen kan tillhandahålla trovärdig och kontrollerbar 

information till konsumenterna för att på så sätt skapa en tydlig och trovärdig märkning, 

starkare miljömässiga garantier och mer information till marknaden ökar konsumentens tillit.  

 

De Chiara (2014) hävdar att ju mer tydlighet och kommunikation det finns mellan ett företag 

och dess intressenter desto större trovärdighet får företagets hållbarhetsarbete. Vidare anser 

forskaren att användandet av en miljömärkning måste vara kopplad till formuleringen och 

kommunikationen av företagets miljömål, miljöarbete och resultat till sina intressenter, 

exempelvis via en hållbarhetsrapport, för att öka förståelsen och stärka trovärdigheten (ibid.).  

 

Inrotade vanor och övertygelser påverkar konsumenter, deras tidigare erfarenhet av gröna 

produkter inverkar på deras utvärdering gällande trovärdigheten bakom ett företags påstående 

(Emery, 2012; Yates, 2009). Oavsett vilken typ av grön kommunikation ett företag använder 

sig av har flertalet studier enligt Erdem och Swait (1998) pekat ut att effektiviteten i grön 

kommunikation beror på den upplevda trovärdigheten i det miljömässiga påstående som görs. 

Den upplevda trovärdigheten påverkar konsumentens köpbeslut medan icke-trovärdig 

information kan motverka skapandet av starka associationer till företaget och dess 

varumärken enligt Chiara (2014). Det innebär därmed att upplevd trovärdighet av det 

miljömässiga påståendet är nödvändigt för att skapa starka miljömässiga associationer (ibid.). 

 

Det tredje och sista C:et, Comparability, vilket kan översättas till Jämförbarhet, påstås vara 

ett av en konsuments viktigaste krav då dessa vill kunna göra enkla och meningsfulla 

jämförelser. Om en märkning inte är väl förstådd av konsumenten kan detta ej göras och 

märkningen bidrar då föra, eller till och med underminerar relevansen av, och syftet men, det 

grönt påstående som gjorts. Då antalet produkter och grön påstående ständigt ökar kan 

kunden drunkna i den stora informationsmängden och negativt påverka konsumentens 

förmåga att göra jämförelser. (Emery, 2012; Yates, 2009; Ottosson, 2013) 
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2.3.3 Risker med egna gröna märkningar 

Enligt Delmas och Burbano (2011) är en definition av “greenwashing” att vilseleda 

konsumenter gällande ett företags miljöarbete eller de miljömässiga fördelarna hos en 

produkt eller service, vilket stämmer väl överens med beskrivningen av detta fenomen gjord 

av Taken Smith och Brower (2012). Begreppet täcker in två simultana beteenden; bristande 

miljöprestanda och positiv kommunikation om denna bristande miljöprestanda (Delmas & 

Burbano, 2011; Taken Smith & Brower, 2012). På detta sätt kan ett internt eget grönt 

påstående bli vilseledande om det inte lever upp till vad som hävdas, och kan genom detta 

även påverka företagets rykte (Nyilasy et al., 2014). Litteratur om greenwashing föreslår en 

interaktion mellan miljöprestanda och grön kommunikation (Delmas & Burbano, 2011). En 

upplevd Greenwashing-effekt uppstår när ett internt grönt påstående och ett företags faktiska 

miljöprestanda är inkonsekventa (Nyilasy et al., 2014). En studie genomförd av Gosselt et al. 

(2017) kunde dock inte finna något stöd för den greenwashing effekt som Nyilasy et al. 

(2014) framhäver.  

 

Som resultat av det konstant växande överflödet av gröna märkningar, som antingen är 

baserade på företagets egna påståenden eller kriterier angivna av certifierade 

tredjepartsorganisationer, kan konsumenter uppleva svårigheter med att identifiera de ärligt, 

ansvarsfulla företagen (Gosselt et al., 2017). Detta kan i sin tur leda till mindre effektiva 

hållbarhetsinitiativ även för de ärliga och ansvarsfulla företagen (ibid.). En annan beskrivning 

av greenwashing är den produkt- och företagsinformation som är ytlig och har liten ekologisk 

betydelse eller fördel (Taken Smith & Brower, 2012). De falska marknadsföringspåståenden 

som förekom under 1980- och 1990-talet gällande miljöprestanda för såväl företag som 

produkter anses ha bidragit till den skepsis som idag råder gällande grön marknadsföring 

(ibid.).  

 

2.4 Grönt varumärke  
Ett varumärke är enligt Armstrong och Kotler (2007) ett namn; en term; en symbol eller en 

design; eller en kombination av dessa, som identifierar tillverkaren eller säljaren av en 

produkt eller tjänst. Ett varumärke kan addera värde till en produkt och hjälper konsumenten 

att identifiera produkter som kan gagna dem (ibid.). Inom varumärken kan ett grönt 

varumärke enligt Simão och Ana Lisboa (2017) definieras som en specifik grupp av 

varumärkesattribut och fördelar som är relaterade till att minimera varumärkets 

miljöpåverkan och bör därför erbjuda fördelar för den miljömässigt medvetna konsumenten.  
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För att vara framgångsrikt behöver det gröna varumärket enligt Kaman (2008) erbjuda 

betydande miljöfördelar jämfört med andra varumärken och vara riktade mot konsumenter 

som är villiga att värdera miljöproblemen. Enligt Montoro et al. (2006) är det viktigt att det 

gröna varumärket kommunicerar varumärkets goda hållbara prestationer till sin målgrupp för 

att påverka konsumentens uppfattning om varumärket, vilket kan leda till en positiv attityd 

gentemot varumärket. Genom att investera i grön kommunikation och ett hållbart arbetssätt 

vill företag enligt Nyilasy et al. (2014), uppfattas som miljövänliga och socialt involverade 

för att bygga upp mer positiva varumärkesattityder och köpintentioner. Användningen av 

grön kommunikation ökar eftersom det är en viktig konkurrensfaktor och ombesörjer ett 

marknadsföringsverktyg som kan bidra till att bygga en stark företagsimage och rykte 

(Hoeffler & Keller, 2002). 

 

Eftersom företag och deras aktiviteter, genom användandet av naturresurser och 

avfallshantering, kan anses vara relaterade till en stor del av den miljöpåverkan som sker så 

anser Simão och Ana Lisboa (2017) att företagen måste vara en del av lösningen på dessa 

problem och att det därför är upp till företagens ledning att bidra till hållbarhetsmålen. Ur ett 

hållbarhetsperspektiv är det därför önskvärt att företagen själva främjar en effektiv 

konsumtion och återställande av naturresurser. Mer specifikt kan företagen arbeta med 

flertalet initiativ som effektiv resursanvändning, återanvändning och återvinning av material, 

hantera vatten-, mark- och luftföroreningar, införa energieffektiva policys; gröna processer 

och produkter och även sprida och främja ett hållbart arbetssätt både internt och externt. 

(Simão & Ana Lisboa, 2017) 

 

2.5 Sammanfattning teoretisk referensram 
Genom grön marknadsföring kan ett företag synliggöra sitt hållbara arbete. Inom grön 

marknadsföring finns fyra marknadsföringsverktyg att tillgå bestående av marknadsföringens 

4P:n, vilka består av produkt, pris, plats och påverkan. I denna studie ligger vikten på 

marknadskommunikation, och är ett annat ord för påverkan, vilket i denna studie består av 

grönt varumärke, gröna märkningar och 3C-principen. En risk med grön 

marknadskommunikation, som indikerats av flertalet studier, är greenwashing, vilket vi valt 

att undersöka kopplat till gröna märkningar. Gröna märkningar kan delas in i certifierade 

gröna märkningar och egna gröna märkningar, vilket har gjorts i denna studie. I denna studie 

har vi haft ett fokus på att undersöka gröna märkningar, 3C-principen och greenwashing.  
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Figur 2. Sammanfattande konceptuell referensram (Egen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

19 

 

3 Metod 

I detta kapitel kommer denna uppsats metoder att redogöras för. Valt vetenskapligt synsätt 

och forskningsansats tillsammans med undersökningsmetod och praktisk metodbeskrivning 

kommer även att presenteras, tillsammans med operationalisering, analysmetod, validitet 

reliabilitet, och metodkritik. 

3.1 Vetenskapligt synsätt 
Hermeneutik är enligt Patel och Davidsson (2003) en tolkningslära vilken innebär att den 

mänskliga existensen studeras och tolkas och där ett försök till att förstå dess 

grundbetingelser görs. Hermeneutiken står för kvalitativa förståelse- och tolkningssystem och 

för en forskarroll som är öppen, subjektiv och engagerad (ibid.). Patel och Davidsson (2003) 

hävdar att forskare inom hermeneutiken menar att människor har intentioner vilka yttrar sig i 

språk och handling, och som går att tolka och förstå innebörden av. Genom tolkningar önskar 

vi i denna studie undersöka och förstå bakomliggande sammanhang och faktorer till de svar 

intervjupersonerna har gett under de genomförda intervjuerna, vilket är det korrekta 

tillvägagångssättet enligt (Wallén, 1996).  

 

3.2 Forskningsansats  
I denna studie har ett växelspel mellan induktiv och deduktiv forskningsansats använts, vilket 

enligt Trost (2010) även kan kallas abduktion. Initialt vid författandet av denna uppsats kan 

metoden beskrivas som deduktiv, då utgångspunkten har varit redan existerande teorier och 

forskning gällande de begrepp och företeelser som undersöks. Deduktion innebär enligt Trost 

(2010) att forskaren utgår ifrån en teori, utifrån vilken forskaren genererar specifika 

antaganden om verkligheten, hypoteser, som forskaren sedan testar genom sin studie.  

 

Ansatsen i denna uppsats kan längre in i författandet beskrivas som induktiv särskilt gällande 

egna gröna märkningar där forskningsgapet varit stort. Inom induktiv forskning kan enligt 

Trost (2010) forskningsobjektet direkt börja studeras, utan att först ha förankrat det i 

vedertagen teori, där forskaren sedan utifrån den insamlade empirin kan formulera en teori 

(ibid.). När en forskare samlar in uppgifter via exempelvis intervjuer, och sedan analyserar 

och bearbetar dem finner forskaren ofta att inte all data är enstämmiga, enligt Trost (2010), 

vilket var fallet även i vår uppsats. Mönster upptäcktes bland intervjusvaren, och genom att 

dessa mönster existerade i studien kunde vi i egenskap av forskare dra slutsatsen att mönstren 

fanns, vilket beskriver en induktiv ansats enligt Trost (2010). En förutsättning för att denna 
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slutsats ska kunna göras är dock att studien utförts på ett korrekt sätt (ibid.), vilket vi anser är 

fallet för vår studie.  

 

Vi har även som forskare och författare under insamlandet av empirin tagit till oss 

intervjupersonernas svar och uttalanden, även i de fall dessa inte hade en samhörighet med 

den redan framtagna teoretiska referensramen, vilket enligt Trost (2010) är utmärkande för 

induktion. Det induktiva tillvägagångssättet tenderar, till skillnad från deduktion, enligt Yin 

(2013) att låta data och empiri leda till begrepp och teorier, vilket delvis stämmer in på vår 

studie, men i kombination med en utgångspunkt i de få existerande teorier vi kunnat hitta 

gällande egna gröna märkningar. Detta visar på att vår forskningsansats har varit ett växelspel 

mellan induktion och deduktion. 

 

3.3 Undersökningsmetod 
En kvalitativ undersökningsmetod har valts då tyngdpunkten i metoden ligger på 

intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt, vilket stämmer med Yins (2013) 

beskrivning av denna metod. Vidare möjliggör metoden djupstudier av ett brett spektrum av 

ämnen, i vardagliga termer (ibid.). Enligt Trost (2010) innebär kvalitativ forskning 

datainsamling med fokus på mjuka data, exempelvis i form av intervjuer och tolkande, vilket 

har gjorts i denna studie. Vidare strävar den kvalitativa metoden efter att samla in, 

sammanställa och presentera data från en mångfald av källor (ibid.), vilket går i linje med 

våra intentioner med denna studie som är att belysa ämnet ur flertalet perspektiv och 

synvinklar. Den kvalitativa metoden erbjuder även forskaren goda möjligheter att registrera 

svar som är oväntade (Esaiasson et al., 2012) vilket är en stor fördel för denna studie då vi 

funnit en begränsad mängd teori om egna gröna märkningar. Vidare är en kvalitativ 

undersökningsmetod en flexibel metod som låter forskaren följa den riktning som 

intervjupersonernas svar går i (Bryman & Bell, 2011). Fördelarna en kvalitativ 

undersökningsmetod medför, vilka presenterats ovan, har lett oss fram till att välja denna 

metod. 

 

3.4 Urval  
Vid kvalitativa studier är det vanligtvis inte intressant med i statistisk mening, representativa 

urval enligt Trost (2010). I de flesta fall bör dock en så stor variation som möjligt 

eftersträvas, och inte ett antal likartade personer, och urvalet bör därmed vara varierande 

inom givna ramar (ibid.). För att uppnå variation, har vi förutom att intervjua tre olika företag 
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som använder certifierade och egna gröna märkningar även intervjuat fyra 

företagsrepresentanter med olika befattningar på dessa tre företag. För att skapa ytterligare 

variation, och i linje med Yin (2013) sträva efter att samla in, sammanställa och presentera 

data från en mångfald av källor, så har vi även valt att intervjua sex experter inom områdena 

grön kommunikation och hållbarhet/CSR (homogeniteten) med olika befattningar och 

bakgrund. Vi ser flertalet fördelar med att intervjua experter inom området, då vi anser att 

experternas svar baseras på andra erfarenheter och perspektiv än ett specifikt företags, och 

bör därför vara fria från kopplingar till ett företags strategier inom hållbarhet. Vi ansåg att 

experternas svar skulle kunna erbjuda oss större möjligheter till motstridiga data eller 

synpunkter, i linje med vad Yin (2013) rekommenderar att forskaren strävar efter vid sitt 

urval. 

 

Ett målstyrt urval har i första hand använts vid urvalet av intervjupersoner. Det är en form av 

icke-sannolikhetsurval eftersom forskaren inte strävar efter att välja ut intervjupersonerna på 

slumpmässig basis (Bryman & Bell, 2011). Den här typen av urval kan även benämnas som 

avsiktligt urval (Yin, 2013) men fortsättningsvis kommer begreppet målstyrt urval att 

användas. Syftet med urvalet som har gjorts till denna studie är att välja ut personer av 

relevans för de angivna forskningsfrågorna, vilket är det korrekta sätter enligt Bryman och 

Bell (2011), och att arbeta med de intervjupersoner vilka kan bidra med den talrikaste data av 

störst relevans för studiens ämne, vilket rekommenderas av Yin (2013).  

 

Företagen vilka valts till denna studie för en närmare undersökning har baserats på att dessa 

företag stämmer väl överens med studiens mål och syfte. Valet av företag baserades vidare på 

den observation av butiker och hemsidor vi genomförde för att kartlägga företag vilka 

använder egna gröna märkningar inom vald bransch. Gjorda avgränsningar gällande 

branschtillhörighet, omsättning och antal anställda påverkade detta urval. Förutom de tre 

undersökta företagen fann vi endast ytterligare ett företag utöver dessa, vilket passade in 

inom de gjorda avgränsningarna. Vidare är de undersökta företagen stora och väl synliga 

aktörer inom den valda branschen, vilket ytterligare bidrar till relevansen av att undersöka 

dessa.  
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3.4.1 Intervjupersoner  

De intervjupersoner i form av företagsrepresentanter och experter vilka intervjuats 

presenteras nedan. Detaljer gällande intervjuernas genomförande presenteras sist i 

referenslistan. 

Företagsrepresentanter 

Åsa Portnoff Sundström, “Hållbarhetschef”, Clas Ohlson AB (2014-nuv). Tidigare 

“Director Group Sustainability and Regulatory Affairs” Dometic (2012-2014) samt 

“Nordic Regulatory & Sustainability Manager” Colgate-Palmolive AB (2006-2012) 

Stefan Alcén, Creative Director Marketing Communications (2015-nuv), Clas Ohlson 

AB.  

Anna Wastring, Hållbarhetsutvecklare, Åhléns. (2017-nuv). 

Nicolina Beckman, Butikschef på Lagerhaus i Kalmar. 

Experter 

Michael Forssén, med stor kunskap inom, och erfarenhet av, grönt varumärke och grön 

kommunikation. Nuvarande säljare och inredare på The Home Company. 

Katarina Skantze, med stor kunskap inom, och med erfareneht av, grönt varumärke och 

grön kommunikation. Nuvarande marknadschef på Karlskrona Lampfabrik. 

Johnny Gylling, med stor kunskap inom, och med 9års erfarenhet av, grön 

kommunikation och CSR. Nuvarande ägare av Good Enterprises, GE99. 

Maria Collin, nuvarande “Global Sustainability Manager”, Elekta, Stockholm (2017-

nuv), fd. “Responsible Sourcing Manager (CSR) Europe, Africa & Middle East” på 

Electrolux (2012-2017). Tidigare studerat och arbetat med Fair Trade. 

Karoline Lind, med stor kunskap inom, och med 20års erfarenhet av, grön 

kommunikation, grönt varumärke, media och marknadsföring. Nuvarande e-handelschef 

på Bonnier magazines.  

