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SYFTE:  Uppsatsens syfte är att undersöka drivkrafterna bakom företags 

miljö- och hållbarhetskommunikation. Vi vill även visa på 

betydelsen av trovärdighetsfrågan i relation till kommersiella 

intressen och hur den påverkar kommunikationen. Studien 

fokuseras till Max och Saltå Kvarns avsändarperspektiv med avsikt 

att jämföra och kontrastera hur företagen kommunicerar sina 

miljöidentiteter. 

TEORETISK RAM:  Den teoretiska ramen bygger på CSR, Miljöidentitet och Miljö- och 

hållbarhetskommunikation med begreppen trovärdighet, 

transparens och tonalitet.  

METOD: Jämförande fallstudie och halvstrukturerade kvalitativa intervjuer 

med nyckelpersoner på företagen.  

SLUTSATSER: Max och Saltå Kvarns olika utgångslägen är den största bidragande 
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hållbarhetsmål. Båda företagen strävar efter dialogorienterad miljö- 

och hållbarhetskommunikation och undviker marknadsföring i 

form av köpt medialt utrymme. Istället används informella kanaler i 

olika utsträckning. Saltå Kvarn möter sina intressenter genom sociala 

medier som ett ”cocktailparty” medan Max främst vill berätta sin 

”story” i restaurangerna och i anslutning till politiska sammanhang. 

Gemensamt för både Max och Saltå Kvarn är att deras miljö- och 

hållbarhetskommunikation kan ses som legitimitetsåtgärder som 

möjliggör företagens expansionsfaser.  

 



 

 

 

Innehållsförteckning 

1. INLEDNING ....................................................................................................................................... 1 

1.1 Syfte .............................................................................................................................................. 2 

1.2 Frågeställningar ............................................................................................................................. 2 

1.3 Material och avgränsning .............................................................................................................. 2 

2. BAKGRUND ...................................................................................................................................... 3 

2.1 Det hållbara företaget .................................................................................................................... 3 

2.2 Hållbar konsumtion? ..................................................................................................................... 4 

2.3 Livsmedelsbranschen – världens största industri .......................................................................... 5 

2.4 Begreppsförklaring ........................................................................................................................ 6 

3. TIDIGARE FORSKNING .................................................................................................................. 7 

4. TEORETISK RAM ............................................................................................................................. 8 

4.1 CSR och hållbar utveckling ........................................................................................................... 8 

4.1.1 Drivkrafter och strategier ....................................................................................................... 9 

4.1.2 Legitimitet ............................................................................................................................ 10 

4.2 Miljöidentitet ............................................................................................................................... 11 

4.2.1 Miljö- och hållbarhetskommunikation ................................................................................. 12 

4.2.2 Trovärdighet ......................................................................................................................... 13 

4.2.3 Tonalitet ................................................................................................................................ 14 

4.2.4 Transparens .......................................................................................................................... 15 

4.3 Intressenter och kommunikationskanaler .................................................................................... 16 

4.3.1 Dialog eller övertalning? ...................................................................................................... 17 

4.3.2 Formella kommunikationskanaler ........................................................................................ 18 

4.3.3 Informella kommunikationskanaler ...................................................................................... 18 

5. METOD ............................................................................................................................................. 19 

5.1 Kvalitativ metod .......................................................................................................................... 19 

5.2 Urval ............................................................................................................................................ 19 

5.3 Respondenterna ........................................................................................................................... 20 

5.4 Intervjuguiden ............................................................................................................................. 20 

5.5 Intervjuerna ................................................................................................................................. 20 

5.6 Transkribering och analys ........................................................................................................... 21 

5.7 Validitet och reliabilitet ............................................................................................................... 21 

6. RESULTAT OCH ANALYS ............................................................................................................ 22 

6.1 Presentation av varumärken ........................................................................................................ 22 

6.1.1 Max Hamburgerrestauranger ................................................................................................ 22 

6.1.2 Saltå Kvarn ........................................................................................................................... 23 



 

 

6.3 Drivkrafter ................................................................................................................................... 24 

6.3.1 Max: Nollvision .................................................................................................................... 24 

6.3.2 Saltå Kvarn: Rädda Östersjön .............................................................................................. 25 

6.3.3 Jämförelse ............................................................................................................................. 26 

6.2 Miljöidentitet ............................................................................................................................... 27 

6.2.1 Max: Hållbarhetskonvertering .............................................................................................. 27 

6.2.2 Saltå Kvarn: Värderingsstyrka ............................................................................................. 29 

6.2.3 Jämförelse ............................................................................................................................. 31 

6.4 Miljö- och hållbarhetskommunikation ........................................................................................ 32 

6.4.1 Max: Storyn .......................................................................................................................... 32 

6.4.2 Saltå Kvarn: Cocktailpartyt .................................................................................................. 33 

6.4.3 Jämförelse ............................................................................................................................. 34 

7. SLUTSATSER OCH DISKUSSION ................................................................................................ 35 

7.1 Reflektioner ............................................................................................................................. 38 

8. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING ....................................................................................... 39 

Litteratur & källförteckning .................................................................................................................. 40 

BILAGA 1 - Intervjumanual Max ......................................................................................................... 43 

BILAGA 2 - Intervjumanual Saltå Kvarn ............................................................................................. 45 



 

1 

 

 

1. INLEDNING 

Under senare tid har allt fler kommit till insikt om behovet av hållbar samhällsutveckling. 

Begreppet hållbar utveckling fick sitt världsomfattande och politiska genomslag i 

Brundtlandskommissionens rapport Vår gemensamma framtid 1987: 

 

En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.  

(Hägerhäll (red.) 1988:52) 

 

Numera är hållbar utveckling etablerat som en global strategi och de industrialiserade 

länderna förväntas leda omställningen. Klimatproblemen beror till stor del på västvärldens 

antropocentriska samhällsstruktur och orsakas främst av produktion och konsumtion 

(Bäckstrand et al. 2008:229ff). 

Marknadsmässigt utgör en visionär miljöidentitet ett starkt konkurrensmedel. 

Samtidigt blir stora företag som kommunicerar miljö- och hållbarhetsfrågor ofta hårt 

granskade av media, myndighetsinstanser och olika intresseorganisationer och riskerar att 

skandaliseras till följd av felaktigheter och olämpligt beteende. Det pågår således en 

omställning där utmaningen för företagen ligger i hur de ska agera och kommunicera för att 

övervinna omvärldens skepsis, lyckas väcka konsumenternas engagemang i ämnet samt kunna 

identifiera och nå olika intressentgrupper (Dawkins 2004:108ff). 