Lisa Holmgren, nuvarande egen företagare, fd. CSR Manager Supply Chain på Clas 

Ohlson AB (2005-2014) där hon var globalt ansvarig och rapporterade till VD samt 

startade upp en CSR organisation med 10 medarbetare i Shanghai, Kina. 
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3.4.2 Företag 

 

Åhléns 

Åhléns är Sveriges ledande varuhuskedja med 63 varuhus i Sverige med ett brett 

sortiment av mode, skönhet, inredning och underhållning (Åhléns, 2017d). Företaget 

startade 1899 (Åhléns, 2017d) och omsätter idag 4,8 miljarder och är en del av 

detaljhandelskoncernen Axel Johnson AB (Åhléns, 2017e).  

Clas Ohlson AB 

Clas Ohlson (CO) erbjuder ett brett sortiment inom produktområdena: bygg, el, 

multimedia, hem och fritid i 226 butiker i sex länder (Clas Ohlson, 2017d). Företagets 

som startade 1918 omsätter idag cirka åtta miljarder kronor (ibid.).  

Lagerhaus AB 

Lagerhaus AB (Lagerhaus) är en inredningskedja vilken ägs av Novax som är ett helägt 

dotterbolag till Axel Johnson AB (Lagerhaus, 2017b). Lagerhaus omsatte 360 miljoner 

2016 (Allabolag.se, 2017) och öppnade sin första butik 1996 i Göteborg (Lagerhaus, 

2017b). Idag finns 37 butiker i Sverige och sex i Norge (Lagerhaus, 2017b). 

3.5 Datainsamling 

Det finns enligt Patel och Davidsson (2003) olika sätt att samla in information för att besvara 

forskningsfrågorna: befintliga dokument, test och prov, olika former av självrapporteringar, 

attitydskalor, observationer samt intervjuer och enkäter. Vilken teknik som används beror på 

vad som kan ge bäst svar på frågeställningarna i förhållande till den tid och de medel som står 

till forskarens förfogande (ibid.). Såväl primär- som sekundärdata har använts för att besvara 

forskningsfrågorna och uppfylla syftet med denna studie vilka kommer redogöras för i detalj i 

kommande två rubriker.  

 

3.5.1 Primärdata  

Enligt Patel och Davidsson (2003) är det närheten till informationslämnaren som gör att 

ögonvittnesskildringar och förstahandsrapportering anses utgöra primärdata. Inom den 

kvalitativa metoden har vi valt att genomföra semistrukturerade intervjuer för insamlandet av 

primärdata. Anledningarna till detta val är flera. Syftet med vår undersökning är att kunna 

bidra och utveckla befintlig teori, vilket enligt Esaiasson et al. (2012) motsvarar ett av de 

vanligaste användningsområdena för kvalitativa intervjuer. Ytterligare ett argument för 

metodvalet är att eftersom vi är två forskare som kommer att genomföra intervjuer med olika 
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personer och vid olika tillfällen, behöver vi därmed kunna säkerställa ett minimum av 

jämförbarhet mellan intervjuerna, vilket rekommenderas av Bryman och Bell (2011). Detta 

kan göras genom den intervjuguide som är en del av den valda semistrukturerade 

intervjumetoden (ibid.). Möjligheter att intervjua en person mer än en gång (Bryman & Bell, 

2011; Esaiasson et al., 2012) finns inom vald metod vilket vi anser vara en stor fördel för vår 

undersökning samt för att kunna säkerställa jämförbarheten mellan intervjuerna.  

 

De semistrukturerade intervjuerna har i första hand genomförts genom personliga möten 

mellan forskare och intervjuperson, och i de fall detta inte har varit möjligt av logistiska skäl, 

har telefonintervjuer istället genomförts. För att forskarna skulle kunna vara lyhörda för 

intervjupersonernas svar och för att undvika att speciella fraser och uttryck gått förlorade har 

intervjuerna spelats in via forskarnas mobiltelefoner.  

 

Egna observationer har även genomförts av företagens butiker och hemsidor för att 

komplettera intervjuerna och sekundärdatan, där fokus har legat på att samla information om 

användandet av, och kommunikationen av, certifierade och egna gröna märkningar.  

 

3.5.2 Sekundärdata  

Sekundärdata är enligt Esaiasson et al. (2012) en källa där avståndet mellan berättaren och 

berättelsen är större än vid primärdata. Sekundärdata är enligt Patel och Davidsson (2003) det 

som inte är ögonvittnesskildringar eller förstahandsrapportering och kan bestå av statistik och 

register, officiella handlingar, privata handlingar, litteratur i form av exempelvis 

facklitteratur, “kortlivade” dokument som exempelvis; tidningar, broschyrer och information 

från Internet samt bilddokument som exempelvis filmer.  

 

I denna studie har olika typer av sekundärdata använts i olika syften: vetenskapliga artiklar, 

facklitteratur, bilddokument i form av inspelningen från SVT Forum, samt information från 

Internet. Information från Internet har utgjort merparten av informationen som presenterats i 

bakgrunden. De undersökta företagens hemsidor och hållbarhetsrapporter utgör merparten av 

övrig information som samlats in från Internet vilka presenteras i företagspresentationerna 

som inleder kapitel 4 Empiriskt resultat. En betydande del sekundärdata i form av 

vetenskapliga artiklar har samlats in och utgör grunden för studiens teoretiska referensram i 

kapitel 2 Teoretisk referensram. De vetenskapliga artiklarna används sedan i såväl analys och 

diskussion som i slutsatskapitlet.  
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3.6 Operationalisering  

Operationalisering motsvarar enligt Esaiasson et al. (2012) den process där teoretiska 

definitioner tilldelas en eller flera operationella indikatorer. I operationaliseringen översätts 

de centrala begreppen i den teoretiska referensramen så att forskarna kan samla in det 

aktuella underlaget för analysen (Patel & Davidsson, 2003). Det är denna översättning av 

teoretiska begrepp till intervjufrågor som kallas för operationalisering av begrepp (ibid.) 

Operationaliseringen har därför stor betydelse för de resultat som studien kommer fram till 

och hur säkra resultaten kan anses vara (Esaiasson et al., 2012). För att tydliggöra hur vi 

arbetat med operationalisering och för att klargöra teman för datainsamlingen, som vi sedan 

utformat intervjuguiden utifrån, har vi sammanställt den genomförda operationaliseringen i 

två modeller: en för de undersökta företagen och en för experterna.  

 

Tabell 1: Operationaliseringsmodell, företag.  

 

Teman: Fråga: Förklaring: 

Gröna märkningar: -Certifierade  1-5 Syftet med dessa frågor är att undersöka om de 

undersökta företagen använder certifierade gröna 

märkningar och i så fall hur företagen ser på dessa 

märkningar som kommunikationsverktyg och dess 

fördelar och nackdelar. 

Gröna märkningar: -Egna   

 

6-11 

 

Syftet med dessa frågor är att undersöka hur de 

undersökta företagen ser på egna gröna märkningar 

som kommunikationsverktyg samt dess fördelar och 

nackdelar. Frågorna undersöker även hur företagen 

använder märkningarna och anledningen till valet att 

använda dem. 

Risker med egna gröna märkningar 12 Denna fråga undersöker de risker som experterna ser 

med att allt fler företag använder egna gröna 

märkningar. 

Grön kommunikation 

- 3C-principen: 

 

● Tydlighet 

● Trovärdighet 

● Jämförbarhet 

 

 

13-14 Dessa frågor undersöker de undersöka företagens syn 

på grön kommunikation i stort, under vilken gröna 

märkningar är ett verktyg företagen kan använda, samt 

vilken grön/hållbarhets/CSR-strategi företaget har. 

15-17 Dessa frågor undersöker hur de undersökta företagen 

arbetar med kommunikationen av sina gröna 

märkningarna utifrån de tre delarna i 3C-principen. 

 

Tabell 2: Operationaliseringsmodell, experter. 

 

Teman: Fråga: Förklaring: 
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Gröna märkningar: -Certifierade  1-4, 14 Syftet med dessa frågor är att undersöka hur 

experterna ser på certifierade gröna märkningar som 

kommunikationsverktyg samt dess fördelar och 

nackdelar.  

Gröna märkningar: -Egna   

 

5-8, 14 

 

Syftet med dessa frågor är att undersöka hur 

experterna ser på företags egna gröna märkningar som 

kommunikationsverktyg samt dess fördelar och 

nackdelar.  

Risker med egna gröna märkningar 9 Denna fråga undersöker de risker som experterna ser 

med att allt fler företag använder egna gröna 

märkningar. 

Grön kommunikation,  

- 3C-principen: 

 

● Tydlighet 

● Trovärdighet 

● Jämförbarhet 

 

 

10 Denna fråga undersöker experternas syn på grön 

kommunikation i stort, under vilken gröna märkningar 

är ett verktyg företag kan använda.  

11-13 Dessa frågor undersöker experternas syn på hur 

företagen kan arbeta med kommunikationen av sina 

gröna märkningarna utifrån de tre delarna i 3C-

principen.  

 

Med operationaliseringsmodellerna som utgångspunkt utvecklades två intervjuguider (se 

bilaga 1 & 2) som underlag till intervjuerna. Dessa innehåller en lista över de specifika teman 

som berördes under intervjuerna, samt ett fåtal övergripande frågor vi önskade ställa under 

intervjuerna. Enligt Bryman och Bell (2011) har intervjupersonen, utifrån intervjuguiden, stor 

frihet att utforma svaren på sitt eget sätt, vilket vi såg som positivt då vi har eftersträvat 

fylliga och detaljerade svar. En semistrukturerad intervjumetod tillåter även forskaren att i 

relativt stor utsträckning avvika från den intervjuguide som skapats för att kunna ställa 

följdfrågor på svar som intervjupersonerna har gett (ibid.). Intervjuguiden utformades på ett 

sätt som möjliggjorde att vi kunde skapa oss en bild av hur intervjupersonen upplever de 

teman och frågor som undersökts.  

 

En granskning av formuleringarna i intervjuguiden har genomförts genom att vi för var och 

en av frågorna i intervjuguiden ställt oss frågorna; vad är det i frågan som är förvillande eller 

oklart samt att vi även låtit vår handledare gå igenom frågorna, vilket är viktigt för att 

minimera risken för otydligheter och misstolkningar under intervjun, samt förstärka 

jämförbarheten mellan intervjuerna enligt Bryman och Bell (2011). Intervjuguiden börjar 

med ett fåtal inledande frågor om enklare personuppgifter och därefter följer de öppna, 

tematiska frågorna, vilket är önskvärt enligt Esaiasson et al. (2012). De tematiska frågorna är 

inte så specifikt utformade att dessa kan anses förhindra att alternativa idéer eller synsätt 

uppstår under intervjun, vilket är det korrekta tillvägagångssättet enligt Bryman och Bell 
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(2011), men frågorna har ändå en tydlig koppling till forskningsfrågorna vilka vi ämnar 

besvara med hjälp av den empiri som intervjuerna bidrar med. Uppföljningsfrågor som knyter 

an till de tematiska frågorna har använts under intervjuerna, och tolkande frågor har använts 

för att ge forskaren möjlighet att stämma av om svaret har uppfattats på ett sådant sätt som 

intervjupersonen själv menat, vilket bör göras enligt Esaiasson et al. (2012). Intervjufrågorna 

har utformats utifrån intervjupersonernas perspektiv, och inte utifrån forskarnas, med ett 

anpassat och för intervjupersonerna, lättförståeligt språk, vilket stämmer med Bryman och 

Bells (2011) och Esaiasson et als. (2012) rekommendationer och tillvägagångssätt. 

 

3.7 Analysmetod 

En utmaning med kvalitativa studier är den stora mängd data eller text som kvalitativa 

intervjuer resulterar i, vilka forskaren måste hantera (Trost, 2010; Patel & Davidsson, 2003; 

Bryman & Bell, 2011). Som följd av att kvalitativ metod inte är någon enhetlig företeelse 

finns det sällan enkla procedurer eller rutiner att tillämpa gällande kvalitativ bearbetning av 

det empiriska materialet (Patel och Davidsson, 2003; Trost, 2010). För att göra en 

beskrivning av den kvalitativa databearbetningen finns det alltså ingen universell metod och 

det är därför enligt Patel och Davidsson (2003) upp till varje forskare att hitta ett arbetssätt 

som passar för att nå fram till en läsbar text. 

 

Enligt Trost (2010) kan arbetet med att bearbeta kvalitativ data delas in i tre olika delar 

bestående av datainsamling, analys och tolkning. Efter att data samlats in genom 

semistrukturerade intervjuer transkriberades dessa för att underlätta analysen. Enligt 

Esaiasson et al. (2012) börjar textanalyser med en övergripande problemställning i form av 

ett antal preciserade frågor vilka ska ställas till textmaterialet. Dessa frågor bör betraktas som 

empiriska indikatorer på det fenomen som forskaren är intresserad av att undersöka (ibid). I 

vårt fall har dessa frågor, empiriska indikatorer, motsvarats av de teman vilka presenterats i 

operationaliseringsmodellerna. Utifrån dessa teman har ett öppet förhållningssätt använts där 

vi utgått ifrån en allmän avgränsning av de teman vi preciserat, och materialet har därutöver 

analyserats mer förutsättningslöst (Esaiasson et al. 2012). Detta som ett resultat av den 

begränsade mängd befintlig teori som varit tillgänglig gällande egna gröna märkningar.  

 

Utifrån våra teman sammanställdes det empiriska materialet under rubriker som motsvarar de 

teman vi presenterat i operationaliseringsmodellen, hämtade ur den teoretiska referensramen. 

Detta som ett sätt att utifrån helheten försöka hantera delar av den stora mängd insamlade 
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datan. Efter sammanställningen av det empiriska materialet kunde vi fortsätta analysera och 

tolka svaren vi fått under respektive tema. I enlighet med Trost (2010), som lyfter fram att 

forskaren vid en analys av kvalitativa intervjuer ofta har som mål att få fram olika mönster, 

började mönster som tematiserade våra tolkningar av intervjusvaren visa sig efter att vi gjort 

sammanställningen. Liknande eller motsägande åsikter bland intervjupersonerna blev tydliga 

och kunde sammanställas och presenteras. 

 

Under analysen av datamaterialet har vi även hela tiden haft våra forskningsfrågor i fokus för 

att skapa fokus på det material som är relevant för vår studie. Detta för att undvika risken att 

bearbeta data som av andra anledningar anses intressant, enligt Esaiassons et als. (2012) 

rekommendationer vid ett öppet förhållningssätt. I den analys som genomförts har såväl de 

generella som de selektiva och motstridiga åsikterna lyfts fram. Citat vi upplevde som extra 

intressanta och uttrycksfulla har förts in under respektive tema i empirikapitlet, där citaten har 

använts för att exemplifiera de tolkningar av intervjusvaren som gjorts, samt ge en mer 

utförlig och personlig bild av intervjuerna och intervjupersonerna. Intervjupersonernas 

liknande åsikter har sammanställts och presenterats tematiskt i analyskapitlet tillsammans 

med en presentation av de motsägande åsikter som framkommit. 

 

Tolkning handlar enligt Esaiasson et al. (2012) om att förstå vad en text säger i förhållande 

till den fråga som ställs. Redan under intervjuerna har vi strävat efter ett minskat behovet av 

tolkning av intervjusvaren i analysen genom att utnyttja möjligheten att ställa följdfrågor 

under intervjuerna, och på så sätt säkerställa att vi förstått intervjupersonens svar. Under 

analysen har vi sedan konstant arbetat med tolkning av intervjusvaren. I tolkningen har vi 

enligt Patel och Davidssons (2003) rekommendationer börjat med att läsa och tolka helheten, 

för att sedan läsa de olika delarna av texten var för sig för att skapa en förståelse för dessa. 

Vidare har vi pendlat mellan intervjuarens och intervjupersonens synvinkel i tolkningen av 

svaren för att nå fram till en god, samt för de båda perspektiven, gemensam förståelse av 

materialet (ibid). Esaiasson et al. (2012) lyfter fram vikten av forskarens förförståelse för 

tolkningen, och förståelsen av intervjusvaren. Samtidigt lyfter Esaiasson et al. (2012) även 

risken att forskarens tidigare erfarenheter har så stor inverkan på tolkningen att det gör det 

omöjligt att skapa insikt om hur tolkningen skulle göras av en person med andra erfarenheter. 

Vi genomförde gjord teorigenomgång innan intervjuerna ägde rum, för att kunna vara så 

insatta i ämnesområdet som möjligt. 
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3.8 Etiska överväganden 
Vi har informerat intervjupersonerna om att de deltar i en studie, vilket bör göras enligt 

Esaiasson (2012). Vidare har de informerats om undersökningens syfte samt hur intervjun 

kommer att gå till och om att uppgifterna som samlats in under intervjuerna enbart kommer 

användas för forskningsändamålet, vilket rekommenderas av Bryman och Bell (2011). Inga 

minderåriga personer har valts ut. Samtliga uppgifter om intervjupersonerna har hanterats 

med största möjliga konfidentialitet och forskarna har erbjudit intervjupersonerna att få vara 

anonyma då resultatet av intervjuerna presenteras i uppsatsen (Bryman och Bell, 2011). 

 

3.9 Studiens kvalitet 

Idéerna om reliabilitet och validitet härstammar enligt Trost (2010) från kvantitativ 

metodologi och begreppen ter sig därför något annorlunda inom kvalitativ forskning men 

lyfter trots detta vikten av att intervjuer och annan datainsamling ska ske så att datan blir 

trovärdig, adekvat och relevant. Även Patel och Davidsson (2003) hävdar att begreppen inte 

har samma innebörd inom kvalitativ metod samt att kvalitativa studiers kvalitet är något som 

omfattar hela forskningsprocessen. Nedan kommer begreppen reliabilitet och validitet med 

utgångspunkt i kvalitativ metod presenteras tillsammans med en redogörelse för hur vi arbetat 

med att säkerställa studiens kvalitet utifrån dessa två begrepp. 

 

3.9.1 Reliabilitet  

Med reliabilitet menas ofta att en mätning vid en tidpunkt ska ge samma resultat vid en 

förnyad mätning (Trost, 2010) och att mätningen genomförts på ett tillförlitligt sätt (Patel & 

Davidsson, 2003). Hög reliabilitet är trots detta ingen garanti för hög validitet (ibid.). Enligt 

Trost (2010) bygger reliabilitet i första hand på kvantitativa studier där värden på variabler 

mäts och anges, vilket skiljer sig från den kvalitativa metodologin, där man istället strävar 

efter att undersöka hur intervjupersonen tänker, känner eller beter sig. Den typ av reliabilitet 

som avses inom kvantitativ metod förutsätter ett statiskt förhållande där situationen är 

standardiserad för att kunna säkerställa en hög reliabilitet (ibid.). Eftersom förändringar ofta 

är vad som är av intresse inom kvalitativ forskning, och det snarare rör sig om processer och 

inte statiska företeelser, är vissa delar av reliabilitet inte aktuella på samma sätt som inom den 

kvantitativa metoden (Trost, 2010). Enligt Patel och Davidsson (2003) innebär olika svar på 

samma fråga vid olika tillfällen inte nödvändigtvis ett tecken på låg reliabilitet utan att det 

istället kan vara så att intervjupersonen ändrat uppfattning, lärt sig något nytt etc. 
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Reliabilitet består enligt Trost (2010) av fyra delkomponenter; kongruens (likheten mellan 

frågor som avses mäta samma sak), precision (intervjuarens sätt att registrera svar), 

objektivitet (skilda intervjuares sätt att registrera) och konstans (tidsaspekten, förutsätter att 

fenomenet/attityden inte ändrar sig). De fyra delkomponenter som begreppet reliabilitet 

består av kommer nu att diskuteras vidare ur perspektivet kvalitativ intervju för att säkerställa 

att vår undersökning uppvisar en så hög reliabilitet som möjligt.   

 

Kongruens, som avser likheten mellan frågor som avses mäta samma sak, har att göra med att 

ställa ett antal frågor om samma företeelse för att kunna förstå alla dess nyanser (Trost, 

2010). I vår intervjuguide har vi ställt upp ett antal teman som är härledda från teorin och 

kopplade till våra frågeställningar. Ett antal frågor har utformats gällande respektive tema för 

att försöka skapa en större förståelse för intervjupersonens syn på det tema som undersöks. 

Precision innebär att intervjuaren inte ska tro att denne förstått något innan förståelsen är 

säkerställd, och därmed även kontrollerat att förståelsen är uppnådd (Trost, 2010). För att 

säkerställa detta har vi under våra intervjuer ställt följdfrågor, vi har spelat in intervjuerna för 

att kunna gå tillbaka flera gånger, tillsammans med att intervjuerna har transkriberats för att 

öka precisionen. Objektivitet, som en del av begreppet reliabilitet, innebär att det ska vara 

möjligt som läsare av en rapport att kunna ta ställning till om man hade uppfattat ett svar eller 

ett resonemang annorlunda (ibid.). Under genomförda intervjuer har vi därför efter bästa 

möjliga förmåga strävat efter att våra egna åsikter inte ska ha någon påverkan under 

intervjun. Konstans är inte lika aktuellt inom kvalitativ forskning då det inom kvalitativ 

metod rör sig om processer och inte statiska företeelser (Trost, 2010). 

 

För kvalitativa intervjuer utgör det största problemet trovärdigheten enligt Trost (2010) och 

det är därför upp till oss som forskare att visa att våra data är insamlade på ett seriöst-, och för 

den aktuella problemformuleringen relevant sätt, samt att våra analyser är trovärdiga (ibid.). 

Ett sätt att öka trovärdigheten är att vara öppen med hur undersökningen genomförts enligt 

Trost (2010). Vi har därför lagt stort fokus på att beskriva hur vår undersökning genomförts 

samt valt att, förutom att presentera våra intervjuguider (bilaga 1 & 2), även sammanställt 

operationaliseringsmodeller.  

 

3.9.2 Validitet 

Ett annat ord för validitet är enligt Trost (2010) giltighet, att exempelvis en fråga mäter det 

den är avsedd att mäta. Esaiasson et al. (2012) presenterar tre olika definitioner av validitet; 
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överensstämmelsen mellan den teoretiska definitionen och operationell indikator, frånvaro av 

systematiska fel och slutligen att vi mäter det vi påstår att vi mäter. Enligt Yin (2013) har en 

giltig studie samlat in och tolkat datan på ett sätt som gör att slutsatserna korrekt återger och 

avspeglar den del av verkligheten som studien undersökte. Patel och Davidsson (2003) 

hävdar att eftersom kvalitativa studier kännetecknas av stor variation så finns inga entydiga 

regler, procedurer eller kriterier att följa för att uppnå god kvalitet. Strävan efter en god 

validitet bör därför genomsyra hela forskningsprocessen (ibid).  

 

Vårt val av semistrukturerade intervjuer stärker enligt vår mening validiteten genom att en 

del av frågorna som ställts under intervjuerna förtydligas i intervjuguiderna samt förklaras 

ytterligare av operationaliseringsmodellerna. För att säkerställa överensstämmelsen mellan 

den teoretiska definitionen och de operationella indikatorerna som Esaiasson et al. (2012) 

lyfter som en del av validitetsbegreppet har vi utifrån studier av befintlig teori valt ut begrepp 

som vi formulerat som olika teman vilka har presenterats i våra operationaliseringsmodeller. 

Dessa teman har i sin tur varit grunden för framtagandet av våra frågor i intervjuguiderna 

(bilaga 1 & 2). Det faktum att intervjuerna spelats in har ytterligare möjliggjort att de frågor 

som ställts kan kontrolleras för att utläsa om studien mätt det den avsett att mäta. 

Möjligheterna till att ställa följdfrågor för att försäkra oss om att vi förstått svaren korrekt har 

även bidragit till att stärka validiteten eftersom validiteten vid datainsamlingen enligt Patel 

och Davidsson (2003) kan kopplas till om forskaren lyckats få fram underlag för att kunna 

göra en trovärdig tolkning av den studerades livsvärld.  

 

Validiteten kan även kopplas till hur forskaren har lyckats fånga det som är mångtydigt och 

kanske motsägelsefullt (ibid). Vi har löpande i våra analyser och diskussioner fokuserat på 

mångtydigheten i intervjusvaren samt lyft fram motsägelsefulla meningar i den utsträckning 

de framkommit under intervjuerna. Vidare kan validiteten kopplas till om de tolkningar som 

forskaren gjort kan kommuniceras så att meningen hos tolkningarna framträder (Patel & 

Davidsson, 2003). Vi har i presentationen av empirin i kapitel 4 angett flertalet citat för att 

bidra till att öka förståelsen och trovärdigheten för de tolkningar som vi gjort.  

 

3.10 Metodkritik  
Enligt Trost (2010) utgör trovärdigheten ett av de största problemen med kvalitativa studier 

och kvalitativa intervjuer. För att öka trovärdigheten i denna studie har vi valt att vara 

transparenta med hur vi genomfört vårt urval, hur vi samlat in vår data genom att vi 
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presenterat såväl operationaliseringsmodeller som intervjuguider, och vi har även lyft de 

etiska aspekterna av vårt metodval. 

 

Då vi valt ett målstyrt urval är det inte möjligt att generalisera våra resultat till en hel 

population, eller bransch i denna studies fall. Det var inte heller syftet med vår undersökning 

och anledningen till att vi ändå valde ett målstyrt urval. Syftet med denna studie har istället 

varit att bidra till en bättre förståelse av vissa begrepp (Yin, 2013), i vårt fall framförallt egna 

gröna märkningar.  
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4 Empiriskt resultat  
I detta kapitel kommer en tematisk presentation av det empiriska resultatet att göras, 

tillsammans med en närmare beskrivning av de undersökta företagen. 

 

4.1 Företag  
Förekomsten och användningen av gröna märkningar som grönt kommunikationsverktyg 

inom de tre utvalda företagen kommer här att presenteras kort.  

 

4.1.1 Åhléns  

Även Åhléns anser att det är viktigt att inspirera sina kunder till att göra hållbara val 

(Åhléns, 2017a). “Bra val” i form av en grön hand (se bilaga 3) är Åhléns guide till varor 

som tar extra hänsyn till människor och miljö (Åhléns, 2017a) som företaget använt 

sedan 2010 (Åhléns, 2017b). Enligt Anna Wastring1, hållbarhetsutvecklare på Åhléns, är 

märkningen ett kommunikationsverktyg som gör det tydligt för kunden och förenklar att 

göra medvetna val.  

“Bra val” och den gröna handen ställer höga krav på varan såsom; Svanen, Bra Miljöval, 

EU-blomman, FSC, Better Cotton Initiative, Fair Trade, Astma & Allergiförbundets 

Svalan-märkning. För varor av återvunnet material gäller i första hand att varan ska vara 

certifierad av Global Recycled Standard eller Recycled Claim Standard eller att minst 50 

procent av varan ska bestå av återvunnet material och avslutningsvis en kombination av 

flera olika hållbara material kräver en total mängd på minst 50 procent hållbara material 

för att märkas med “Bra val” och den gröna handen. Åhléns målsättning är att “Bra val” 

försäljningen ska stå för 12 procent av den totala försäljningen 2018. (Åhléns, 2017c) 

Enligt Wastring används den egna gröna märkningen på hemsidan, i butik på skyltmaterial, 

produkten och på hyllkanten, och i sociala medier. I entrén hos Åhléns butiker finns 

information om “Bra val”-märkningen, vilket ska finnas i entrén i varje varuhus (ibid.). 

 

4.1.2 Clas Ohlson AB 

“Härifrån till hållbarheten” är benämningen på Clas Ohlson ABs hållbarhetsarbete och 

syns både i butik och på webben i form av en grön pratbubbla (se bilaga 3) med vilken 

företaget önskar sätta fokus på ett hållbart erbjudande (Clas Ohlson, 2017a). Sedan 

hösten 2017 har CO även börjat använda “Ett schysstare val” i produktnära 

                                                 
1
  Anna Wastring, hållbarhetsutvecklare, Åhléns, telefonintervju den 8 december 2017. 

http://astmaoallergiforbundet.se/vart-arbete/svalanmarkta-produkter/
http://astmaoallergiforbundet.se/vart-arbete/svalanmarkta-produkter/
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kommunikation tillsammans med den gröna pratbubblan enligt Stefan Alcén2, Creative 

Director på Clas Ohlson. Den gröna pratbubblan, som syns både i butik och på webben, 

sätter fokus på företagets hållbara erbjudande samt ökar kännedomen om produkter som 

har bättre miljöprestanda än jämförbara produkter samt informerar om hur dessa bidrar 

till en mer hållbar livsstil (Clas Ohlson, 2017a). Åsa Portnoff3, hållbarhetschef på Clas 

Ohlson, vill inte kalla pratbubblan för en märkning utan snarare "en typ av klassificering 

som uppfyller hållbarhetskriterier”. I denna studie har vi valt att klassificera COs gröna 

pratbubbla som en egen grön märkning. 

Kriterierna för de produkter som ingår är att de ska uppfylla minst ett av följande 

kriterier: minskar energi- eller vattenförbrukning i hemmet, underlättar återvinning eller 

är tillverkade av återvunnet material, återanvänder eller minskar avfall, har en förbättrad 

miljöprestanda, till exempel miljömärkta produkter, optimerad utifrån 

materialanvändning eller att särskilda kemikalier fasats ut. Under verksamhetsåret 

2016/2017 stod dessa produkter för 14 procent av den totala försäljningen. Målet för 

2020 är en andel av den totala försäljningen på 25 procent. (Clas Ohlson, 2017b) 

Alcén4 berättar att företaget arbetar med både certifierade märkningar och en egen grön 

märkning. Den sistnämnda märkningen, i form av en grön pratbubbla, lanserades hösten 

2015. Enligt Alcén och Portnoff Sundström5 används den egna gröna märkningen hos Clas 

Ohlson i butik, på webben, i tryckt media samt i sociala medier. På CO:s hemsida finns 

information om företagets hållbara produkter, hållbarhetsstrategier och mål samt 

hållbarhetsrapport (Clas Ohlson AB, 2017c). 

 

4.1.3 Lagerhaus AB 

Lagerhaus AB (Lagerhaus) är ett av de företag som tagit fram en egen grön märkning. 

Företagets produkter märkta med en gröna uggla och texten “Klokare val” (se bilaga 3) 

är ett sätt för Lagerhaus att erbjuda varor som bidrar till en bättre värld (Lagerhaus, 

2017a). Märkningen syns på hyllkanter i butiker intill berörda produkter och är resultatet 

av ett projekt som Axfoundation satte ihop som ett skolsamarbete mellan 

Handelshögskolan och Forsbergs Reklamskola (Axfoundation, 2017). Lagerhaus gröna 

uggla ställer krav på att varan tar extra hänsyn till människa och miljö genom; Svanen, 

                                                 
2
  Stefan Alcén, creative director, Clas Ohlson AB, personlig intervju den 8 december 2017. 

3
  Åsa Portnoff Sundström, hållbarhetschef, Clas Ohlson AB, telefonintervju den 14 december 2017.  

4
  Stefan Alcén, creative director, Clas Ohlson AB, personlig intervju den 8 december 2017. 

5
 Åsa Portnoff Sundström, hållbarhetschef, Clas Ohlson AB, telefonintervju den 14 december 2017. 
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Bra Miljöval, EU-blomman, FSC, Fair Trade, Global Organic Textile Standard, GOTS 

och Organic Content Standard (Lagerhaus, 2017a). För ekologiska produkter är kravet 

att de ska vara certifierade av etablerade ekologiska certifieringsorganisationer (ibid.). 

På företagets hemsida finns mer information om Lagerhaus hållbarhetsarbete, 

märkningen “Klokare val” samt de certifierade märkningar som Lagerhaus använder. 

(Lagerhaus 2017a) Vi har under studiens gång inte kunnat hitta en hållbarhetsrapport 

eller liknande för Lagerhaus. 

4.2 Tematisk presentation av empiriskt resultat 
Under denna rubrik kommer det empiriska resultatet gällande de undersökta företagen och 

de intervjuade experterna att presenteras efter teoretiska teman. 

 

4.2.1 Certifierade gröna märkningar 

Nedan följer en presentation av empirin vilken berör certifierade gröna märkningar. För- 

och nackdelar tillsammans med certifierade märkningar i framtiden kommer att redogöras 

för. 

 

Fördelar med certifierade gröna märkningar 

Enligt Stefan Alcén6 på Clas Ohlson är certifierade gröna märkningar ett bra och enkelt sätt 

att hjälpa kunden i sitt produktval genom att kommunicera att en produkt eller ett sortiment är 

ett bra grönt val, vilket dock förutsätter att kunden har en förståelse för vad symbolen 

innebär. Åsa Portnoff Sundström7, hållbarhetschef på Clas Ohlson, anser att en certifierad 

grön märkning har högre trovärdighet, samt en högre kännedom bland konsumenter, i 

jämförelse med en egen grön märkning. “Det är en hög trovärdighet i de 

tredjepartscertifierade märkningarna men vi ser inte det som den enda bedömningsvägen för 

att en produkt ska kunna vara bra.” (Åsa Portnoff Sundström, telefonintervju den 14 

december 2017).  

 

Även Nicolina Beckman8, butikschef på Lagerhaus,  anser att vikten konsumenten lägger vid 

en certifiering som exempelvis Svanen väger tyngre än mycket annat. Enligt Portnoff 

Sundström skapar de certifierade märkningarna en jämförbarhet som gör det enklare för 

konsumenten att förhålla sig till, än egna märkningar gör. På så sätt upplever Portnoff 

                                                 
6
 Stefan Alcén, creative director, Clas Ohlson AB, personlig intervju den 8 december 2017. 

7
 Åsa Portnoff Sundström, hållbarhetschef, Clas Ohlson AB, telefonintervju den 14 december 2017. 

8
 Nicolina Beckman, butikschef Lagerhaus Kalmar, personlig intervju den 6 december 2017. 

http://www.global-standard.org/
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Sundström att kommunikationen av de certifierade märkningarna är enklare. Åhléns väljer å 

andra sidan att i första hand fokusera på kommunikationen kring sin egna gröna märkning 

“Bra-val”, enligt Anna Wastring9, även om dessa produkter oftast har en certifierad grön 

märkning också. 

 

Lisa Holmgren10, egen företagare, ser en stor fördel i att det är fler företag som ställer sig 

bakom de certifierade gröna märkningarna, då detta gör dem starkare och tydligare, samtidigt 

som Maria Collin11, Global Sustainability Manager på Elekta, menar att ur ett 

marknadsföringsperspektiv kan denna användas av bolag för att tydligt visa sin hållbarhet. 