Företags försiktighet och risktagande när det gäller miljö- och 

hållbarhetskommunikation i relation till allmänhetens tillit och tilltro är aspekter vi ser som 

intressanta med ämnet. Detta gjorde att vi ville undersöka hur företag som anses 

framgångsrika inom området agerar. För att få fram en mer nyanserad bild valde vi att 

genomföra en kvalitativ jämförelse av två företag; Max Hamburgerrestauranger och Saltå 

Kvarn. Valet av företag grundas i första hand på att de driver två väldigt olika verksamheter; 

massproducerad snabbmat i kontrast mot ekologisk och biodynamiskt odling och 

framställning. Gemensamt för båda företagen är att de tillhör den ur miljösynpunkt omstridda 

livsmedelsbranschen och kommunicerar miljö och hållbarhet samtidigt som de befinner sig i 

kraftiga expansionsfaser.  
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1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka drivkrafterna bakom företags miljö- och 

hållbarhetskommunikation. Vi vill även visa på betydelsen av trovärdighetsfrågan i relation 

till kommersiella intressen och hur den påverkar kommunikationen. Studien fokuseras till 

Max och Saltå Kvarns avsändarperspektiv med avsikt att jämföra och kontrastera hur 

företagen kommunicerar sina miljöidentiteter. 

1.2 Frågeställningar  

Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats: 

- Vilka drivkrafter ligger bakom företagens miljö- och hållbarhetskommunikation? 

- På vilket sätt är miljöidentiteterna integrerade i företagens varumärken? 

- Hur agerar företagen för att kommunicera sina miljöidentiteter? 

1.3 Material och avgränsning 

Uppsatsens material baseras på två kvalitativa intervjuer som genomförts med ansvariga på 

företagen, intervjuerna har sedan transkriberats och använts i resultatavsnittet. För att få en 

mer utförlig bild har vi kompletterat med information från företagens hemsidor, twitter och 

bloggar i förekommande fall samt två tidningsartiklar. Vi har även tagit del av företagens 

miljöredovisningar, Max klimatbokslut från 2008 och Saltå Kvarns preliminära, interna 

miljöredovisning från 2008 och delar av 2009. 

Uppsatsen avgränsas till de två utvalda fallföretagen. Då syftet är att studera aspekter av 

företagens avsändarperspektiv kommer vi varken att mäta vad mottagaren uppfattar eller 

andra effekter av kommunikationen. Inom materialet kommer avgränsningen att ske genom 

att vi endast kortfattat beskriver hur det faktiska miljöarbetet bedrivs. En del av materialet 

kommer att fungera som bakgrundsinformation för att skapa en helhetsbild av företagens 

verksamhet. Om företaget har övrig huvudsaklig kommunikation eller aktiviteter som kan 

anses skilda från miljöidentiteten kommer detta att noteras men inte behandlas på djupare 

nivå. Vi kommer inte heller att analysera företagens kommunikation med någon tolkande 

metod då det inte finns utrymme för det inom ramarna för uppsatsen. 

Fortsättningsvis kommer varje längre kapitel att inledas med en kortfattad ingress om 

avsnittets disposition. 
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2. BAKGRUND 

Här redogör vi för bakgrunden till vårt uppsatsområde. Vi tar upp produktion och 

konsumtion ur ett hållbarhetsperspektiv och ger en grundläggande översikt av 

livsmedelsbranschens rådande produktionsvillkor. Bakgrunden avslutas med en 

begreppsförklaring där relevanta termer för uppsatsen kortfattat definieras. 

2.1 Det hållbara företaget 

I en historisk kontext anses publiceringen av Rachel Carsons bok ”Silent spring” år 1962 

utgöra en milstolpe för miljörörelsen. Boken fick stort genomslag och kritiserade öppet 

företags bristande miljöansvar genom att bland annat påvisa skadliga effekter av exempelvis 

DDT- och kvicksilverutsläpp. Under senare tid har en rad företagsskandaler och börsfall lett 

till intensifierad kritik av storföretags prioriteringar och vinstmaximerande. Företags sociala 

ansvar har i samband med detta fått genomslag och kan ses som en reaktion mot den allmänna 

bilden av ansvarslöst företagande (Borglund et al. 2009:49f). 

Enligt svensk aktiebolagslag är ett företags främsta syfte att tillgodose aktieägarnas 

intressen, huvudsakligen genom att bereda vinst. Drivkraften för marknadsekonomin utgörs 

således av konsumtionen av det som produceras (Ammenberg 2004:301f). Systemet kräver att 

staten intar en övervakande roll och träder in och skyddar mot företags olika överträdelser, 

som exempel kan nämnas konsumentombudsmannen, Naturvårdsverket och kommunernas 

miljö- och hälsoskyddsnämnder. Miljöområdet är dock till stor del självreglerande och bygger 

således på företags egna frivilliga engagemang samt ställer krav på kontinuerlig 

omvärldsanalys och uppdaterade relationer med olika intressenter (Hydén 2004:168ff). 

Sociologen Ulrick Beck menar att vi lever i ett risksamhälle som är en konsekvens av 

moderniseringsprocessens tekniska och industriella utveckling. Beck beskriver de ekologiska 

riskerna och klimatförändringarna som en slags bumerangeffekt som nu slår tillbaka. 

Bumerangeffekten och dess systemrubbning resulterar enligt Beck i en reflexiv modernitet där 

samhället konstant måste hantera självförvållade potentiella katastrofer och motverka känslor 

av maktlöshet (Beck 2000). 

Mediernas ”larmbudskap” kan ses som ett uttryck för avsaknaden av balanserad 

rapportering och bidrar i hög grad till konstruktionen av risksamhället. Media kallas ofta 

moralens arena, där pressade redaktionella förhållanden och målet att anpassa budskapet till 

en bred publik lätt leder till förenklingar av verkligheten och berättelser som saknar 

nyansering. Samtidigt är det till stor del tack vare mediernas ökade granskning av näringslivet 

som konceptet hållbart företagande fått genomslag (Borglund et al. 2009:151f). 
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Utvecklingen tyder på att allt fler större verksamheter inser värdet av att förena 

miljöfrågor med övrig ledningsfilosofi och därigenom stärka anseendet och nå affärsmässiga 

fördelar i relation till olika intressenter (Ammenberg 2004:139ff). Som motvikt till 

förespråkarna menar nyliberala kritiker att socialt ansvar ligger utanför företagets syfte som i 

första hand är att bereda vinst. Orimliga krav anses inskränka aktieägarnas handlingsförmåga 

och riskerar att leda till styrningsproblem (Borglund et al. 2009:81). 

2.2 Hållbar konsumtion? 

Konsumtion upprätthåller i stor utsträckning ett ekonomiskt tillväxtsystem av 

produktionskedjor som i många fall skadar andra människor och naturen. Humanekologiska 

forskaren Alf Hornborg använder sig av Marx benämning varufetischism för att beskriva 

grundproblemet med att varor upplevs som fristående från det sammanhang där de 

produceras. Varufetischism förutsätter att produktionen sker i det dolda utom synhåll för 

konsumenten som därmed förblir omedveten om kopplingen mellan handling och ansvar. 

Motivationen att handla etiskt försvagas alltså av rådande tids- och rumsförskjutningar som 

gör att vi inte blir varse de negativa konsekvenserna av konsumtion här och nu. För ett 

förändrat konsumtionsbeteende krävs att globala orättvisor och produktionsvillkor blir 

synliggjorda, på så sätt kan våra vardagshandlingar tillskrivas en moralisk dimension 

(Hornborg 2007:98ff). 