Johnny Gylling12, ägare av Good Enterprises, anser att denna märkning visar att varumärket 

arbetar seriöst med hållbarhet och att en ansträngning har gjorts för att göra så genom att 

lägga ner både tid och pengar för att skaffa sig märkningen. Karoline Lind13, E-handelschef 

på Bonnier Magazines, menar att certifierade gröna märkningar är positivt och fungerar som 

en garant för innehåll eller processer, vilket ger för alla som handlar med varan ett ökat värde 

och en trygghet för varan.  

 

Nackdelar med certifierade gröna märkningar 

Stefan Alcén14, Maria Collin15 och Lisa Holmgren16 anser att certifierade märkningar är så 

pass många att konsumenter överlag inte vet vad dessa innebär eller vad det är för något, 

vilket bidrar till en otydlighet. Att enbart använda gröna märkningar som symboler, säger inte 

mycket om vad märkningen handlar om enligt Alcén. Svanen är en välkänd märkning, och 

många vet att den har en innebörd, utan att veta exakt vad denna innebörd är, enligt 

Holmgren och Alcén.  

 

 

 

 

                                                 
9
 Anna Wastring, hållbarhetsutvecklare, Åhléns, telefonintervju den 8 december 2017. 

10
 Lisa Holmgren, egenföretagare, personlig intervju den 11 december 2017. 

11
 Maria Collin, global sustainability manager, Elekta, telefonintervju den 7 december 2017. 

12
 Johnny Gylling, ägare av Good Enterprises, GE99, personlig intervju den 8 december 2017. 

13
 Karoline Lind, e-handelschef, Bonnier Magazines, telefonintervju den 8 december 2017. 

14
 Stefan Alcén, creative director, Clas Ohlson AB, personlig intervju den 8 december 2017. 

15
 Maria Collin, global sustainability manager, Elekta, telefonintervju den 7 december 2017. 

16
 Lisa Holmgren, egenföretagare, personlig intervju den 11 december 2017. 
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“Det finns ganska många olika, en del som är väldigt kända som Svanen osv 

som väldigt många åtminstone vet att det innebär någonting fast de kanske 

inte vet exakt vad det innebär och så finns det många som är mindre kända 

eller som det kanske är svårt att vet vad de innebär […] man vet inte 

egentligen vad det innebär i slutanändan för vare sig sig själv som konsument 

eller för miljön. De skulle behöva en större förklaring för att få förståelse för 

vad de egentligen innebär.” (Stefan Alcén, telefonintervju den 14 december 

2017) 

 

Åsa Portnoff Sundström17 anser att de certifierade märkningarna ofta begränsar sig till ganska 

snäva kriterier och anser därför att det ibland finns behov av en bredare approach än dessa 

miljömärkningskriterier som certifierade märkningar erbjuder eftersom det finns många sätt 

att bidra till en hållbar livsstil på. Portnoff Sundström menar vidare att certifierade 

märkningar ibland upplevs som att de inte ligger i framkant och att deras kriterier i vissa 

avseenden känns daterade. Portnoff Sundström ser en risk med att företag förlitar sig helt på 

certifierade märkningar, då de kan tappa de möjligheter till innovation gällande andra saker 

företaget kan göra för att förbättra produkters miljöprestanda.  

 

Johnny Gylling18 menar att en certifierad grön märkning är kostnadskrävande att skaffa, samt 

att det tar tid, vilket även Karoline Lind19 anser vara potentiella nackdelar. Gylling och Collin 

menar att certifierade märkningar inte nödvändigtvis passar alla, vilket kan leda till att företag 

inte får med alla sina fokusfrågor. Ytterligare nackdel som Gylling nämner är att mindre 

företag ofta har svårt att leva upp till certifieringar.  

 

Certifierade gröna märkningar i framtiden 

Mikael Forssén20 anser att certifierade gröna märkningar hade fyllt en viktig och positiv roll i 

tillverkningsledet inom Hemutrustningshandeln i framtiden, men upplever en brist på dessa, 

vilket Forssén tror kan bero på en bristande efterfråga från konsumenten. Forssén anser det 

vara problematiskt att företag som önskar arbeta på ett hållbart sätt har mycket svårt att 

säkerställa hur nivån av hållbarhet ser ut i alla tidigare led hos alla företagets 

                                                 
17

 Åsa Portnoff Sundström, hållbarhetschef, Clas Ohlson AB, telefonintervju den 14 december 2017. 
18

 Johnny Gylling, ägare av Good Enterprises, GE99, personlig intervju den 8 december 2017. 
19

 Karoline Lind, e-handelschef, Bonnier Magazines, telefonintervju den 8 december 2017. 
20

 Michael Forssén, säljare och inredare, The Home Company, personlig intervju den 5 december 2017.  
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underleverantörer och deras underleverantörer i tredje ledet, och en användning av 

certifieringar i dessa tidigare led vore därför mycket värdefullt och användbart. Även Johnny 

Gylling21 anser att certifieringar hade varit ett mycket positivt verktyg i tillverkningsledet för 

att säkerställa ett hållbart arbetssätt för parter i alla led och är av åsikten att användningen av 

certifierade gröna märkningar kommer att öka i omfattning i framtiden tillsammans med 

vikten av att använda dem.  

 

Enligt Stefan Alcén22 diskuterar Clas Ohlson främst strategier och användningen av sin egen 

gröna märkning då det inte finns en tydlig strategi för hur företaget ska arbeta med 

certifierade märkningar. Clas Ohlson kommer att fortsätta använda de certifierade 

märkningarna men de kommer enligt Åsa Portnoff Sundström23 att ha en mindre betydelse i 

framtiden.  

 

Maria Collin24 ser helst att bolag kommer att göra hållbarhet till en del av den huvudsakliga 

strategin vilket leder till att företag då kan komma ifrån att ha märkningar eftersom hela 

produktportföljen är miljömässig. Steg för steg och på resan mot detta tror Collin att man 

måste fortsätta hjälpa konsumenten att kunna göra aktiva gröna val.  

 

4.2.2 Egna gröna märkningar 

Nedan följer en presentation av empirin vilken berör egna gröna märkningar inkluderande 

allmänna uppfattningar om, och för- och nackdelar med egna gröna märkningar. Egna gröna 

märkningar i framtiden kommer också att redogöras för.  

 

Fördelar med egna gröna märkningar 

Enligt Åsa Portnoff25 ligger den största skillnaden mellan certifierade och den egna gröna 

märkningen i att den egna i mycket större utsträckning handlar om att bygga en trovärdighet i 

företagets varumärke. Den gröna märkningen ska enligt Portnoff Sundström lyfta fram vissa 

produkter som ett bättre val och visa kunden att Clas Ohlson uppmärksammar hållbarhet.  

 

                                                 
21

 Johnny Gylling, ägare av Good Enterprises, GE99, personlig intervju den 8 december 2017. 
22

 Stefan Alcén, creative director, Clas Ohlson AB, personlig intervju den 8 december 2017. 
23

 Åsa Portnoff Sundström, hållbarhetschef, Clas Ohlson AB, telefonintervju den 14 december 2017. 
24

 Maria Collin, global sustainability manager, Elekta, telefonintervju den 7 december 2017. 
25

 Åsa Portnoff Sundström, hållbarhetschef, Clas Ohlson AB, telefonintervju den 14 december 2017.  
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Nicolina Beckman26 anser att en fördel med en egen grön märkning är den ökade 

medvetenheten gällande hållbarhet hos kunder denna kan leda till genom att märkningen 

väcker frågor och tankar hos kunden kring just hållbarhet, vilket även Maria Collin27 tycker. 

Beckman berättar att många kunder undrar vad Lagerhaus egna gröna märkning i form av en 

uggla betyder när de ser denna i butiken, och att personal då finns tillhands och berättar för 

kunderna, som annars, enligt Beckman, inte säkert hade valt produkten med den gröna 

märkningarn. Ytterligare fördelar menar Beckman vara att det är ett tydligt sätt att 

kommunicera hållbarhet på genom att märkningen berättar för kunden att det är ett bra 

miljöval och på så sätt gör det lättare för kunden att göra gröna val, vilket också Portnoff 

Sundström, Anna Wastring28 och Collin anser vara en fördel. Även Stefan Alcén29 anser att 

en stor fördel är tydlighet gällande kommunikationen, där Alcén specificerar anledningen till 

denna fördel som att företaget kan baka ihop budskapet de önskar att kommunicera med 

symbolen som används på märkningen, som anledning.  

 

Enligt Portnoff Sundström är det en stor fördel att den egna gröna märkningen bidrar till att 

bygga trovärdighet till CO:s varumärke, och att märkningen kan användas som en symbol för 

företagets hela hållbarhetsagenda. Portnoff Sundström lyfter en viktig avslutande fördel med 

de egna gröna märkningarna:  

 

“[...] att faktiskt kunna jobba mer med grön innovation alltså att vara mer  

innovativ i att hitta alternativa lösningar och inte vara så bunden till de här  

lite ibland gammalmodiga kriterierna som finns för de tredjepartscertifierade  

märkningarna. Det öppnar upp möjlighet för att vara mer innovativ och kreativ i att 

flytta fram positionen bland produkterna.” (Åsa Portnoff Sundström, telefonintervju 

den 14 december 2017.) 

 

Lisa Holmgren30 anser att företag med en egen märkning kan fokusera mer på specifika 

områden och fokusfrågor än om dessa använt en certifierad märkning. Johnny Gylling31 

menar att en egen grön märkning kan vara bra för mindre företag som ej har möjlighet att 

                                                 
26

 Nicolina Beckman, butikschef Lagerhaus Kalmar, personlig intervju den 6 december 2017. 
27

 Maria Collin, global sustainability manager, Elekta, telefonintervju den 7 december 2017. 
28

 Anna Wastring, hållbarhetsutvecklare, Åhléns, telefonintervju den 8 december 2017. 
29

 Stefan Alcén, creative director, Clas Ohlson AB, personlig intervju den 8 december 2017. 
30

 Lisa Holmgren, egenföretagare, personlig intervju den 11 december 2017. 
31

 Johnny Gylling, ägare av Good Enterprises, GE99, personlig intervju den 8 december 2017. 
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skaffa en certifierad märkning på grund av den kostnad det innebär. Holmgren tycker vidare 

att det är bra med egna märkningar eftersom det inte finns inte så många certifierade 

märkningar för detaljhandeln. Collin anser att de egna gröna märkningarna är bra om ett 

företag upplever att det inte finns en certifierad märkning som är tydlig och kan tas i bruk, 

och menar att de certifierade märkningarna på marknaden inte passar alla bolag och deras 

produkter. 

 

Karoline Lind32 ser egna gröna märkningar som ett effektivt kommunikationsverktyg och att 

märkningen ökar en konsuments upplevda värde. Lind anser att en egen grön märkning 

signalerar att ett företag gör något för att arbeta mer hållbart - en medvetenhet gällande 

hållbarhet, vilket även Michael Forssén33 tycker. Vidare menar Lind att en grön linje är att 

föredra framför inga hållbara produkter alls, och ser inte något negativt med en grön 

märkning.   

 

Alcén berättar att en egen grön märkning fyller behovet för CO att kunna berätta för kunden 

om hållbara fördelar med sina produkter, utan att behöva eller kunna få dem certifierade. CO 

hade även ett behov av att ha ett slags “paraplymärkning”, enligt Alcén, då de har produkter 

som både har en egen grön märkning och en certifierad. 

 

Nackdelar och risker med egna gröna märkningar 

Mikael Forssén34 menar att en egen grön märkning som ett grönt kommunikationsverktyg kan 

vara en resursfråga för mindre företag, och att dessa då för avgöra om det är värt tiden att ta 

fram den. Katarina Skantze35, marknadschef på Karlskrona lampfabrik, ser en egen grön 

märkning som ett problem om den endast används på ett mindre antal produkter bland ett i 

övrigt stort omfång av produkter med låg kvalitet, och anser att ett varumärke bör arbeta 

hållbart med alla sina produkter: “Det blir lite oseriöst [...] om 10 procent av det man gör är 

ekologiskt och 90 procent inte är det [...] om man gör någon slags premiumlinje [...]. För min 

del blir det bara oseriöst.” (Katarina Skantze, personlig intervju den 5 december 2017).   

 

                                                 
32

 Karoline Lind, e-handelschef, Bonnier Magazines, telefonintervju den 8 december 2017. 
33

 Michael Forssén, säljare och inredare, The Home Company, personlig intervju den 5 december 2017.  
34

 Michael Forssén, säljare och inredare, The Home Company, personlig intervju den 5 december 2017.  
35

 Katarina Skantze, marknadschef, Karlskrona Lampfabrik, personlig intervju den 5 december 2017.  
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Nicolina Beckman36 ser inga nackdelar med gröna märkningar eller gröna produkter medan 

Johnny Gylling37 anser att en egen grön märkning i grunden är positivt men att den ej får en 

lika stor genomslagskraft mot konsumenten som en certifierad. Gylling menar vidare att i takt 

med att konsumenten lär sig om hållbarhet gör denne skillnad på en egen märkning och en 

certifierad märkning, vilket de i dagsläget inte är helt kapabla till att göra. Detta kommer i 

framtiden leda till att en egen grön märkning väger mindre än en certifierad enligt Gylling.  

 

Stefan Alcén38 ser det som en stor utmaning att få fram budskapet på ett tydligt sätt. En annan 

utmaning enligt Alcén är att få kundens förståelse för symbolerna och de olika budskapen 

som används, att konsumenten inte vet vad märkningen innebär för konsumenten och 

världen. Även Åsa Portnoff Sundström39 lyfter fram en bristande förståelse för vad den egna 

märkningen innebär, tillsammans med trovärdigheten för märkningen, som nackdelar med de 

egna märkningarna. Portnoff Sundström lyfter fram fler nackdelar, som att 

igenkänningsfaktorn är lägre än för certifierade märkningar, samt att det saknas externt 

kontrollorgan som följer upp kriterierna, vilket enligt Portnoff Sundström skapar en dålig 

transparens och lägger över ansvaret för granskningen och bedömningen på konsumenten. 

 

Karoline Lind40 och Forssén41 anger att det tar tid att ta fram en egen märkning som en 

nackdel, tillsammans med att det är komplicerat och dyrt och att det då blir en kostnadsfråga 

för många företag. Det är även svårt att upprätthålla märkningen för ett helt varumärke, vilket 

vore att föredra om en sådan ska användas, enligt Lind. Maria Collin42 anser att det idag är 

det en djungel av märkningar som skapar en förvirring och en osäkerhet angående vad det är 

som står bakom märkningen, vad den innebär, samt om fakta som är angiven stämmer. 

Konsumenten kan komma att ifrågasätta trovärdigheten på märkningar. Produkterna är ofta 

dyrare vilket gör att kunden undrar vad de får för det här.  

 

                                                 
36

 Nicolina Beckman, butikschef Lagerhaus Kalmar, personlig intervju den 6 december 2017. 
37

 Johnny Gylling, ägare av Good Enterprises, GE99, personlig intervju den 8 december 2017. 
38

 Stefan Alcén, creative director, Clas Ohlson AB, personlig intervju den 8 december 2017. 
39

 Åsa Portnoff Sundström, hållbarhetschef, Clas Ohlson AB. Telefonintervju 13 december, 2017. 
40

 Karoline Lind, e-handelschef, Bonnier Magazines, telefonintervju den 8 december 2017. 
41

 Michael Forssén, säljare och inredare på The Home Company, personlig intervju den 5 december 2017. 
42

 Maria Collin, global sustainability manager, Elekta, telefonintervju den 7 december 2017. 
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Lisa Holmgren43 anser att konsumenter ofta inte vet vad märkningarna står för och varför en 

miljömärkt produkt är bättre för miljön, ett problem som Holmgren ser som större för egna 

märkningar. Vilka kriterier uppfyller märkningen på och vad kan konsumenten jämföra med? 

För att besvara detta krävs en tydlig och klar kommunikation. Enligt Holmgren är det ofta 

större företag som klarar av, både resursmässigt och ekonomiskt, att jobba med egna 

märkningar, vilket är svårare för små företag. 

 

Nicolina Beckman44 ser inga risker med egna gröna märkningar men har heller ej reflekterat 

över detta, medan Stefan Alcén45, Michael Forssén46 och Johnny Gylling47 menar att 

varumärken skulle kunna lura konsumenten genom att utnyttja och missbruka egna gröna 

märkningar då konsumenter inte vet vad olika märkningar innebär, vilket skulle skada 

trovärdigheten och skapa misstro. 

 

Alcén, Åsa Portnoff Sundström48, Forssén och Lisa Holmgren49 lyfter också fram att det blir 

svårare att förstå innebörden av gröna märkningar desto fler dessa blir och att tydligheten då 

försvinner. Om alla varumärken tar fram en egen grön märkning blir risken enligt Gylling, 

Holmgren och Collin att innebörden av märkningen blir urvattnad och till slut tappar sin 

mening och att konsumenten struntar i den. Holmgren förespråkar därför ett färre antal 

märkningar på marknaden.  

 

Gylling och Karoline Lind50 lyfter fram risken för varumärken och företag att bli granskade 

och utsatta för kritik om de framhåller ett hållbart arbetssätt, tar en grön märkning i bruk. 

Båda dessa intervjupersoner menar att företag bör vara beredd på denna granskning och 

framhåller vikten av transparens. Enligt Lind riskerar stora företag alltid att bli granskade för 

sina gröna märkningar, och vikten av att leva upp till de löften som utlovas blir då av stor 

vikt. 

 

                                                 
43

 Lisa Holmgren, egenföretagare, personlig intervju den 11 december 2017. 
44

  Nicolina Beckman, butikschef Lagerhaus Kalmar, personlig intervju den 6 december 2017. 
45

  Stefan Alcén, creative director, Clas Ohlson AB, personlig intervju den 8 december 2017. 
46

  Michael Forssén, säljare och inredare på The Home Company, personlig intervju den 5 december 2017. 
47

  Johnny Gylling, ägare av Good Enterprises, GE99, personlig intervju den 8 december 2017. 
48

  Åsa Portnoff Sundström, hållbarhetschef, Clas Ohlson AB, telefonintervju den 14 december 2017. 
49

  Lisa Holmgren, egenföretagare, personlig intervju den 11 december 2017. 
50

  Karoline Lind, e-handelschef, Bonnier Magazines, telefonintervju den 8 december 2017. 
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Lind och Forssén lyfter fram bojkottning som en risk företag som påstår sig arbeta hållbart 

kan utsättas för, där risken för detta är större för mindre företag då en bojkottning av ett stort 

varumärke skulle störa konsumentens konsumtionsvanor, samt att det är enklare att bojkotta 

ett mindre varumärke, enligt Forssén. Lind och Forssén menar att detta kan inträffa om 

konsumenten anser att den egna gröna märkningen inte stämmer med konsumentens 

uppfattning av vad en sådan märkning bör innebära. Bojkottningen av ett specifikt varumärke 

kan sedan leda till att konsumenten misstror och bojkottar andra varumärken och företag 

vilka använder egna gröna märkningar, menar Forssén.  

 

Enligt Maria Collin51 bör målet i närtid, inom 5-10 år, vara att bolagen i grund och botten har 

ett större hållbarhetstänk. Collin beskriver sin utopi om 5-10 år: “[...] då förhoppningsvis 

särskiljer man inte på om det är en miljömärkt produkt och en icke miljömärkt produkt utan 

att alla är det och efterlever de kriterier man har ställt upp. Det är lite utopi men det vore 

fantastiskt” (Maria Collin, telefonintervju den 7 december 2017). Lind ser också en framtid 

gällande märkningar som stämmer överens med Collins, där hållbarhet är en så kallad 

hygienfaktor och inte ett säljargument. Även Katarina Skantzes52 åsikt stämmer överens med 

detta. 

 

4.2.3 3C-principen 

Tydlighet 

Nicolina Beckman53, butikschef på Lagerhaus, poängterar vikten av att den gröna 

märkningen är synlig på hyllkanterna i butiken så att konsumenten tydligt ser vilka varor som 

är gröna. Även Stefan Alcén54 lyfter vikten av att synliggöra de gröna produkterna då CO nu 

försöker arbeta mer produktnära med den gröna pratbubblan. Som en del av detta arbete har 

CO sedan hösten 2017 börjat använda “ett schysstare val” som kommunikation i pratbubblan 

när den används vid produktnära kommunikation. Enligt Anna Wastring55 arbetar även 

Åhléns med produktnära kommunikation i form av etiketter på många produkter men 

informationen på dem hålls väldigt enkelt och det är inte så mycket detaljer på dessa. 

 

                                                 
51

 Maria Collin, global sustainability manager, Elekta, telefonintervju den 7 december 2017. 
52

 Katarina Skantze, marknadschef, Karlskrona Lampfabrik, personlig intervju den 5 december 2017. 
53

 Nicolina Beckman, butikschef Lagerhaus Kalmar, personlig intervju den 6 december 2017. 
54

 Stefan Alcén, creative director, Clas Ohlson AB, personlig intervju den 8 december 2017. 
55

 Anna Wastring, hållbarhetsutvecklare, Åhléns, telefonintervju den 8 december 2017. 
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Även Katarina Skantze56 och Michael Forssén57 framhåller vikten av att berätta innebörden 

av den egna gröna märkningen. Skantze nämner broschyrer som ska finnas tillgängliga för 

konsumenten som ett möjligt hjälpmedel för att informera kunden. Även Forssén menar att 

det är viktigt att informationen finns tillgänglig för konsumenten att läsa någonstans. Vidare 

är Skantze även av åsikten att konsumenten inte kan värdera den informationen, på ett för 

varumärket önskat och fullgott sätt då hon har uppfattningen att konsumenter inte är så pass 

påläst överlag oavsett hur tydligt varumärket kommunicerar vad märkningen innebär. Även 

Lisa Holmgren58 anser att konsumenten ofta inte vet vad märkningarna står för: 

 

“Som konsument […] så vet man ju inte vad miljömärkningarna står för […] 

vem är det som sätter målen? [...] vilka kriterier går man på? [...] jag tror att det 

kommer bli väldigt mycket viktigare i framtiden om man ska få det att fungera 

och folk verkligen ska välja miljömässiga alternativ att man är tydlig och klar 

[…]” (Lisa Holmgren, personlig intervju den 11 december 2017) 

 

För Maria Collin59 är det en självklarhet att företaget måste vara tydlig med vad märkningen 

innebär om man inte har en certifierad organisation bakom sig och för att vara tydlig krävs 

det enligt Collin att man kommunicerar det viktigaste, klart och tydligt, har en tydlig strategi 

och en röd tråd bakom märkningen. Enligt Holmgren är det även viktigt att företagen 

marknadsför den egna gröna märkningen.  

 

Enligt Wastring är det ett medvetet val att inte gå in på detaljer på hängetiketten för att det 

ska vara enkelt för kunden som istället hänvisas till hemsidan där det står mer allmänt om 

varför produkten är ett bra val. Även Clas Ohlson använder enligt Alcén ofta relativt kort 

information i kommunikationen tillsammans med information om att mer finns att läsa på 

hemsidan men man försöker ofta att berätta varför produkten är bra. För att göra det ännu 

tydligare är det enligt Alcén önskvärt att nå enkelheten att med bara några få ord kunna 

sammanfatta vad den egna eller certifierade märkningen innebär i närhet till produkten, vilket 

tyvärr är ett problem som CO upplevt. Även Johnny Gylling60 hävdar att varumärken bör 
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 Katarina Skantze, marknadschef, Karlskrona Lampfabrik, personlig intervju den 5 december 2017. 
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 Michael Forssén, säljare och inredare på The Home Company, personlig intervju den 5 december 2017. 
58

 Lisa Holmgren, egenföretagare, personlig intervju den 11 december 2017. 
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 Maria Collin, global sustainability manager, Elekta, telefonintervju den 7 december 2017. 
60

 Johnny Gylling, ägare av Good Enterprises, GE99, personlig intervju den 8 december 2017. 

 



  
 

45 

 

kommunicera via sin hemsida vad den certifierade gröna märkningen innebär exakt, och hur 

varumärket arbetar med den, om en sådan ska användas. 

 

Beckman lyfter istället vikten av att personalen kan besvara frågor från konsumenten 

gällande märkningen och kan informera kunden om att en produkt är grön, och på vilket sätt. 

I dagsläget finns inte mer information att finna i Lagerhaus butiker om märkningen än den 

gröna lilla lappen som sitter på hyllkanten enligt Beckman.  

 

Trovärdighet 

Michael Forssén61 framhåller vikten av att de löften en grön märkning utlovar är 

sanningsenliga. För att lyckas med detta anser Forssén att varumärkena själva behöver 

säkerställa att de gröna produkterna håller vad som utlovas, vilket kräver att varumärkena vet 

exakt vad det är de säljer, och på så sätt kunna vara säkra på att de kriterier som anges för 

märkningen uppfylls. Forssén menar vidare att denna trovärdighet är viktig då det annars kan 

leda till att: “Risken är att man struntar i märkningarna och istället bara tittar då kanske på 

priset eller går tillbaka till gamla spår istället. Det är ingen idé, det stämmer ändå inte.” 

(Michael Forssén, personlig intervju den 5 december 2017). Lisa Holmgren62 lyfter fram ett 

annat sätt som ett företag kan skapa trovärdighet för sin egen märkning: genom att hänvisa 

till vissa certifierade märkningar som ingår i den egna märkning och samtidigt hänvisa till 

andra frågor som man fokuserar på i sin egen märkning utöver de som den certifierade 

märkningen täcker in. Det är enligt Holmgren önskvärt att någon utomstående kontrollerar 

kraven för att skapa trovärdighet. 

 

Även Anna Wastring63 anser att en certifierad märkning kan bidra till trovärdighet och lyfter 

fram att det oftast även finns en certifierad märkning på en “Bra val” produkt. Eftersom 

Åhléns i dessa fall kräver att ett certifikat måste kunna uppvisas det är det enligt Wastring ett 

bra första steg för spårbarhet och möjligheten för konsumenten att kunna kontrollera. 

Kontrollerbarheten är något som även Katarina Skantze64 lyfter vikten av. Även Nicolina 

Beckman65 på Lagerhaus hänvisar till exempelvis den certifierade märkningen “Svanen” 

under diskussionen om trovärdigheten för den egna gröna märkningen, samt till var 
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  Michael Fossén, säljare och inredare på The Home Company, personlig intervju den 5 december 2017. 
62

  Lisa Holmgren, egenföretagare, personlig intervju den 11 december 2017.  
63

  Anna Wastring, hållbarhetsutvecklare, Åhléns, telefonintervju den 8 december 2017. 
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  Katarina Skantze, marknadschef, Karlskrona Lampfabrik, personlig intervju den 5 december 2017. 
65

  Nicolina Beckman, butikschef Lagerhaus Kalmar, personlig intervju den 6 december 2017. 
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information om Lagerhaus egna märkning går att finna: “på nätet, på våran hemsida, där det 

står väldigt tydligt och bra [...].” (Nicolina Beckman, personlig intervju den 6 december 

2017). Konsumenten kan även undersöka trovärdigheten av Lagerhaus egna märkning på 

nätet enligt Beckman. Åsa Portnoff Sundström66 anser att det i dagsläget är ganska svårt för 

konsumenten att kunna kontrollera trovärdigheten men lyfter fram att CO i nästa steg i sitt 

hållbarhetsarbete kommer arbeta med att referera till externa standarder som exempelvis ISO. 

Ett sätt för konsumenten att kontrollera trovärdigheten idag är enligt Stefan Alcén67 att 

kontakta CO:s organisation som arbetar med hållbarhetsfrågor och ställa frågor till dem.   

 

Portnoff Sundström, Collin och Skantze lyfter vikten av transparens med sitt 

hållbarhetsarbete. Samtidigt lyfter både Portnoff Sundström och Collin fram en negativ 

aspekt av transparensen eftersom konsumenten redan nås av så mycket information idag, 

kommer de verkligen vilja ha all information och vad ska de göra med den? Risken är enligt 

Collin att konsumenten inte kan ta in budskapet. Människor idag är så kritiska och har 

möjlighet att kolla upp fakta väldigt snabbt och Collin anser därför att säkerställa trovärdighet 

i kommunikationen är det absolut viktigaste.  

 

Jämförbarhet 

Michael Forssén68 menar att det ofta kan vara svårt för konsumenten att veta vad märkningen 

innebär, och både Forssén och Lisa Holmgren69 lyfter därför återigen fram vikten av att 

konsumenten behöver ges möjlighet att själv kunna läsa om märkningen och vad den innebär. 

Vidare anser Holmgren att tydliga kriterier för märkningen är viktigt för att konsumenten ska 

kunna jämföra om det är en bra märkning eller inte. Stefan Alcén70 lyfter fram att 

jämförbarheten har varit lite av en utmaning och att CO därför har jobbat med att förenkla 

kommunikationen över tid då han anser att det krävs att man når en förståelse för vad det man 

kommunicerar har för betydelse för dig som konsument eller för världen. Åsa Portnoff 

Sundström71 anser att det är ganska svårt i dagsläget att skapa jämförbarhet då det CO 

kommunicerar externt är på en väldigt övergripande nivå om produkter som på något sätt har 

en bättre hållbarhetsprestanda men där information om detaljerna saknas. 

                                                 
66

  Åsa Portnoff Sundström, hållbarhetschef, Clas Ohlson AB, telefonintervju den 14 december 2017. 
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  Stefan Alcén, creative director, Clas Ohlson AB, personlig intervju den 8 december 2017. 
68

  Michael Forssén, säljare och inredare på The Home Company, personlig intervju den 5 december 2017. 
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  Lisa Holmgren, egenföretagare, personlig intervju den 11 december 2017.  
70

  Stefan Alcén, creative director, Clas Ohlson AB, personlig intervju den 8 december 2017. 
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   Åsa Portnoff Sundström, hållbarhetschef, Clas Ohlson AB, telefonintervju den 14 december 2017. 
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Både Clas Ohlson72 och Åhléns73 hänvisar kunden till att läsa mer om företagets egna gröna 

märkning och om varför produkten är bra på företagens hemsidor. Även Nicolina Beckman74 

på Lagerhaus hänvisar till webben för mer information men inte till företagets egna hemsida 

utan Beckman lyfter fram att det möjligtvis finns en chans för kunden att göra en jämförelse 

mellan Lagerhaus egna gröna märkning och andra på Naturskyddsföreningen.  

 

Enligt Anna Wastring75 finns det oftast en certifierad märkning på en “Bra val” produkt och i 

samband med “Bra val” märkningen kommuniceras: “Detta är en vara som tar extra hänsyn 

till människor och miljö”. Genom denna kommunikation vill Åhléns skapa förståelse för att 

den “Bra val” märkta produkten är bättre och ta lite extra hänsyn, antingen mot miljön eller 

mot människan. “När kravet är att vi måste få se ett certifikat, det är en del av våra kriterier 

för att den [produkten] ska uppfylla kraven så tycker jag att det är ett bra första steg för just 

spårbarhet och att man kan kontrollera.” (Anna Wastring, telefonintervju den 8 december 

2017). Inför julen 2017 hänvisade även CO till en certifierad märkning (FSC) för att förklara 

varför produkten är bra, något som CO inte gjort tidigare utan det var ett nytt sätt att använda 

egen miljömärkning med hänvisning till en certifierad märkning enligt Alcén. 

 

För att en konsument ska kunna göra en jämförelse mellan olika företags egna gröna 

märkningar anser Johnny Gylling76 att det krävs att en opartisk organisation som exempelvis 

konsumentverket, gör denna jämförelse. Att på andra sätt skapa möjlighet till en jämförelse 

för konsumenten ser Gylling som svåruppnåeligt. Maria Collin77 anser inte att en opartisk 

organisation är ett krav för en jämförelse av företags gröna märkningar utan Collin anser att 

genom att begränsa sig till sin bransch och visa upp de olika märkningar som finns inom 

branschen, sina egna tillsammans med konkurrenternas utan att vara negativ, kan företag 

erbjuda kunderna en tydlig jämförelse av vad de betyder i förhållande till vad ens egen 

märkning står för. 
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  Stefan Alcén, creative director, Clas Ohlson AB, personlig intervju den 8 december 2017. 
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  Anna Wastring, hållbarhetsutvecklare, Åhléns, telefonintervju den 8 december 2017. 
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  Nicolina Beckman, butikschef Lagerhaus Kalmar, personlig intervju den 6 december 2017.. 
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  Johnny Gylling, ägare av Good Enterprises, GE99, personlig intervju den 8 december 2017. 
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  Maria Collin, global sustainability manager, Elekta, telefonintervju den 7 december 2017. 
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5 Teoretisk Analys och Diskussion  

I följande kapitel kommer en teoretisk analys av empirin att göras där för- och nackdelar 

med egna och certifierade gröna märkningar kommer att behandlas och analyseras, 

tillsammans med 3C-principen för en effektiv grön marknadskommunikation. 

 

5.1 För- och nackdelar med egna och certifierade gröna märkningar  
För- och nackdelar med egna och certifierade gröna märkningar kommer här att behandlas 

och presenteras enligt de teman som har blivit tydliga under empirigenomgången.  

 
5.1.1 Gröna märkningar som kommunikationsverktyg 

Fem av intervjupersonerna menar att gröna märkningar, både egna och certifierade, är 

positiva ur en marknadsförings- och kommunikationssynpunkt då användandet av dessa 

tydligt visar ett bolags hållbarhetsarbete och signalerar att ett varumärke har gjort en 

ansträngning genom att på ett seriöst sätt arbeta hållbart. Bruket av egna gröna märkningar 

kan även ge en bild av att ett varumärke är ansvarsfullt enligt dessa intervjupersoner, vilket 

stämmer väl överens med en studie gjord av Gosselt et al. (2014) som visar på detta kopplat 

till egna märkningar. Ytterligare framförda åsikter av Collin, Gylling och Lind kan härledas 

till Testa et als. (2015) studie som visar att certifierade gröna märkningar kan förebygga vaga 

och missledande påståenden. Samma studie visar även att denna typ av märkning är det mest 

effektiva verktyget för att skapa konkurrenskraft med sin gröna kommunikation, vilket går 

emot vår studie då företag främst använder egna märkningar för att göra detta. En studie av 

Chekima et al. (2016) indikerar att både egna och certifierade gröna märkningar kan ses som 

ett strategiskt verktyg för att attrahera köpare, vilket stämmer överens med alla 

intervjupersonernas åsikter. Egna gröna märkningar kan även vara ett verktyg för att öka den 

miljömässiga trovärdigheten, vid en avsaknad på certifierade märkningar enligt Bichart och 

Ruth (2012), vilket stämmer med ett uttalande från Åsa Portnoff Sundström78. Dock kan egna 

gröna märkningar även påstås vara att föredra då certifierade märkningar finns, då två av tre 

undersökta företag använder egna och certifierade märkningar i kombination där. Resultatet 

visar således att åsikterna är delade gällande vilken typ av märkning som är att föredra. 