Från produktionshåll spekuleras det i om vi har nått en brytpunkt när det gäller 

miljömedvetenhet och om allt fler konsumenter nu är redo att förändra sitt köpbeteende. 

Undersökningar visar att konsumenter alltmer efterfrågar valmöjligheter och är villiga att 

betala högre pris för ekologiska och rättvisemärkta varor. Användningen av olika märkningar 

har visserligen ökat men är ofta svåra att förstå och otydliga när det gäller bakgrunden till hur 

varor processas vid rådande framställning. Det föreligger därmed en djupgående osäkerhet 

inom exempelvis livsmedelsbranschen när det gäller tillsatser, märkningar och 

varudeklarationer. Bland annat har ifrågasatta färgämnen och innehåll negativ inverkan på 

konsumenternas tilltro till livsmedelsindustrin (www.matvalet.nu).  

En av grundpelarna för hållbar utveckling är ökad konsumtionsmakt. Vilket i praktiken 

innebär att självreglerande företag måste bli mer mottagliga för konsumenternas krav och låta 

tillväxt ersättas av behovstillfredsställelse. Utbyggnaden av kommunikativt utrymme via nya 

medier ger ökade möjligheter till dialog och fler vägar för påtryckningar och 

gräsrotsverksamhet. Då förtroendet för politik minskar ökar istället engagemanget inom andra 

områden och konsumtionen har i vissa fall blivit ett viktigare sätt att visa sin ståndpunkt än 



 

5 

 

genom exempelvis röstning (Löhman & Steinholtz 2004:49). Att låta individen själv avgöra är 

det mest demokratiska synsättet, frågan är om konsumenter kommer att prioritera 

miljövänliga alternativ även om de ofta är dyrare (Hydén 2004:176). 

Konsumentstyrd produktion kan dock kritiseras för att överföra hållbarhetsansvaret på 

den enskilda kunden. Undersökningar visar att även om individer väljer att konsumera etiskt 

och är beredda att betala högre priser för miljö- och rättvisemärkta varor är det inte tillräckligt 

för att bryta utvecklingen. En stor del av miljöproblemen kan endast åtgärdas av ett reellt 

systemskifte som kräver insatser från företag, stater och internationella aktörer. Den framtida 

omställningen till hållbar utveckling kommer därmed sannolikt att medföra strängare lagar 

och tillsyn i samverkan med engagerade konsumenter (Wilk 2007:120). 

2.3 Livsmedelsbranschen – världens största industri 

Livsmedelsbranschen kan konstateras befinna sig i en ur miljösynpunkt allvarlig situation. 

Grundproblematiken beror i stora drag på den kraftiga tillväxten av livsmedelsproduktion i 

relation till bristande fördelning mellan olika regioner. De industrialiserade ländernas 

efterfrågan på bland annat mjölk och kött har ändrat produktionsmönstret inom jordbruket, 

vilket innebär att stora odlingsandelar ägnas åt framställning av djurprotein/foderspannmål 

som till exempel sojaprotein och majs. 

I takt med att tillgången på odlingsbar mark minskat har kraven på produktivitet ökat. 

Livsmedelsindustrin försörjningsfunktion har därmed fått en alltmer kommersiell inriktning 

vilket påverkar jordbruksdriften och hotar den småskaliga nischproduktionen. Att upprätthålla 

och öka produktionsförmågan och avkastningen leder till en obalanserad utveckling av 

livsmedelsöverskott i industriländerna, såsom Nordamerika och Europa, samtidigt som 

villkoren för utvecklingsländerna försämras. 

Konsekvenserna av jordbrukpolitikens exploatering och specialisering är bland annat 

skadedjur som bekämpas med besprutning, samt ökad användning av handelsgödsel och 

konstbevattning vilket sammantaget leder till störningar i kretsloppen och ger upphov till 

många av de miljöproblem vi har idag (Hägerhäll 1988:134ff).  

 Nötkött anses vara den mest klimatpåverkande av alla råvaror. Resursförbrukningen 

orsakas främst av den långsamma tillväxten hos nötkreatur, djurens anaeroba nedbrytning vid 

matsmältning, samt foderframställningen och hanteringen av handelsgödsel som leder till 

stora utsläpp av växthusgaser. Det finns därmed starka miljöskäl till att livsmedelsindustrin i 

allmänhet och köttindustrin i synnerhet aktivt minskar sin miljöpåverkan (Jonsson 2007:59ff). 
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Som vi nämnde inledningsvis har uppsatsens två fallföretag olika utgångslägen. Max 

driver en miljöanpassad massproduktion inom snabbmatsbranschen, medan Saltå Kvarns 

kommersiella verksamhet bygger på nischproduktion med certifierad biodynamisk och 

ekologisk framställning. Nischproduktion utgör en betydande del av livsmedelsbranschen 

gröna sektor och är som sådan kulturbevarande då den bland annat främjar lokala småskaliga 

närodlingar. Kritiker anser dock att nischproduktion har elitkaraktär och bidrar till 

prestigefyllda föreställningar om äkthet och mångfald, dessutom kräver den kostnadsmässigt 

resursstarka kunder. En tänkbar lösning på livsmedelbranschens övergripande problematik är 

enlig många forskare koexistensen mellan nischproduktion och miljöanpassad 

massproduktion (Ibid.). 

2.4 Begreppsförklaring  

Antroposofi: är en livs- och världsåskådning grundad av Rudolf Steiner i början av 1900-

talet. Exempelvis så är Waldorfskolans pedagogik och det biodynamiska odlandet en del av 

den antroposofiska läran (Nationalencyklopedin). 

Biodynamisk odling: bygger på antroposofisk tänkande och är en vidareutveckling av  

ekologisk odling. Den biodynamiska odlingen tar hänsyn till naturen och de krafter som 

påverkar både inifrån jorden och från sol, måne och planeter. Gården ses som ett kretslopp 

och man strävar efter vara självförsörjande när det gäller foder och gödsel därför förutsätts 

viss djurhållning (www.biodynamisk.se).  

Demetermärkning:  är en märkning för biodynamiska produkter. I Sverige utförs märkningen 

av Svenska Demeterförbundet som är en organisation bestående av producenter och 

konsumenter inom den biodynamiska rörelsen (Nationalencyklopedin).  

Det Naturliga Steget: är en internationell icke-vinstrivande organisation som arbetar med 

rådgivning inom klimat, socialt ansvar, CSR och miljö (www.naturalstep.org/en/sweden). 

Ekologisk odling: innebär att odlingen använder lokala, förnybara resurser utan kemiska 

bekämpningsmedel och utan handelsgödsel (Nationalencyklopedin).  

Klimatdeklaration: är en deklaration som visar varorna och tjänsternas totala klimatpåverkan. 

Det kan vara komplicerat att räkna ut då utsläpp från hela livscykeln ska vara med och 

dessutom klimatpåverkande gaser som koldioxid, metan och lustgas (Bodlund et al. 