 

I kontrast till vad som presenterats ovan står dock ytterligare framförda åsikter från tre av 

intervjupersonerna: Collin, Lind och Skantze, vilka presenterar, vad de själva menar vara, en 

utopisk framtid, där en särskiljning mellan gröna och icke gröna produkter inte längre görs, 

då alla produkter kommer att vara hållbara och förtjäna en grön märkning. Collin beskriver 

sin utopi om 5-10 år: “[...] då förhoppningsvis särskiljer man inte på om det är en miljömärkt 
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produkt och en icke miljömärkt produkt utan att alla är det och efterlever de kriterier man har 

ställt upp. Det är lite utopi men det vore fantastiskt” (Maria Collin, telefonintervju den 7 

december 2017). 

 

5.1.2 Konsumenters gensvar mot gröna märkningar & förmågan att göra skillnad på 
dessa 

Miljömedvetna konsumenter som är välinsatta, är mer skeptiska mot gröna märkningar enligt 

Schuhwerk och Lefkoff-Hagius (1995). Gröna märkningar bör då vara mer effektiva som 

kommunikationsverktyg mot konsumenter som inte är så insatta i miljöfrågor (ibid.). Detta 

går att koppla till två av intervjupersonernas åsikter vilka anser att konsumenten blir mer och 

mer medveten om hållbarhet och kommer att bli duktigare på att göra skillnad på egna och 

certifierade gröna märkningar. De menar vidare att konsumenten, när denne lärt sig att göra 

skillnad på dessa, kommer att föredra en certifierad grön märkning då denne anser att den 

väger tyngre, vilket också går i linje med en studie av Gosselt et al. (2017). Gosselt et als. 

(2017) studie visar “icke signifikanta effekter” gällande kopplingen mellan egna gröna 

märkningar och konsumenters gensvar mot ett företag. Detta stämmer med Nicolina 

Beckmans79 uttalande om att kunder tenderar att inte välja en vara med en egen grön 

märkning framför en annan utan certifiering eller en vara med en certifierad grön märkning, 

utan butikspersonalens hjälp, även om märkningen har viss påverkan på egen hand. Detta 

resultat indikerar att det främst är certifierade miljömärkningar som påverkar konsumentens 

gensvar gentemot företaget, vilket är en fördel med denna typ av märkning. Dock kan detta 

ställas i kontrast till en stor del av empirin som visar att rådande uppfattning om egna gröna 

märkningar kopplad till en konsuments gensvar mot ett företag är att denna koppling finns  

och är stark, baserat på att merparten av intervjupersonerna anser egna gröna märkningar  

vara ett gott kommunikationsverktyg. 

 

Innehållet som presenterats i ovanstående stycke kan dock ställas i kontrast till fem av 

intervjupersonernas åsikter, vilka kan kopplas till vad som hävdas av Nyilasy et al. (2014), 

där både intervjupersonerna och Nyilasy et al. (2014) menar att merparten av dagens 

konsumenter inte kan göra skillnad på egna och certifierade gröna märkningar. 

Intervjupersonerna anser också att konsumenter ej vet betydelsen på olika certifierade gröna 

märkningar då dessa är så pass många. Baserat på detta, framstår vikten av huruvida den 
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gröna märkningen är certifierad eller inte som mindre än vad som framhålls i tidigare nämnda 

teorier av Gosselt et al. (2017) och Schuhwerk och Lefkoff-Hagius (1995). Egna gröna 

märkningar kan då påstås vara att föredra vid valet mellan en certifierad och egen grön 

märkning, baserat på de fördelar som lyfts fram av intervjupersonerna vilka är kopplade till 

egna gröna märkningar, samt att intervjupersonerna nämner fler nackdelar kopplade till 

certifierade gröna märkningar än till egna gröna märkningar. Exempel på dessa är en hög 

kostnad, att de är tidskrävande att skaffa, att de inte kan anpassas efter varumärkets specifika 

behov samt att de kan vara svåra att efterleva för mindre företag. Vidare hävdar Sonderskov 

och Daugbjerg (2011) att egna gröna märkningar är att föredra framför inga märkningar alls. 

Empirin går i linje med detta men visar även att en egen grön märkning är att föredra oavsett, 

och ej endast i avsaknad av certifierade märkningar, baserat på bland annat de fördelar 

intervjupersonerna har framfört kopplade till egna gröna märkningar. 

 

5.1.3 Gröna märkningar - en produktgaranti? 

Enligt Testa et al. (2015), Mohr et al. (2001), D’Souza et al. (2007), Chiara (2014) och 

Chekima et al. (2016) uppfattar konsumenten en certifierad grön märkning som en garanti 

kopplad till köpbeslutet då den tillhandahåller trovärdig information, vilket går i linje med tre 

av intervjupersonernas åsikter: Karoline Linds80, Nicolina Beckmans81 och Åsa Portnoff 

Sundströms82. Detta kan dock ifrågasättas baserat på att konsumenten, vilket empirin 

indikerar, inte vet betydelsen av olika certifierade märkningar, och om så är fallet hur kan en 

sådan märkning då upplevas som en garanti och en trovärdig informationskälla? Är 

konsumenter överlag är så okunniga och/eller godtrogna att dessa litar till all typ av grön 

märkning konsumenten möts av? Resultatet av empirin indikerar att det kan vara fallet.  

 

5.1.4 Gröna märkningar för produktplacering 

Enligt Chiara (2014) tilldelar en certifierad grön märkning en produkt miljömässiga värden 

och placerar produkten strategiskt i den gröna produktkategorin, vilket stämmer överens med 

Karoline Linds83 och Katarina Skantzes84 åsikter. Gällande användandet av en certifierad 

grön märkning för att skapa en strategisk produktplacering går det empiriska resultatet inte 

helt i linje med detta då samtliga undersökta företag använder och fokuserar på en egen grön 
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märkning för att nå en strategisk produktplacering. Dessa tre företag har inte valt en 

certifierad grön märkning som främsta kommunikationsverktyg mot konsumenten för att 

placera sina produkter i den gröna kategorin. De har istället valt egna gröna märkningar, även 

om en eller flera certifieringar oftast är inkluderade och ligger i botten för den egna 

märkningen i Lagerhaus och Åhléns fall, vilket tyder på att egna gröna märkningar föredras 

som kommunikationsverktyg.  

 

5.1.5 Kommunikation av särdrag & Anpassningsbarhet 

Gröna märkningar, både certifierade och egna, har utvecklats till ett viktigt verktyg för att 

kommunicera särdrag hos gröna produkter, enligt Testa et al. (2015) och Gosselt et al. (2017). 

Uttalanden från både Lisa Holmgren85, Maria Collin86 och Stefan Alcén87 går i linje med 

denna teori. 

 

Att certifierade märkningar inte passar alla företag och dess fokusfrågor lyfts fram som 

nackdel av tre intervjupersoner tillsammans med att dessa ofta är begränsade till snäva och 

ofta daterade kriterier, vilket kan leda till tappade möjligheter gällande grön innovation. 

Ytterligare nackdel som nämns av Johnny Gylling88 är att mindre företag ofta har svårt att 

leva upp till certifieringar. Holmgren och Collin anser att användandet av just en egen grön 

märkning skapar en större möjlighet till att fokusera på specifika områden och frågor, i 

jämförelse med en certifierad märkning, tillsammans med att en egen grön märkning kan ses 

som positiv då det inte finns så många certifierade märkningar att tillgå inom den berörda 

sektorn.  

 

Alcén anser att en egen grön märkning är ett gott verktyg för att berätta för kunden om 

produkters hållbara fördelar, utan att behöva certifiera produkterna, samt att märkningen kan 

användas övergripande för produkter som även har en certifierad grön märkning och att 

företag då kan samla alla sina gröna budskap under en och samma märkning. I relation till 

teorin ovan gällande möjligheten att kunna kommunicera särdrag stämmer dessa uttalanden 

väl överens, och talar till egna gröna märkningars fördel, enligt vår tolkning. 
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5.1.6 Grönt köpbeslut 

Syftet med gröna märkningar, både certifierade och egna, är att hjälpa konsumenten att 

genomföra ett informerat grönt köpbeslut, enligt Gosselt et al. (2017). Detta tillsammans med 

att gröna märkningar enligt Chekima et al. (2015) signifikant påverkar det gröna köpbeslutet 

bland konsumenter, går i linje med uttalanden från Nicolina Beckman89, Maria Collin90, Åsa 

Portnoff Sundström91, Anna Wastring92 och Karoline Lind93. Beckman lyfter dock även fram 

en åsikt som kontrasterar mot detta som handlar om vikten av butikspersonalens påverkan, 

som hon upplever har störst påverkan på köpprocessen, även om hon anser att gröna 

märkningar påverkar till viss del. 

 
5.1.7 Informationsöverflöd & otydlighet 

Ytterligare en nackdel med gröna märkningar kan enligt Taken Smith och Brower (2012) 

vara att dessa skapar förvirring och orsakar ett informationsöverflöd i negativ bemärkelse hos 

konsumenten, vilket går i linje med två av intervjupersonernas åsikter gällande problematiken 

att budskapets innebörd ska bli tydligt nog, och att konsumenten ska förstå symbolerna på 

den gröna märkningen och de budskap som förmedlas.  

 

5.1.8 Risker kopplade till bruket av egna gröna märkningar  

En risk med grön kommunikation, och således även gröna märkningar, är enligt Taken Smith 

och Brower (2012) att en Greenwashing-effekt kan uppstå, vilken handlar om att vilseleda 

konsumenter gällande ett företags miljöarbete eller de miljömässiga fördelarna hos en 

produkt (Delmas & Burbano, 2011). Karoline Lind94 och Michael Forssén95 lyfter fram 

bojkottning som en risk främst mindre företag som påstår sig arbeta hållbart kan utsättas för. 

Lind och Forssén menar att detta kan inträffa om konsumenten anser att den egna gröna 

märkningen inte stämmer med konsumentens uppfattning om vad en sådan märkning bör 

innebära. Detta kan kopplas till den risk positiv kommunikation om bristande miljöprestanda 

Delmas och Burbano (2011) tar upp i relation till greenwashing, och den greenwashing-effekt 

som enligt Taken Smith och Brower (2012) uppstår när en konsument blir vilseledd. Oavsett 
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 Nicolina Beckman, butikschef Lagerhaus Kalmar, personlig intervju den 6 december 2017. 
90

 Maria Collin, global sustainability manager, Elekta, telefonintervju den 7 december 2017. 
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 Åsa Portnoff Sundström, hållbarhetschef, Clas Ohlson AB, telefonintervju den 14 december 2017. 
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 Anna Wastring, hållbarhetsutvecklare, Åhléns, telefonintervju den 8 december 2017. 
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 Karoline Lind, e-handelschef, Bonnier Magazines, telefonintervju den 8 december 2017. 
94

  Karoline Lind, e-handelschef, Bonnier Magazines, telefonintervju den 8 december 2017. 
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  Michael Forssén, säljare och inredare på The Home Company, personlig intervju den 5 december 2017. 
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om avsikten från företaget är att vilseleda eller inte, indikerar empirin att det avgörande är 

ifall konsumenten känner sig vilseledd. Förutom bojkottning tar Johnny Gylling96 och Lind 

upp risken för att ett företag kan bli granskat och utsatt för kritik om de framhåller ett hållbart 

arbetssätt genom att exempelvis ta en grön märkning i bruk, vilket stärker Taken Smith och 

Browers (2012) påstående om att det råder en skepsis gällande grön kommunikation. Lind 

och Gylling menar vidare att bojkottningen av ett varumärke sedan kan leda till bojkottning 

av andra varumärken med egna gröna märkningar.  

 

Som resultat av det konstant växande överflödet av miljömärkningar, som antingen är 

baserade på företagets egna påståenden eller på kriterier från certifierade 

tredjepartsorganisationer, kan konsumenter uppleva svårigheter med att identifiera de ärligt, 

ansvarsfulla företagen enligt Gosselt et al. (2017), vilket i sin tur kan leda till mindre 

effektiva gröna initiativ (ibid). Detta stämmer väl överens med empirin baserat på fyra 

intervjupersoners åsikter, vilka anser att det ökande antalet gröna märkningar innebär att det 

blir svårt för konsumenten att förstå innebörden av de olika märkningarna då tydligheten 

försvinner, och att dessa kan bli urvattnade. Lisa Holmgren97 förespråkar färre märkningar 

som lösning på detta problem, vilket baserat på dessa fem intervjupersoners åsikter kan 

tyckas vara önskvärt. Risken kan annars bli att märkningen tappar sin funktion och ignoreras 

av konsumenten enligt Johnny Gylling98, Holmgren och Maria Collin99. Detta går starkt i 

linje med vad Gosselt et al. (2017) menar- att det kan leda till mindre effektiva gröna 

initiativ.Vi anser dock inte att det finns tillräckliga belägg för att färre antal märkningar 

skulle vara en lösning på detta problem, baserat på andra delar av empiriresultatet.  

 

Kan en egen grön märkning då anses vara vilseledande, vilket Taken Smith och Brower 

(2012) och Delmas och Burbano (2011) menar? Uttalanden från fyra av intervjupersonerna 

indikerar att så är fallet, då dessa lyfter fram risken att varumärken kan komma att missbruka 

gröna märkningar och lura konsumenten genom att ge en märkning en betydelselös innebörd, 

vilket stämmer väl överens med beskrivningen av greenwashing som den produkt- och 

företagsinformation som är ytlig och har liten ekologisk betydelse eller fördel av Taken 

Smith och Brower (2012). Detta kan i sin tur enligt nyss nämnda intervjupersoner leda till 
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  Johnny Gylling, ägare av Good Enterprises, GE99, personlig intervju den 8 december 2017. 
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bristande trovärdighet och misstro hos konsumenten och vara vilseledande i de fall ett 

varumärke i övrigt inte arbetar hållbart, men där den gröna märkningen antyder en total grön 

verksamhet trots att endast en mindre produktlinje är grön.  Att företag rör sig mot en i 

överlag hållbar verksamhet och grönt varumärke blir då av vikt, baserat på uttalanden från 

flertalet intervjupersoner. Dock finns tecken i empirin som visar på konsumenters bristande 

kunskap gällande gröna märkningars innebörd, vilket får oss att ifrågasätta huruvida det är 

konsumenter eller experter och företag som är av denna uppfattning och hur stor vikten 

egentligen är av ett totalt hållbart arbetssätt/grönt VM för ett företag, om dessa vill bruka 

gröna märkningar på ett effektivt sätt som kommunikationsverktyg.  

 

Dock har det i denna studie även framkommit åsikter kopplade till vikten av, och bruket av 

gröna märkningar som kommunikationsverktyg i framtiden, vilket kan ifrågasättas då Collin, 

Lind och Katarina Skantze100 hoppas på att hållbarhet i framtiden blir en hygienfaktor och 

inte ett säljargument, där ingen separation görs mellan en grön och icke grön produkt utan 

alla produkter är hållbara.  

 

5.2 3C-principen 
Här kommer empiri vilken kan kopplas till de tre C:na att analyseras i jämförelse med teori 

gällande 3C-principen.  

 
5.2.1 Clarity - Tydlighet 

Enligt Emery (2012), Yates (2009), Ottosson (2013), Stiglitz (2002), och Testa et al. (2015) 

behöver kommunikationen vara tydlig och direkt och utan tvetydiga påståenden som kan 

missuppfattas av konsumenten för att skapa den tydlighet som det förstnämnda C:et, Clarity, 

förespråkar. Både uttalanden från Stefan Alcén101 och Anna Wastring102 går i linje med detta 

då både Clas Ohlson och Åhléns använder olika former av produktnära, och på så sätt direkt, 

information för att skapa tydlighet. Även Nicolina Beckman103 på Lagerhaus lyfter fram 

produktnära information men mer specifikt, och enbart, i form av den gröna ugglan på 

hyllkantsetiketten vid produkten. Lagerhaus sticker i detta avseende ut då företaget inte 

använder någon produktnära information om vad märkningen står för. Ovan nämnda 

uttalanden från samtliga tre undersökta företag går i linje med teorin från Chekima et al. 

(2016) om att miljömärkningar kan hjälpa konsumenterna vilka ofta upplever svårigheter i att 
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känna igen och hitta gröna produkter, men samtidigt poängterar att en förutsättning för 

utnyttjandet av miljömärkningen är kunskap om att den existerar. Lisa Holmgren104 lyfter i 

enlighet med Chekima et al. (2016) vikten av att marknadsföra den egna märkningen, något 

som Holmgren anser att företag i vissa fall misslyckats med. Alcén och Wastring lyfter även 

fram övrigt kommunikationsmaterial i butik för att synliggöra de gröna produkterna. Såväl 

Clas Ohlson som Åhléns använder skyltar med de gröna märkningarna i butik för att leda 

kunden till de gröna produkterna vilket även går i linje med teorin om bättre guidning 

(Gosselt et al.,2017; Testa et al.,2015). Båda företagen informerar även kunden om den gröna 

märkningen redan vid entrén till butiken för att skapa medvetenhet om märkningen och 

företagets gröna produkter. 