2009:90f). 

Klimatkompensation: innebär att ett företag frivilligt kompenserar för sina klimatpåverkande 

utsläpp. Först kartläggs vilka utsläpp som företaget orsakar sedan köper man 
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reduktionsenheter utifrån kartläggningen. Själva klimatkompensationen utförs av certifierade 

företag eller organisationer (www.energimyndigheten.se).  

KRAV: är en ekonomisk förening som har satt upp regler för bland annat odling, djurhållning 

och distribution där till exempel handelsgödsel eller kemiska bekämpningsmedel inte får 

används. Varor som uppfyller reglerna får ett KRAV-märke (Nationalencyklopedin). 

Livscykelanalys: (LCA) innebär att man bedömer hur ett företags varor, processer och tjänster 

påverkar miljön. Analysen görs från råvaran genom hela livscykeln fram till avfall och det 

som kartläggs är resursförbrukning samt utsläpp till luft, vatten och mark (Bodlund et al. 

2009:8). 

U&W [you&we]: är ett svenskt konsultbolag som arbetar med att sammanföra företags 

lönsamhet med socialt ansvar och miljö. De arbetar bland annat med att klimatkompensering 

inom konceptet ZeroMission. Bolagets grundare är Johan Ununger och Peter Wrenfelt 

(www.uwab.se). 

Varumärke: ett namn, ett tecken eller en symbol som används för att identifiera säljarens 

produkter och tjänster och skiljer dem från konkurrenternas (Olausson 2009:56). 

3. TIDIGARE FORSKNING 

Kommunikation i miljöfrågor och socialt ansvar är ett pågående forskningsområde och 

litteratur och forskning i ämnet har ökat markant under senare år. Böcker, uppsatser och 

avhandlingar om CSR och företags sociala ansvar inkluderar miljöfrågor, de flesta av dessa är 

skrivna inom företagsekonomi men en del finns även inom kommunikationsvetenskapliga 

ämnen.  

Tidigare studier om miljökommunikation finns exempelvis i boken Kommunikationens 

villkor från 1995, där Postens miljökommunikationsarbete beskrivs ur ett praktiskt perspektiv 

av Lars-Olle Larsson och teoretiskt av dåvarande professorn vid Lunds Universitet Sven 

Windahl. Samma år utkom även boken Grön marknadsföring, skriven av Ken Peattie som är 

professor vid Cardiff Business School i Storbritannien som ger en omfattande introduktion till 

ämnet. Under början av 2000-talet har många nya böcker utgivits, framför mer praktiskt 

inriktad litteratur som till exempel den brittiska The green Marketing Manifesto från 2007 av 

John Grant och Grön kommunikation från 2009 av Victoria Olausson som båda arbetar som 

miljökonsulter. 

De företag som ingår i vår studie har tidigare undersökts inom det företagsekonomiska 

området. Våren 2009 skrevs en magisteruppsats vid företagsekonomiska institutionen på 
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Uppsala Universitet med titeln Bara för att plocka poäng? – En studie kring konsumenters 

syn på Max marknadsföring av sitt CSR-arbete av Ingrid Hjelm och Emelie Tingström. 

Uppsatsen är inriktad på hur konsumenters attityd till Max påverkas av företagets  CSR-

arbete, genom intervjuer i fokusgrupper dras slutsatsen att kundernas attityd påverkas positivt. 

Saltå Kvarn är ett av fyra svenska företag beskrivs i den företagsekonomiska 

magisteruppsatsen A Comparative Study of Traditional Marketing and Doing More with Less: 

The Case of Four Swedish Firms författad av Kristin Ahlberg och Per Einarsson vid 

Högskolan i Jönköping 2008. Uppsatsen undersöker företag som framgångsrikt marknadsför 

sig med knappa ekonomiska resurser. 

4. TEORETISK RAM 

I följande kapitel presenteras uppsatsen teori indelad i tre huvudområden. Inledningsvis går 

vi igenom definitioner av CSR och hållbar utveckling, och fortsätter avsnittet med 

bakomliggande drivkrafter och strategier till företags miljö- och hållbarhetsarbete samt 

legitimitetsfrågan. Andra teoriavsnittet redogör för PR- begreppet miljöidentitet och vad som 

karakteriserar miljö- och hållbarhetskommunikation. Det sista avsnittet diskuterar 

intressenter och kommunikationskanaler utifrån olika PR-modeller. 

4.1 CSR och hållbar utveckling 

CSR; Corporate Social Responsibility, är ett samlingsnamn för företags samhällsengagemang 

som har fått stort genomslag på senare tid. CSR, även kallat socialt ansvar, har dock lång 

historik som företagstradition i olika utsträckning. Synsättet CSR innefattar hur företag 

förenar sina värderingar och sitt agerande med förväntningar från olika intressenter som till 

exempel anställda, kunder, underleverantörer, media och andra intressentgrupper. CSR kan 

kortfattat sammanfattas som företags åtgärder för att minimera dess negativa inverkan. Det är 

således ett vidare begrepp som innehåller flera olika grenar både internt och externt vad gäller 

social utveckling, respekt för mänskliga rättigheter och miljöarbete (Grafström et al. 

2008:38f). På en del företag innebär CSR att man tar socialt ansvar som ligger utanför 

kärnverksamhet exempelvis genom att donera pengar och sponsra olika 

välgörenhetsorganisationer (Ibid.:122). 

Synsättet hållbar utveckling är i egentlig mening mer omfattande än CSR då det även 

inkluderar kommande framtida generationer. Hållbarhetsbegreppet syftade från början till 

miljöansvar men utvidgads i rapporten Vår gemensamma framtid (1987) till att inkludera 

dimensionerna miljö, ekonomi och sociala aspekter, och betonade ett jämlikhetstänkande 
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inom och mellan generationer (Borglund et al. 2009:115). Rapportens innehåll stärker 

kopplingen mellan miljöproblematik och rättvise- och fördelningspolitik samt aktualiserar ett 

globalt och gränsöverskridande perspektiv (Ammenberg 2004:30f). 

Det råder till viss del en begreppsförvirring både när det gäller teoretisk och praktisk 

tillämpning av termer som CSR, socialt ansvar, etiskt företagande och hållbar utveckling. 

Detta kan motverkas av en konsekvent användning av begreppsapparat som avspeglar 

företagets visioner och kärnverksamhet (Borglund et al. 2009:115ff).  

 

4.1.1 Drivkrafter och strategier 

Synsätten varierar när det gäller vad som driver stora företag att förändra sin 

verksamhet och ställa om till konceptet hållbar utveckling. Ett grundläggande motiv kan vara 

att näringslivet alltmer inser att samhällets ökade behov av naturresurser i kombination med 

minskningen av resurser och ekosystemtjänster, på sikt kommer ett leda till ett begränsat 

handlingsutrymme (www.detnaturligasteget.se). Överlag kan konstateras att miljö blivit en 

alltmer betydande konkurrensfaktor och därmed gått från att vara en känslig fråga för kritik, 

till att bli något positivt och eftersträvansvärt. 