 

Sex av intervjupersonerna lyfter alla fram vikten av att tydligt förklara vad märkningen står 

för. Deras uttalanden går i linje med att Gosselt et al. (2017) och Testa et al. (2015) som 

menar att det är mycket viktigt, för att märkningarna ska uppfylla sitt syfte, att företag 

erbjuder konsumenterna; tydlig kommunikation, bättre guidning och förklaringar gällande 

olika påståenden, märkningens betydelse, krav/kriterier och märkningstyper. Men samtidigt 

påpekar både Alcén och Wastring begränsningarna kopplade till den information som kan 

presenteras direkt och produktnära. Både Clas Ohlson och Åhléns hänvisar därför kunden 

vidare till sina hemsidor för ytterligare information.  

  

Grön marknadskommunikation bör endast fokusera på att tillhandahålla information som kan 

hjälpa och bistå kunden att fatta ett köpbeslut (Emery, 2012; Yates, 2009; Ottosson 2013; 

Stiglitz, 2002). Informationen som ryms på märkningen spelar en viktig roll i att övertyga 

konsumenterna och uppmuntra intentionen mot en hållbar konsumtion enligt Bartiaux (2008). 

Två av de undersökta företagen, Clas Ohlson och Åhléns, har i linje med vad Bartiaux (2008) 

hävdar, förstått vikten av kortfattad och tydlig kommunikation i samband med den gröna 

märkningen, vilket tyder på att de insett den begränsning i den information som kan 

kommuniceras tillsammans med märkningen som Emery (2012), Yates (2009), Ottosson 

(2013), Stiglitz (2002) och Bartiaux (2008) är inne på. På grund av den begränsning som 

finns hänvisar samtliga tre företag kunden till att söka mer information på Internet. Även 

Johnny Gylling105 lyfter behovet av att vidare informera om märkningar via företagets 
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hemsida. Beckman på Lagerhaus är den enda som lyfter vikten av att personalen kan besvara 

frågor från konsumenten gällande märkningen och att informera kunden om att en produkt är 

grön, och på vilket sätt. Samtliga tre undersökta företag använder kommunikation vilken vi 

anser uppmuntrar intentionen till hållbar konsumtion; Åhléns genom “Bra val”, Clas Ohlson i 

form av “Schysstare val” och Lagerhaus: “Klokare val” vilket går i linje med Bartiaux 

(2008). 

 

Avslutningsvis lyfter fem av våra intervjupersoner den egna gröna märkningen i sig, som ett 

tydligt sätt att kommunicera hållbarhet på. Genom märkningen kan företag kommunicera till 

kunden att det är ett bra miljöval och på så sätt gör det lättare för kunden att göra gröna val 

enligt ovan nämnda intervjupersoner. Ju mer tydlighet och kommunikation det finns mellan 

ett företag och dess intressenter desto större trovärdighet får företagets hållbarhetsarbete 

enligt De Chiara (2014). Denna teori för oss in på det andra C:et i 3C-principen: 

“Credibility”, Trovärdighet. 

 

5.2.2 Credibility - Trovärdighet 

Oavsett vilken typ av grön kommunikation ett företag använder har flertalet studier enligt 

Erdem och Swait (1998) pekat ut att effektiviteten i grön kommunikation beror på den 

upplevda trovärdigheten i det gröna påstående som görs. Det andra C:et, som står för 

Credibility, det vill säga Trovärdighet, innebär att kommunikationen bör vara realistisk, 

tillgänglig och bestå av påståenden som går att kontrollera enligt Emery (2012), Yates 

(2009), Ottosson (2013) och Stiglitz (2002). Tillgängligheten i informationen har samtliga tre 

undersökta företag uttalat som viktigt och något som de använder i form av produktnära 

information. I Lagerhaus fall dock enbart begränsat till information i form av den gröna 

ugglan. 

 

Att informationen om märkningen går att kontrollera för konsumenten är något som även 

Testa et al. (2015) lyfter som viktigt för att skapa en tydlig och trovärdig märkning. Lisa 

Holmgren106, Anna Wastring107 och Nicolina Beckman108 lyfter fram en hänvisning till en 

certifierad grön märkning som ett sätt att möjliggöra för konsumenten att kunna kontrollera 

vilka krav som ställs på produkten och att de uppfylls. Både Åhléns och Lagerhaus arbetar 
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idag med certifierade märkningar som bakomliggande krav för att en produkt ska märkas 

med den egna gröna märkningen (Åhléns, 2017c; Lagerhaus, 2017a). För Åhléns del 

använder företaget en certifierad märkning som krav för att den egna märkningen ska 

användas på en produkt med undantag för produkter av återvunnet material där det i vissa fall 

inte finns någon lämplig certifierad märkning att använda (Åhléns, 2017c). Clas Ohlson har 

under hösten 2017 börjat arbeta med hänvisning till en certifierad märkning i vissa fall och 

diskuterar att i framtiden referera till externa standarder som exempelvis ISO enligt Åsa 

Portnoff Sundström109.  

 

I de fall ett företag inte kan hänvisa till en bakomliggande certifierad märkning framhåller  

Michael Forssén110 vikten av att de löften en grön märkning utlovar är sanningsenliga, vilket 

kräver att varumärkena på egen hand behöver säkerställa att de gröna produkterna håller vad 

som utlovas och veta exakt vad det är de säljer för att kunna vara säkra på att de kriterier som 

anges för märkningen uppfylls. Av ovan nämnda anledningar anser Holmgren att det är 

önskvärt att en utomstående part kontrollerar kraven för att skapa trovärdighet. Forssén och 

Holmgrens uttalanden går i linje med Testa et al. (2015), som hävdar att väldesignade 

certifieringsrutiner och kommunikationsinstrument har en förmåga att stödja utvecklingen av 

grön konsumtion. Företag kan, enligt forskarna, genom att skicka starkare miljömässiga 

garantier och mer information till marknaden öka konsumentens tillit (ibid.) vilket vi anser 

kan styrka vikten av att använda bakomliggande certifierade märkningar som en starkare 

miljömässig garanti för att skapa tillit hos konsumenten. Behovet av information kvarstår 

även vid användning av certifierade gröna märkningar vilket ställer krav på såväl 

organisationerna bakom de certifierade märkningarna som de företag som säljer produkterna 

med dessa märkningar, att informera konsumenterna om vad de certifierade märkningarna 

står för. 

 

Åsa Portnoff Sundström111, Maria Collin112 och Katarina Skantze113 lyfter fram ytterligare ett 

sätt för företag att skapa trovärdighet för sina egna miljömärkningar genom transparens kring 

sitt arbete med hållbarhet vilket skulle kunna kopplas till teorin om att ju mer tydlighet och 
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kommunikation det finns mellan ett företag och dess intressenter desto större trovärdighet får 

företagets hållbarhetsarbete (De Chiara, 2014). Samtidigt lyfter både Portnoff Sundström och 

Collin den utmaning som transparensen innebär för konsumenten, vilket är den stora mängd 

av information som når konsumenten idag och vad konsumenten ska göra med all denna 

information. Portnoff Sundström ställer sig även frågan om konsumenten verkligen vill ha 

informationen? 

 

Enligt Portnoff Sundström bidrar den egna gröna märkningen till att bygga trovärdighet till 

företagets varumärke, samt att märkningen kan användas som en symbol för företagets hela 

hållbarhetsagenda genom kommunikationen: “Härifrån till hållbarheten”. Det går i linje med 

teorin om att en miljömärkning måste vara kopplad till formuleringen och kommunikationen 

av företagets miljömål, miljöarbete och resultat till sina intressenter, exempelvis via en 

hållbarhetsrapport, för att öka förståelsen och stärka trovärdigheten, vilket är önskvärt enligt 

De Chiara (2014). Både Clas Ohlson och Åhléns erbjuder intressenter att ta del av bland 

annat hållbarhetsrapporter och strategier via sina hemsidor. För Lagerhaus finns ingen 

hållbarhetsrapport tillgänglig via företagets hemsida. 

 

5.2.3 Comparability - Jämförbarhet 

Det tredje och sista C:et, Comparability, vilket kan översättas till Jämförbarhet, påstås vara 

ett av konsumentens viktigaste krav då denne vill kunna göra enkla och meningsfulla 

jämförelser, enligt Emery (2012), Yates (2009) och Ottosson (2013). Om en märkning inte är 

väl förstådd av konsumenten kan detta ej göras och märkningen bidrar då föga, eller till och 

med underminerar relevansen av, och syftet med, det gröna påstående som gjorts (ibid.). 

Grunden i teorin gällande jämförbarhet ligger enligt oss därmed i konsumentens förståelse för 

märkningen eftersom att konsumenten, utan en förståelse för vad märkningen står för och 

innebär, inte kan göra en jämförelse. Men det ställer inte enbart krav på konsumentens 

förståelse av märkningen utan även dennes förmåga att genomföra meningsfulla jämförelser 

samt att även konkurrerande företag möjliggör enkla och meningsfulla jämförelser med deras 

gröna märkningar. Under våra intervjuer har det framkommit olika sätt att förenkla och skapa 

möjligheter för konsumenten att kunna göra jämförelser. 

   

Sex av våra intervjupersoner har, i linje med teorin om vikten av att konsumenten är väl 

införstådd gällande betydelsen av märkningen och framfört att det ofta kan vara svårt för 
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konsumenten att veta vad märkningen innebär. Michael Forssén114, Lisa Holmgren115 och 

Stefan Alcén116 lyfter därför fram vikten av att konsumenten behöver ges möjlighet att själv 

kunna läsa om märkningen och vad den innebär för att förstå märkningen och att kunna göra 

jämförelser. Tydliga kriterier för märkningen är något som framhållits som viktigt för att 

konsumenten ska kunna jämföra om det är en bra märkning eller inte. Ett sätt att använda 

tydliga kriterier och skapa jämförbarhet kan enligt fler av våra intervjupersoner vara att 

hänvisa till en certifierad märkning vilket är något som samtliga tre undersökta företag 

använder och framhåller som ett sätt att skapa jämförbarhet, Åhléns och Lagerhaus i störst 

utsträckning.   

 

Två av våra intervjupersoner har lyft jämförelser av olika märkningar, skapade av opartiska 

organisationer som konkurrensverket, alternativt jämförelser där konkurrenter inom en 

bransch tillsammans presenterar en jämförelse av sina märkningar, som en möjlighet att 

underlätta för konsumenten. Den här typen av jämförelser går i linje med teorin om enkla och 

meningsfulla jämförelser (Emery, 2012; Yates, 2009; Ottosson; 2013). 

 

Avslutningsvis har alltså flertalet studier pekat ut att att effektiviteten i grön kommunikation 

beror på den upplevda trovärdigheten i det miljömässiga påstående som görs (Erdem och 

Swait, 1998). Samtidigt finns det mycket i såväl teori som vår empiri som tyder på 

tydlighetens betydelse för både trovärdighet och jämförbarhet. För en grupp av företagets 

intressenter, kunderna, hävdas det istället att det är jämförbarheten som är det viktigaste 

(Emery, 2012; Yates, 2009; Ottosson, 2013). Beroende på vems perspektiv som används och 

vilken vikt man väljer att lägga vid de olika begreppet skulle vart och ett av dessa begrepp 

kunna anses vara det viktigaste att fokusera på för att ett företag ska kunna skapa en så 

effektiv grön kommunikation som möjligt.  
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6 Slutsatser  
I detta kapitel presenteras svaren på forskningsfrågorna som ett resultat av den analys och 

diskussion som förts i föregående kapitel. Efter det att forskningsfrågorna besvarats 

presenteras de teoretiska och praktiska implikationerna med studien, samt dess 

begränsningar. Avslutningsvis presenteras förslag till framtida forskning. 

 

6.1 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna studie är att att undersöka på vilket sätt företag arbetar med gröna 

märkningar som del av sin gröna kommunikation, för att skapa trovärdighet för sina gröna 

produkter. Samt att undersöka positiva och negativa aspekter av sådana märkningar som ett 

grönt kommunikationsverktyg. För att uppfylla syftet formulerades tre forskningsfrågor vilka 

igen kommer att presenteras och besvaras under rubrikerna nedan.  

 

Syftet är även att formulera ett antal rekommendationer till svenska företag gällande hur 

dessa med fördel kan förhålla sig till egna gröna märkningar, för att effektivisera sin gröna 

kommunikation. Våra rekommendationer presenteras under rubriken 6.3 Praktiska 

implikationer och rekommendationer.  

 

6.1.1 På vilket sätt arbetar företag med certifierade och egna gröna märkningar som 
grönt kommunikationsverktyg? 
De undersökta företagen arbetar med egna gröna märkningar som främsta gröna 

kommunikationsverktyg mot konsumenter och andra intressenter, då det är den egna 

gröna märkningen som får mest utrymme i kommunikationen i såväl butiker som på 

hemsidor. Den egna gröna märkningen tenderar att fungera som en paraply-märkning 

och symbol för hela företagens hållbarhetsarbete och täcker ofta även in certifierade 

märkningar. I två av de undersökta företagens fall utgör olika certifierade märkningar ett 

underliggande krav för att produkten ska märkas med den egna gröna märkningen 

samtidigt som ett av företagen oftast arbetar med den egna gröna märkningen istället för 

en certifierad märkning.  

Företagen har ett tydligt fokus på produktnära kommunikation av den egna gröna 

märkningen för att guida konsumenten och förenkla för konsumenten att göra ett grönt 

köpbeslut. Den egna gröna märkningen används i direkt närhet till produkten på 

hyllkantsetiketter, hängetiketter klisteretiketter och/eller skyltmaterial i butik. Samtliga 

tre företagen använder kommunikation på eller i samband med märkningen som 
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uppmuntrar kunden till hållbar konsumtion; Åhléns genom att kommunicera “Bra val”, 

Clas Ohlson i form av “Schysstare val” och Lagerhaus: “Klokare val”. 

Företagen skiljer sig dock åt gällande hur mycket mer information som finns tillgänglig 

om de gröna produktfördelarna i anslutning till den egna gröna märkningen. Samtliga 

undersökta företag erbjuder sina kunder och övriga intressenter att läsa mer om de egna 

gröna märkningarna och företagens hållbarhetsarbete på sina hemsidor där information 

om de bakomliggande krav och kriterier som företagen använder finns att läsa. Två av 

företagen förklarar även på sina hemsidor vad de certifierade märkningarna innebär och 

vilka krav de uppfyller. De certifierade märkningarna är inte synliga i samma 

utsträckning som de egna gröna märkningarna, då de framförallt är används på 

produktförpackningar och på produktsidorna på hemsidan.  

De två företag som arbetar med, och offentliggör hållbarhetsredovisningar har tydliga 

målsättningar i form av mål för den andel av försäljningen som produkter med den egna 

gröna märkningen ska stå för av den totala omsättningen. Vilket tyder på att dessa två 

företag arbetar strategiskt med hållbarhetsfrågor och att egna gröna märkningar används 

som en del av detta arbete. 

6.1.2 Vilken uppfattning har företag och experter gällande egna gröna, och certifierade 
gröna märkningar som grönt kommunikationsverktyg?  

Resultatet av denna uppsats visar tydligt att bruket av både egna och certifierade gröna 

märkningar är positiva ur en kommunikationssynpunkt, då detta visar på att ett bolag är 

seriöst och ansvarsfullt i sitt hållbarhetsarbete. Dock indikerar det val som gjorts och 

görs av de undersökta företagen att använda egna gröna märkningar främst, och inte 

certifierade, att den egna gröna märkningen är att föredra som grönt 

kommunikationsverktyg. 

 

Resultatet av denna studie visar vidare att en egen grön märkning är att föredra framför 

en certifierad gällande möjlighet till individuell anpassning till företags önskemål och 

behov, och som kommunikationsverktyg av särdrag hos gröna produkter. Resultaten 

pekar även på att egna gröna märkningar kan vara att föredra, baserat på att 

intervjupersonerna nämner fler nackdelar kopplade till certifierade gröna märkningar än 

till egna gröna märkningar. Även de fördelar kopplade till egna gröna märkningar som 

empirin visar, tillsammans med de indikationer som finns på att konsumenter överlag 
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inte kan göra skillnad på dessa två typer av gröna märkningar, och den innebörd detta 

har, talar till egna gröna märkningars fördel. 

  

Egna gröna märkningar föredras som kommunikationsverktyg för att uppnå en grön 

produktplacering, även om certifierade gröna märkningar används för att ge produkter 

miljömässiga värden. Denna studie tyder på att egna gröna märkningar anses av företag 

och experter vara ett väl fungerande verktyg för att bland annat hjälpa konsumenten till 

ett informerat grönt köpbeslut. Studiens resultat visar dock även att vikten av huruvida 

den gröna märkningen är certifierad eller inte är mindre än vad existerande berörda 

teorier antyder.  

  

En nackdel med den existerande stora mängd gröna märkningar, egna och certifierade 

sammantaget, är att dessa skapar förvirring och orsakar ett informationsöverflöd hos 

konsumenten. Ett antal risker gällande användningen av gröna märkningar som 

kommunikationsverktyg vilka kan kopplas till greenwashingeffekten har identifierats, 

där risken kopplad till ett läge där alla varumärken tar fram en egen grön märkning är att 

innebörden av märkningen blir urvattnad och till slut tappar sin mening och att 

konsumenten då struntar i den. Ytterligare risker som framkommit i denna studie är att 

företag kan bli utsatta för granskning och kritik, och även bojkottning om de ej lever upp 

till sina intressenters krav och utlovade gröna påståenden. 