Minna Gillberg (Hydén 2004:174), vars avhandling handlar om företagens 

egenintresse i att inkludera miljöaspekten i alla beslutsprocesser, beskriver fenomenet som en 

reflexiv reglering. Gillberg konkretiserar två drivkrafter till företagens förändringsarbete: 

Den första är att miljövänlig teknik och produktionsframställning är mer 

kostnadseffektiv och att det därmed finns ekonomiska intressen. Lönsamheten när det gäller 

företags sociala ansvar är dock omtvistad, i regel är miljösatsningar kostsamma då de kräver 

genomgående implementering och kontroll (Borglund et al. 2009:132f). En förbättrad 

miljöprestanda leder dock ofta till långsiktiga kostnadsbesparingar, exempelvis när det gäller 

verksamhetsområden som material, energi, transporter och avfall (Ammenberg 2004:307). 

Den andra drivkraften är att företagen genom att agera utifrån etiska och normativa 

grunder kan undvika negativ kritik. Det finns en djupgående rädsla för skandalisering och 

istället för att förhålla sig reaktivt och vidta åtgärder först efter att en kris inträffat, väljer 

företag att agera proaktivt genom en miljöomställning, och på så sätt uppnå stabilitet (Hydén 

2004:173ff). Inom strategisk planering talas det om vikten av att förebygga kriser med hjälp 

av proaktiva riskanalyser och tillämpningen av så kallad riskommunikation och issues 

management. I vissa fält inom PR används samlingsnamnet ”risk issues management” som 

innebär att företaget skannar av omgivningen på jakt efter eventuella hotbilder som man 

försöker åtgärda genom olika strategier. Potentiella miljörisker kan vara miljöolyckor, nya 
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lagar och regleringar, nya skatter och straffavgifter eller förändrat konsumentbeteende 

(Ammenberg 2004:306). Riskkommunikation är ofta inriktad på att reducera konsumenternas 

osäkerhet när det gäller produkter och tekniker men kan också handla om att öka företagets 

legitimitet, identitet, anseende och symboliska kapital (Falkheimer et al. 2009:44 och kap 4). 

Differentiering är en annan tänkbar strategi, då en stark miljöidentitet är ett sätt att 

särskilja sig från sina konkurrenter. Inom marknadsföring innebär strategisk differentiering att 

företag skapar en marknadsnisch kopplad till produkter, tjänster eller varumärkesprofil. En 

differentiering i form av en förbättrad miljöprestanda måste dock motsvaras av en 

betalningsvilja hos konsumenterna, vilket i sin tur kräver trovärdig kommunikation som 

exempelvis miljömärkning eller miljövarudeklaration (Ammenberg 2004:308). 

En annan intention som kan ligga bakom miljö- och hållbarhetsarbete är företags 

önskan att flytta fram positionerna inom ett område och agera pionjärer. Att vilja vara del av 

ett större sammanhang för att kunna påverka samhällsutvecklingen och klimatdebatten är ett 

mål för många företag. Förutom att stärka anseendet och skapa trovärdighet ger det även ett så 

kallat ”First Mover Advantage” som betyder ökat inflytande och fler möjligheter att styra 

branschen och konkurrenterna, jämfört med de som inte agerar (Olausson 2009:88). 

4.1.2 Legitimitet  

Ett företags ”Licence to operate” (”Mandat att verka”) kan sammanfattas som olika 

intressenters uppfyllda förväntningar på ett företags uppförande, vilka förmedlas genom 

informella godkännanden enligt lag eller rådande normer och värderingar. Innebörden av 

”Licence to operate” påverkas av tidsandan och verksamhetsområdet i sig och kan sägas 

utgöra ett företags anseende och legitimitet. Som de flesta kulturella processer bygger 

legitimitet till stor del på relationer och kommunikation (Borglund et al. 2009:14ff). 

Ett sätt att uppnå legitimitet är att samverka med de aktörer i omgivningen som ställer 

krav, till exempel genom att involvera externa samarbetspartners i form av kontrollinstanser, 

organisationer eller intressentgrupper (Grafström et al. 2008:162f). Det finns en rad 

konsultbolag med miljökompetens som anlitas av företag för att utforma miljöstrategier och 

stärka kopplingen till olika normsystem och vetenskapliga praktiker. Ken Peattie benämner 

”Verifikation” som ett nytt skede av grön marknadsföring som innebär att en oberoende tredje 

part används för att verifiera ett företags ekologiska ställningstaganden. Verifikation blir 

således en viktig strategi för vinna omgivningens förtroende (Peattie 1998: 390f). 
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4.2 Miljöidentitet 

En av utgångspunkterna för vår studie av två livsmedelsföretag är begreppet miljöidentitet. 

Varför vi valt att tillämpa termen identitet snarare än profil eller image (bild, anseende) som 

är vanligare förekommande inom svensk PR, är för att det tydliggör nivån av engagemang 

som krävs för att ett företag ska framstå som trovärdigt. Ordet identitet har sitt ursprung i 

latinets "identitas" som betyder den "samme" (Nationalencyklopedin), vilket indikerar att det 

finns en kärna och beständighet som är svår att förändra. Till skillnad från profil och image 

som speglar ett utifrånperspektiv där företaget kontrollerar och projicerar valda delar, är 

identitet ur PR synpunkt ett djupare och vidare begrepp som även inkluderar publikens 

medskapande. En verksamhets identitet formas av två överlappande förståelsehorisonter, 

självinsikt kontra utifrånsikt, med andra ord företagets syn på sig själv i samspel med 

omvärldens syn på företaget (Larsson 2008:113ff). Denna syn är ofta mångfacetterad och 

består av en rad olika faktorer: 

Identitet formas av en organisations historia, trossatser och filosofi, av dess tekniska 

karaktär, ägarform, personal och ledarpersonligheter, och av dess etik, kultursyn och 

strategier. Den kan projiceras eller kommuniceras genom identitetsprogram, men 

identitet i sig är mycket svårt att ändra (Ind, översatt i Larsson 2008:115). 

För att en miljöidentitet ska upplevas som kommunikativt tydlig och värdeskapande krävs att 

varumärket är byggt inifrån och ut. Ur ett strategiskt perspektiv understryks vikten av att 

handling föregår ord, det vill säga att det föreligger seriösa åtaganden som är realiserade i 

praktiken (Hök 2002:84). Detta är av särskild betydelse då miljöpåverkan är ett komplext och 

pågående område, som dessutom styrs av en rad olika parametrar, lagar och riktlinjer. 

Miljökonsulten och författaren John Grant använder sig av termen ”etisk hastighet” vid 

hållbar utveckling. Det vill säga vikten av att nå snabb förändring i rätt riktning när 

miljöidentiteten ska omsättas till praktiska åtgärder (Grant 2008:38f). För att företag effektivt 

ska kunna ställa om och minska sin miljöpåverkan finns hjälpmedel i form av olika metoder 

framtagna bland annat genom forskning och standardiseringar. De tillämpningar som Max 

och Saltå Kvarn implementerat i olika utsträckning finns definierade under 

begreppsförklaringen i uppsatsens bakgrundskapitel. 
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4.2.1 Miljö- och hållbarhetskommunikation 

Syftet med företags miljö- och hållbarhetskommunikation är att förmedla ansvarstagande 

inom olika ekologiska, sociala samt ekonomiska områden och karakteriseras av en holistisk 

syn på kommunikationsprocessen. Något som bland annat kräver att företag självkritiskt 

utvärderar sina tidigare prestationer inom miljöområdet och alltid är öppna för externa frågor 

och nya lösningar (Peattie 1998:383ff). Målet med kommunikationen är idealt sett att upprätta 

en dialog som bygger på förhandling och som leder till handlig och utveckling. En aspekt av 

miljö- och hållbarhetskommunikation är således att den förpliktigar till långsiktigt 

engagemang. Att ta ställning och gå ut och berätta blir en form av offentliga löften för 

företagen att leva upp till (Olausson 2009:86). 

Obligatorisk miljörapportering är en form av miljö- och hållbarhetskommunikation, 

som innebär att företag har en viss lagstadgad skyldighet att dokumentera sina utsläpp, avfall 

och andra ålägganden i årsrapporter. Utöver det finns utrymme för en frivillig 

miljörapportering i form av exempelvis miljöredovisningar, pressmeddelanden, 

förpackningar, sociala medier och kampanjer. Hur företag väljer att integrera sin miljö- och 

hållbarhetskommunikation med den övergripande varumärkesstrategin varierar och speglar 

nödvändigtvis inte den ekologiska prestationen i sig (Peattie 1998:390ff). 

De illustrativa termerna greenmuting och greenwashing är två fenomen inom miljö- 

och hållbarhetskommunikation med nästintill motsatta betydelser. Greenmuting handlar om 

hur företag väljer att underkommunicera för att undvika att hamna i blickfånget. Orsakerna till 

att underlåta information kan exempelvis vara att företaget inte har kommit så långt, saknar 

uppförandekod och inte vill lova för mycket av försiktighet och rädsla för skandalisering 

(Borglund et al. 2009:114). Begreppet Greenwashing däremot beskriver hur företag 

överdriver sina insatser för miljön och agerar vilseledande i syfte att förbättra anseendet. 

Greenwashing har stark koppling till legitimitetsfrågan och ses som en stor risk då företag 

lanserar sig som miljövänliga utan att först ha konverterat verksamheten och åtgärdat sin 

klimatpåverkan (Laurell & Jonsson 2007:108ff). 

Undersökningar visar att svenska företag i regel är blygsamma med att kommunicera 

sitt miljö- och hållbarhetsarbete även om det är väl inarbetat. Istället sköts kommunikationen 

ofta diskret via hemsidor och miljöredovisningar, vanligtvis för att företagen vill undvika att 

framstå som präktiga eller skrytsamma, alternativt tror att ett vidare intresse saknas. Den 

skandinaviska tystnaden uppfattas visserligen som sympatisk och genuin, men för att klara 

konkurrensen med internationella företag krävs dock att svenska företag börjar kommunicerar 
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i högre utsträckning och inser möjligheterna med att aktivt förmedla sin värderingsgrund 

(Borglund et al. 2009:112f). 

4.2.2 Trovärdighet 

Trovärdighet har fått en allt starkare koppling till företags legitimitet eller ”Licence to 

operate” och har därmed grundläggande betydelse för ett företags existens. Socialt och etiskt 

ansvarstagande förklaras ofta ha uppkommit som en reaktion på allmänhetens misstro och 

stora företag förväntas numera ha en uttalad uppförandekod med moraliska riktlinjer i olika 

frågor, även om det medför risker om de ej efterföljs (Borglund et al. 2009:17f). 

Synsättet att företag frivilligt skulle ägna sig åt CSR-arbete utöver lagstadgade krav, 

går generellt sett emot allmänhetens, och i synnerhet journalistikens föreställningsvärld. Dock 

har en mer positiv bild framträtt sedan 2008 och en rad medier adresserar specifikt CSR-

frågor, bland annat Miljöaktuellt och Veckans Affärer som även har instiftat ett miljöpris för 

näringsidkare. Trots detta ser kritiker ofta CSR insatser som ytlig kosmetika ditmålad av en 

kommersiell konsultindustri. Mediernas hårda bevakning av företag, i syfte att stävja 

missbruk, bidrar till att företag som slarvar eller rundar hörnen riskerar att ödelägga sitt 

anseende (Ibid. 2009:32ff).  

Miljöetikforskaren Mikael Stenmark anger två faktorer som orsak till allmänhetens 

ifrågasättande av företag. Den första är en generell misstro mot tillförlitligheten i 

företagsinformation, där ord och beteende inte anses överrensstämma. Det andra är att 

intentionerna bakom miljöomställningen tros sakna värderingsmässig substans. Stenmark 

anser att de prioriteringsproblem som företagen står inför när det gäller hållbar utveckling 

innebär att miljöetiken måste tilldelas en mer självklar roll. I dagsläget föreligger bristande 

tydlighet från företagen sida när det gäller etisk medvetenhet, vilket leder till att 

miljöfrågornas värderingsmässiga dimension överskuggas av vetenskapliga och tekniska 

lösningar (Stenmark 2000:177). 

Borglund, De Geer och Hallvarsson (2009:18ff) utgår från apartheidforskarna Mayer, 

Davis och Schoormans definitioner av en aktörs förtroendestärkande egenskaper. Enligt dem 

är följande fyra egenskaper avgörande för att företag ska vinna eller behålla trovärdighet: 
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 Kompetens: i form av de anställdas kunskap och arbetsförmåga, vilket bland annat är 

mätbart i resultatredovisningen. 

 Öppenhet: både internt och externt. 

 Integritet: principfast agerande, icke mutbar, att det går att lita på att åtaganden 

efterföljs. 

 Välvilja: genuint bemötande med moralisk värderingsgrund. 

Resultatet av tillitsskapande insatser beror till stor del på företagets grundförutsättningar och 

den ursprungliga nivån av tillit. Trots den mängd säkerhetsåtgärder som vidtagits i samhället 

uppfattar vi paradoxalt nog världen som mer riskfylld idag än någonsin tidigare. Överlag kan 

konstateras att tillit är ett ömtåligt område som är svårt att återskapa. En fungerande 

riskkommunikation förutsätter dock omgivningens tillit. Ett sätt att komma runt 

tillitsproblematiken är att se det som en pågående förhandlingsprocess mellan två parter som 

egentligen inte litar på varandra (Persson 2004:65ff). 