  

6.1.3 Hur kan företag med fördel arbeta med gröna märkningar för att skapa en 
effektiv grön marknadskommunikation?  
I studien har det tydligt framkommit att samtliga tre delar av 3C-principen är viktiga för 

att skapa en effektiv grön marknadskommunikation och att gröna märkningar kan vara 

ett effektivt verktyg för att uppnå detta förutsatt att de risker som framkommit 

minimeras. 

 

För att skapa den tydlighet som krävs behöver kommunikationen vara tydlig och direkt, vilket 

indikeras starkt av både empiri och existerande forskning. Tydlighet kan skapas genom själva 

bruket av gröna märkningar då dessa anses vara ett tydligt kommunikationsverktyg genom 

den produktnära och direkta kommunikation bruket av dessa innebär. En mycket viktig faktor 

för att skapa tydlighet är att skapa förståelse för vad den gröna märkningen står för. Då det 
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enligt studiens resultat finns en platsmässig fysisk begränsning kopplad till produktnära 

information krävs det att informationen kopplad till märkningen och dess budskap är 

kortfattad och att tydlig. Konsumenten kan även erbjudas kompletterande och mer detaljerad 

information på företagets hemsida.  

 

Studien visar att betydelsen av trovärdighet är större vid användningen av egna gröna 

märkningar än vid certifierade. För att skapa trovärdighet är det viktigt att tillhandahålla 

information som är tillgänglig och som konsumenten själv kan kontrollera. Tillgängligheten 

till informationen har berörts i samband med tydlighet ovan. Det har i studien framkommit 

flera sätt att möjliggöra kontroll: bruket av en certifierad märkning, att använda en certifierad 

märkning som bakomliggande krav för en egen grön märkning, eller att en tredjepart 

kontrollerar och säkerställer att kraven på den egna gröna märkningen efterlevs, tillsammans 

med kopplingen till företagets miljömål, miljöarbete och resultat via exempelvis 

hållbarhetsrapporter. Samtidigt visar studien på en utmaning kopplad till den stora mängd 

information som riktas mot konsumenten. Dock är informationen avgörande och av vikt 

oavsett konsumentens inställning till mängden av information.  

 

Möjligheten till enkla och meningsfulla jämförelser är viktigt för jämförbarheten enligt denna 

studie. Jämförbarhet kan skapas genom tillgänglig information om märkningens betydelse, 

samt genom tydliga kriterier för ställda krav på den gröna produkten. Ett sätt att underlätta 

jämförelser är att använda, eller hänvisa till, en certifierad märkning, alternativt att presentera 

jämförelser av samtliga gröna märkningar inom en viss bransch, gjorda av en 

tredjepartsorganisation. En förutsättning för att möjliggöra jämförelser är dock att flera 

företag inom branschen arbetar för att underlätta enkla och meningsfulla jämförelser. 

Beroende på vems perspektiv som används och vilken vikt man väljer att lägga vid de olika 

begreppen i 3C-principen skulle vart och ett av dem kunna anses vara det viktigaste att 

fokusera på för att ett företag ska kunna skapa en så effektiv grön kommunikation som 

möjligt. Men mot bakgrund av ovanstående vill vi hävda att det finns en tydlig koppling 

mellan samtliga tre delar av 3C-principen och att ingen del bör ses som viktigare än den 

andra utan att de bör arbetas med på ett integrerat och holistiskt sätt.  

 

För att övervinna de risker som identifierats i empirin, kopplad till egna gröna märkningar 

som kommunikationsverktyg, vilket även stärker existerande teori gällande 

greenwashingeffekten, har flertalet åtgärder identifierats för att uppnå ett mer effektivt 
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arbetssätt med grön kommunikation. Färre antal märkningar på marknaden skulle kunna öka 

såväl tydligheten som trovärdigheten. Trovärdigheten skulle kunna stärkas ytterligare genom 

att även egna märkningar kontrolleras av en tredjepartsorganisation, alternativt att en 

certifierad märkning används som bakomliggande krav utöver att företagen själva säkerställer 

att de utlovade gröna påståendena efterlevs och uppfylls. Vidare har studien visat att de 

identifierade riskerna kan minimeras genom att företag strävar mot ett grönt varumärke, och 

inte enbart fokuserar på vissa produkter som gröna alternativ, en ökad transparens och att 3C-

principen efterlevs. 

 

Genom att arbeta med att minimera dessa risker, samt att lägga ett större ansvar på företagen 

själva, samt att tredjepartsorganisationer säkerställer och kontrollerar att kraven efterlevs, 

skulle ansvaret som vilar på konsumenten minska avsevärt. Detta tillsammans med en ökad 

pålitlighet hos gröna märkningar skulle kunna leda till att hållbar konsumtion främjas, vilket 

är något som vi menar ligger i samhällets intresse genom dess koppling till de globala 

hållbarhetsmålen formade av FN. 

 

Baserat på denna studies resultat kan egna märkningar i framtiden komma att ha en större 

betydelse och ges en större roll än certifierade märkningar som grönt 

kommunikationsverktyg. Dock indikerar denna studie att alla produkter i framtiden kan 

komma att bli gröna, där hållbarhet därmed blir en hygienfaktor och inte ett säljargument, 

vilket innebär att vikten av gröna märkningar som kommunikationsverktyg i framtiden skulle 

kunna ifrågasättas. 

 

6.2 Teoretiska implikationer 
Eftersom vi under vår teoretiska genomgång funnit en mycket begränsad mängd tidigare 

forskning som berör egna gröna märkningar, utöver branschen dagligvaruhandeln, och vi 

därmed kunde identifiera ett stort forskningsgap, har vår studie kunnat bidra med flertalet 

teoretiska implikationer. Ett av studiens bidrag är en kartläggning och beskrivning av hur de 

undersökta företagen arbetar med egna gröna märkningar på den svenska marknaden inom 

den aktuella branschen. Detta ser vi som en viktig grundförståelse för vidare forskning inom 

branschen och ämnet. 

 

I för denna uppsats berörda teorier, görs stor skillnad på egna och certifierade gröna 

märkningar gällande vilken vikt dessa har, vilken funktion de kan uppfylla, och vilka för- och 
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nackdelar, risker inkluderade, kopplade till deras användningsområden inom grön 

kommunikation. Certifierade märkningar presenteras som verktyget att föredra gällande grön 

kommunikation inom dessa teorier. Resultatet av vår studie visar dock på att ett annat synsätt 

kopplade till hur egna och certifierade märkningar förhåller sig till varandra, och hur dessa 

med fördel kan användas. Ett antal nya fördelar har identifierats, vilka anses vara av stor vikt, 

kopplade till egna gröna märkningar. Nackdelar kopplade till certifierade gröna märkningar 

har också framkommit vara fler i antal än de som kopplas till egna gröna märkningar, 

tillsammans med de nya nackdelar kopplade till certifierade gröna märkningar som har 

identifierats, vilket står i kontrast till tidigare forskning. Detta tillsammans med rådande 

uppfattning om att konsumenter överlag inte kan göra skillnad på, eller vet innebörden av, 

dessa två typer av gröna märkningar talar till egna gröna märkningars fördel som grönt 

kommunikationsverktyg enligt denna studie. Vidare visar studien även att vikten av huruvida 

den gröna märkningen är egen eller certifierad, inte är lika stor som tidigare forskning 

framhållit. 

 

En nackdel med egna gröna märkningar som studien påvisat vara stor, är dock de risker som 

framkommit, vilka stärker existerande teorier om en greenwashingeffekt (Delmas & Burbano, 

2011; Taken Smith & Brower, 2012; Nyilasy et al., 2014). För att överkomma eller minimera 

dessa risker har ett antal lösningar på detta presenterats i studien: att företag efterlever vad 

som utlovas, att företagen har ett överlag hållbart arbetssätt och rör sig mot ett grönt 

varumärke, och att företagen arbetar med 3C-principen. Ett alternativ som framkommit för att 

öka trovärdigheten för den egna gröna märkningen och därmed minskar risken för en 

greenwashingeffekt är att använda certifierade märkningar som bakomliggande krav, 

alternativt att ett externt kontrollorgan kontrollerar att kraven på den egna gröna märkningen 

efterlevs. 

 

I studien har det tydligt framkommit att 3C-principens tre olika delar (Emery, 2012; Yates, 

2009; Ottosson 2013; Stiglitz, 2002) inte bör ses som tydligt åtskilda begrepp. En holistisk 

syn på modellen bör istället användas och ingen av dess delar bör ses som viktigare än den 

andra för att bidra till en effektiv grön marknadskommunikation. Framförallt har tydlighetens 

betydelse för såväl trovärdigheten som för jämförbarheten varit mycket tydligt i såväl teori 

som empiri. Vikten av att förklara vad märkningen står för, att skapa en förståelse för 

märkningen bland konsumenterna, är något visat sig vara en förutsättning för samtliga tre 

delar av 3C-principen. Vi skulle även vilja påstå att studien visar att det även finns en viktig 
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koppling mellan jämförbarheten och trovärdigheten genom det behov av kontrollerbara och 

tillgängliga påståenden som är viktiga för trovärdigheten men som även kan utgöra en grund 

för enkla och meningsfulla jämförelser för konsumenten. Mot bakgrund till detta föreslår vi 

nedanstående modell vilken visar på integrationen mellan begreppen, samt de viktigaste 

kopplingarna som vi funnit dem emellan, angivna i kursiv text. 

  Figur 3: 3C-principen (Egen). 

 

6.3 Praktiska implikationer och rekommendationer 
Denna studies resultat kan vara av intresse för aktörer inom, och med koppling till, företag 

med intresse för hållbarhet och grön kommunikation, genom att ge en bredare bild av egna 

gröna märkningar som grönt kommunikationsverktyg, samt hur dessa märkningar kan 

kommuniceras och användas på ett effektivt sätt. 

 

Vid ett val mellan en egen grön märkning och en certifierad, rekommenderas den 

förstnämnda som grönt kommunikationsverktyg. De egna gröna märkningarna kan även 

användas tillsammans med en certifierad grön märkning för att öka trovärdigheten. Det är 

dock av stor vikt att arbeta utifrån 3C-principen för att skapa nödvändig tydlighet, 

trovärdighet och jämförbarhet för den egna gröna märkningen. I de fall en egen grön 

märkning tas i bruk är det även av vikt att vidta tidigare nämnda åtgärder för att minimera 

effekten av de nackdelar, risker inkluderade, som existerar i samband med användning av 

egna gröna märkningar. 
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Företag bör arbeta utifrån den reviderade versionen av 3C-principen, vilken tidigare 

presenterats, för att effektivisera sin gröna kommunikation, där stor vikt ligger på ett 

integrerat och holistiskt arbetssätt. 

 

6.4 Studiens begränsningar  

På grund av begränsade resurser, gällande främst tid, har vi i denna studie inte haft möjlighet 

att intervjua samtliga företag inom vald bransch vilka använder egna gröna märkningar. Trots 

detta har våra observationer av butiker och hemsidor inom branschen visat att våra 

genomförda intervjuer täcker in en stor del av dessa, vilket vi anser vara positivt. Ytterligare 

en begränsning är att vi trots försök inte lyckats genomföra intervjuer med 

företagsrepresentanter som befinner sig på samma yrkesnivå. 

 

6.5 Förslag till framtida forskning  
Mot bakgrund av att denna studie är gjord ur ett företagsperspektiv, i kombination med att 

effektiviteten i de gröna märkningarna till stor utsträckning är beroende av konsumenten, då 

det är denne som fattar det slutgiltiga konsumtionsbeslutet, föreslår vi att framtida forskning 

främst görs ur ett konsumentperspektiv inom den aktuella branschen, men även inom andra 

branscher utanför dagligvaruhandeln. Framtida studier kan med fördel fokuseras på 

konsumenters uppfattning gällande tillförlitlighet kopplad till egna och certifierade gröna 

märkningar, och den vikt konsumenten lägger vid dessa kopplad till sin konsumtion. Av 

särskilt stort intresse skulle vara att ur konsumentperspektiv undersöka om de egna gröna 

märkningarna kan tillskrivas lika stort värde i förhållande till de certifierade som framkommit 

av vår studie. 
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Bilagor  

 
Bilaga 1: Intervjuguide - Företag.  

 

Inledande frågor till företag: 

Namn: 

Företag: 

Yrkesroll: 

Hur ser din erfarenhet av gröna märkningar ut: 

Arbetar det företag du representerar med egna gröna märkningar och/eller certifierade gröna 

märkningar:  

-Om ja, hur länge har man gjort det? 

 

Certifierade gröna märkningar 

1. Hur ser du på certifierade gröna märkningar som kommunikationsverktyg? 

 

2. Vilka möjliga fördelar ser du med certifierade gröna märkningar som 

kommunikationsverktyg?  

 

3. Vilka möjliga nackdelar ser du med certifierade gröna märkningar som 

kommunikationsverktyg?  

 

4. Använder ni dessa märkningar?  

Om ja: 

-I vilka kanaler används de? (reklam/hemsidor/webb/butik etc.) 

 

-Vilken/vilka är anledningarna till att ni har valt att använda dessa märkningar? 
 

5. Hur ser ni på en användning av Certifierade gröna märkningar i er kommunikation i 

framtiden? 

 

 

Egna gröna märkningar 

6. Hur ser du på egna gröna märkningar som kommunikationsverktyg?  

 

7. Vilka möjliga fördelar ser du med egna gröna märkningar som kommunikationsverktyg?  

 

8. Vilka möjliga nackdelar ser du med egna gröna märkningar som kommunikationsverktyg?  

 

9. I vilka kanaler används de? 

(reklam/hemsidor/webb/butik-skyltar/hyllkanter/etiketter/generell info vid entrén. etc.) 
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10. Av vilken anledning har ni valt att använda egna gröna märkningar? 

 

11. Hur ser du på en användning av egna gröna märkningar i er kommunikation i framtiden? 

 

12. Ser du några möjliga risker med att allt fler företag använder egna gröna märkningar?  

- Om ja, beskriv gärna dessa 

 

Grön kommunikation och 3C-principen 

 

13. Vad är er syn på grön kommunikation? 

 

14. Vad har ni för grön/hållbarhets/CSR kommunikationsstrategi?  

 -Finns den formulerad någonstans? 

 

15. I ert företags kommunikation av egna gröna märkningar- presenterar ni information/fakta 

som informerar om betydelsen/innebörden av dessa? (vilka krav produkten uppfyller för att få 

märkas med den egna gröna märkningen) 

-Om ja, var finns denna information?  

 

16. Presenterar ni information som konsumenten kan använda för att göra en jämförelse 

gällande företagets egna gröna märkningar?  

-Om ja- på vilket sätt och var?  

 

17. På vilket sätt kan konsumenten kontrollera märkningen, eller på annat sätt försäkra sig om 

att de krav som märkningen utlovar uppfylls? 
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Bilaga 2: Intervjuguide - Experter.  
 

Inledande frågor till Experter: 

Namn: 

Företag: 

Yrkesroll: 

Hur ser din erfarenhet av grön kommunikation/CSR/Hållbarhet ut?: 

 

Certifierade gröna märkningar 

1. Hur ser du på certifierade gröna märkningar som kommunikationsverktyg? 

 

2. Vilka möjliga fördelar ser du med certifierade gröna märkningar som 

kommunikationsverktyg? 

 

3. Vilka möjliga nackdelar ser du med egna gröna märkningar som kommunikationsverktyg? 

 

4. Hur ser du på en användning av certifierade gröna märkningar som 

kommunikationsverktyg i framtiden? 

 

Egna gröna märkningar 

5. Hur ser du på egna gröna märkningar som kommunikationsverktyg?  

 

6. Vilka möjliga fördelar ser du med egna gröna märkningar som kommunikationsverktyg? 

 

7. Hur ser du på en möjlig användning av egna gröna märkningar som 

kommunikationsverktyg i framtiden? 

 

8. Vilka möjliga nackdelar ser du med egna gröna märkningar som kommunikationsverktyg? 

 

9. Ser du några möjliga risker med att allt fler företag använder egna gröna märkningar?  

- Om ja, beskriv gärna dessa? 

 

Grön kommunikation och 3C-principen 

10. Vad är din syn på grön kommunikation? 

 

11. Hur anser du att företag kan kommunicera egna gröna märkningar till konsumenten på ett 

effektivt sätt?  

 

12. På vilket sätt kan företagen skapa möjlighet för konsumenten att jämföra företagets egna 

gröna märkningar med information som konsumenten kan relatera till?  

 

13. Vikten av att företagen presenterar information/fakta om egna gröna märkningen som 

informerar om betydelsen/innebörden av denna? 
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14. Anser du att gröna märkningar, både certifierade och egna gröna märkningar, är ett 

kommunikationsverktyg att satsa på i framtiden? 

Om ja, av vilka anledningar? 

Om nej, av vilka anledningar? 
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Bilaga 3 - översikt gröna märkningar. 
 

Egna gröna märkningar Certifierade gröna märkningar 

Lagerhaus Svanen 

 

 

 

 

 

Clas Ohlson AB EU ecolabel 

 

 

 

 

 

Åhléns FSC 

 

 

 

 Bra miljöval 
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