4.2.3 Tonalitet  

Ett företags tonalitet är förenat med konstruktionen av varumärket. Tonalitet rymmer bland 

annat språk, retorik och känslan i färger, bilder och förpackningar samt utformningen av 

fysiska utrymmen som företag använder i sin kommunikation. Många stora företag som 

konverterat verksamheten har svårigheter att länka in miljö- och hållbarhetskommunikation i 

det övergripande varumärkets kärnvärden och kommunikation (Olausson 2009:112ff). Frågan 

är om ett företag som vill positionera sig som miljövänligt ska integrera all kommunikation 

till ett konsekvent budskap, eller om miljö- och hållbarhetskommunikationen bör vara 

separerad ifrån övrig kommunikation? En strategisk tendens inom PR är att sträva efter enad 

totalkommunikation, även kallad integrerad kommunikation, som innebär att företagets 

marknadsförare, informatörer, miljö- och hållbarhetsansvariga gemensamt är insatta i 

varumärkesarbetet i högre utsträckning än tidigare (Larsson 2008:38,62). Huvudsakliga 

fördelar med att koordinera miljöbudskap med den huvudsakliga kommunikationen är att 

företaget ger ett mer samlat intryck i dagens konstanta medieflöde och att synergieffekterna 

ökar (Dawkins 2004:112ff). En svårighet är dock att förena olika tonaliteter, då miljö- och 

hållbarhetskommunikationens karaktäristik ofta framstår som mer ödmjuk och seriös jämfört 

med traditionell marknadsföring (Olausson 2009:112ff). Många företag undviker dock att 

sammanföra sitt CSR och hållbarhetsarbete med PR och reklam i form av köpt medialt 

utrymme. Miljöidentiteten blir därmed mer frikopplad från kommersiella säljbudskap vilket 

ökar trovärdigheten. 
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Författaren och miljökonsulten John Grant menar i sin bok The green Manifesto att 

målet med så kallad grön kommunikation och marknadsföring är att normalisera den 

ekologiska aspekten som en självklarhet: 

”Green marketing is mostly about making (breakthrough) green stuff seem normal – 

and not about making normal stuff seem green” (Grant 2007:56).  

Grant anser att en överanvändning av ord som grön, ekologisk och klimat riskerar att skapa en 

hype-liknande effekt som motverkar själva syftet med miljö- och hållbarhetskommunikation, 

vilket är att komma förbi synen på grönt som ett exceptionellt alternativ. Dessutom finns en 

utbredd ”greenophobia” bland konsumenter som måste konfronteras och avdramatiseras bland 

annat genom att minska domedagsretoriken kring miljöarbete (Grant 2007:40ff). 

4.2.4 Transparens  

En tydlig trend som ställer nya krav på storföretag är den ökade transparensen i samhället. 

Utvecklingen beror till stor del på den explosionsartade utbyggnaden av kommunikativt 

utrymme. Ny informationsteknik och fler mediekanaler gör att organisationer är mer 

granskade och exponerade än någonsin (Falkenheim et al. 2009:46f). 

Öppenhet är visserligen grundläggande för att skapa förtroende men måste balanseras 

mot olika faktorer och företags skilda grundförutsättningar. Viktiga frågor att ta ställning till 

är exempelvis hur efterfrågan på information ser ut, hur konkurrenterna agerar inom området 

och om företaget är konsumentnära. Mer information är inte alltid bäst, däremot bör relevant 

kommunikation och information alltid finns tillgänglig för allmänheten och svara mot de 

breda intressentgruppernas förväntningar (Borglund et al. 2009:147ff). 

Transparens används numera som ett strategisk kommunikationsverktyg men visar sig 

ofta problematiskt vid företagskriser. Paradoxalt minskar ofta transparensen vid kriser trots 

det ökade behovet av information. Företag som befinner sig i krissituationer sluter sig i regel 

av ren skyddsmekanism och eftersträvar korta och säkra kommunikationsvägar. Detta beror 

bland annat på att händelserna vid en kris krockar med den tidigare positiva bild som företaget 

förmedlat (Ibid.). 

Fördelen att som företag öka transparensen med hjälp av dialogorienterade kanaler och 

sociala medier är bland annat att omedelbart i skrivande stund kunna få kontakt med personer 

över hela världen och dessutom få respons direkt (Larsson 2008: 223f). Denna direktskrift kan 

vara ett utmärkt redskap exempelvis vid kriser då företagschefer och andra ansvariga kan 

finnas tillgängliga och svara på frågor i realtid via olika chattfunktioner. Nackdelen med en 
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öppen exponering är att den ofiltrerade kommunikationen blir mer svårkontrollerbar och kan 

trigga motreaktioner i form av avslöjanden och förtroendekriser. 

I debatten om vilken grad av transparens som är berättigad att begära från företag är 

det viktigt att vara medveten om att öppenhet kräver rätt ”sökarljus”. Det enorma flödet av 

information och kommunikation gör att kraven på urskiljningsförmåga ökar, bland annat då 

informationshanteringen på internet avviker från traditionella etiska regler kring publicering 

och källkritik. Det finns också tendenser av förenklingar och förvanskad information, inte 

minst från journalistiskt håll. Exempelvis snuttifieringar som ”One-liner syndromet” där det 

som är kommersiellt gångbart och slående lyfts fram (Borglund et al. 2009:145ff). 

I många fall tycks det föreligga en övertro på funktionen av information och 

kommunikation när det gäller företag. Devisen Allt kommunicerar används frekvent av 

optimistiska strateger men kan kritiseras för att vara ett alltför naiv inställning till en 

komplicerad process (Jansson & Kempe 2002:16ff). I verkligheten är människans förmåga att 

”förstå” komplex och alltid underordnad individens förförståelse och tolkning. Det finns 

därmed alltid ett begriplighetsgap som i realiteten försvårar kommunikation. 

4.3 Intressenter och kommunikationskanaler 

Företags intressenter utgör en viktig del av teorin kring CSR och miljö- och 

hållbarhetskommunikation. Definitionen av en intressent är en person, grupp eller annat som 

påverkar eller påverkas av ett företags eller en organisations verksamhet (Löhman & 

Steinholtz 2004:129). 

I takt med att företags sociala ansvarstagande ökat har intressentrelationerna 

förändrats. Det är inte längre självklart att ägare och kunder är viktigast för företagens 

överlevnad. Istället har till exempel medier och intresseorganisationer som företag tidigare 

ansåg vara sekundära intressenter fått större betydelse då försämrat anseende kan få enorma 

konsekvenser. En annan viktig förändring är att relationerna till intressenterna fungerar mer 

långsiktigt och i förebyggande syfte snarare än som tidigare endast vid bemötande av negativ 

kritik (Grafström et al. 2008:68f). 

Aktuella intressenter när det gäller företags miljö- och hållbarhetskommunikation kan 

exempelvis vara kunder och konsumenter, anställda, politiker/politiska organisationer, miljön, 

framtida generationer, stat och kommun, intresseorganisationer, miljörörelsen, media, ägare, 

investerare, leverantörer samt banker och försäkringsbolag (Grafström et al. 2008:67, 

Ammenberg 2004:kap 8.2.1, Peattie 1998:244). Olika intressenter påverkar även varandra och 

samhället runt omkring vilket gör att intressentrelationerna kan bli mycket komplexa och 
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föränderliga. När intressenter från olika håll möts kan intressentgrupper med sämre 

möjligheter att på egen hand påverka företag stärka sina maktpositioner genom att samverka 

med andra aktörer (Löhman & Steinholtz 2004:130). 

4.3.1 Dialog eller övertalning? 

Hur företag väljer att kommunicera sina miljöidentiteter varierar mellan olika typer av 

verksamheter. I boken Strategisk kommunikation beskrivs fem olika PR-modeller som 

ursprungligen utvecklades av James Grunig et al. i det så kallade Excellence-projektet (1992). 

De två första modellerna kallas publicitetsmodellen och informationsmodellen, båda dessa är 

baserade på övertalningsstrategi genom envägskommunikation och saknar både långsiktigt 

perspektiv och återkoppling från mottagaren (Falkheimer & Heide 2007:72). 

Genom att istället använda sig av tvåvägskommunikation i kommunikationsarbetet 

kring socialt ansvar kan företagen skapa relationer och samspela med intressenterna snarare 

än att enbart informera. Ofta kan en sådan strategi även innebära att olika intressentgrupper 

samtalar med varandra i en slags flervägskommunikation (Grafström et al. 2008:144). Det 

finns två olika PR-modeller för tvåvägskommunikation, den första kallas den tvåvägs-

asymmetriska modellen och är en blandning mellan övertalning och anpassning. Ofta innebär 

det att företaget mäter räckvidden och effekten av det budskap de förmedlat (Falkheimer & 

Heide 2007:73). Den här modellen kan i miljö- och hållbarhetskommunikation liknas vid 

tanken att företaget vill påverka omgivningen och själva styra vad som finns på agendan men 

arbetar aktivt för att få återkoppling från intressenterna (Grafström et al. 2008:145) 

Den andra PR-modellen som går ytterligare ett steg i tvåvägskommunikationen kallas 

den symmetriska modellen och innebär idealt sätt att sändare och mottagare är jämställda 

parter i dialogen. Denna modell har dock kritiserats för att vara orealistisk i och med att 

ojämna maktförhållanden alltid föreligger även om de är väl dolda (Falkheimer & Heide 

2007:73). En strategi inom miljö- och hållbarhetskommunikation, som kan jämföras med den 

symmetriska modellen, är en situation där kommunikationen är en pågående dialog mellan 

företag och intressenter där övertalning och påvekan rör sig i båda riktningarna. I det här 

sammanhanget vill man involvera intressenterna för att övertyga dem om att det man gör är 

positivt samtidigt som företaget är mottagligt för information från intressenthåll (Grafström et 

al. 2008:145). 
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4.3.2 Formella kommunikationskanaler  

En stor del av miljö- och hållbarhetskommunikationen sker på internet, exempelvis är 

information på hemsidan om företags miljö- och hållbarhetsarbete mycket vanligt (Grafström 

et al. 2008:139). Men trots att internet växer som kommunikationskanal behövs fortfarande 

andra kanaler för att nå dem som inte aktivt söker efter information (Dawkins 2004:112). 

Europeiska undersökningar visar att kunder föredrar att företag informerar om sitt 

sociala ansvartagande på varuförpackningar eller genom redaktionellt material i tidningar och 

TV (Ibid.:116). Främst eftersom redaktionellt material anses ha större trovärdighet än 

annonser och information som kommer direkt från företag. Då tidningar hellre skriver om ett 

företags miljöarbete än om produkterna i sig är medierna en utmärkt arena att föra fram 

miljöbudskap på. Det gäller dock att som företag aktivt hitta möjligheter att nå ut och 

dessutom vara väl förberedd på att besvärliga motfrågor kan dyka upp (Olausson 2009:106). 

Att använda traditionell marknadsföring som reklam kan leda till ifrågasättande av 

trovärdigheten när det gäller miljö- och hållbarhetskommunikation. Reklam i sig är dessutom 

en resurskrävande verksamhet vars funktion främst är att öka konsumtion, vilket kan vara 

motsägelsefullt ur miljösynpunkt (Peattie 1998:427f). Om miljöarbetet behandlas som en 

separat sidoaktivitet samtidigt som företaget marknadsför sina produkter med reklam och 

annonsering kan detta få negativa följder och företaget riskerar att framstå som oengagerat 

och dubbelmoraliskt. Många företag som ligger i framkant inom miljöområdet har valt att 

annonsera mindre än genomsnittet alternativt helt slutat med traditionella annonser och 

reklam (Olausson 2009:102f). 

Företag har möjlighet att informera om sitt miljöarbete som del av den ekonomiska 

redovisningen, även om de flesta väljer att ha en separat miljö- eller hållbarhetsredovisning 

antingen för externt eller internt bruk. Det finns dock inga lagar i dagsläget som reglerar 

miljöredovisningar, utan de är som tidigare nämnts frivilliga (Grafström et al. 2008:138). 

4.3.3 Informella kommunikationskanaler 

Ett exempel på informella kanalval är ryktesspridning, även kallat ”word of mouth”. Aktiva 

inom word of mouth kan till exempel vara medlemmar i miljöorganisationer, bloggare samt 

personer som rekommenderar produkter till vänner och bekanta. Anledningen till att företag 

väljer denna typ av informella kommunikationsväg är främst för att allmänheten ser den som 

trovärdigare i förhållande till information som kommer direkt från företagen (Olausson 

2009:104). 
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De anställda kan både ses som intressenter för företagets miljö- och 

hållbarhetskommunikation och som informationskanaler. Anställda är i det avseendet en god 

tillgång för företagen då de ofta uppfattas som tillförlitliga informationskällor För att 

medarbetarna ska kunna vara uppdaterade och engagerade krävs dock en öppen och väl 

fungerande internkommunikation (Dawkins 2004:116ff). 

Då företags strävan efter dialogbaserad kommunikation har ökat är webben ett bra 

alternativ. Att föra en diskussion stärker trovärdigheten för företagets budskap. Genom 

bloggar och andra sociala medier kan företag både berätta om sitt miljöansvarstagande och 

dessutom få respons från intressenter på ett kostnads- och tideffektivt sätt (Grafström et al. 

2008:144ff). 

5. METOD 

Avsnittet nedan redogör för vårt metodval och urvalsförfarande. Vidare reflekterar vi över 

tillvägagångssättet och undersökningens validitet och reliabilitet. 

5.1 Kvalitativ metod 

Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod då det möjliggör en mer djupgående analys än 

vad som hade varit möjligt med en kvantitativ metod. Fallstudier som metod är ett vanligt sätt 

att utföra kvalitativa undersökningar och fördelarna är bland annat att man kan beskriva, 

förstå eller förklara mer komplexa studieobjekt. En fallstudie behöver inte betyda att det just 

är ett fall som undersöks utan samma studie kan inkludera flera fall (Backman 2008:55). Vi 

har valt att genomföra en explorativ fallstudie av två företag dels för att få en bredare 

uppfattning av två områden och dels för att kunna hitta likheter och skillnader genom en 

jämförelse av studieobjekten. I och med att studien är kvalitativ är inte avsikten att 

generalisera på en större population utan snarare att gå in djupare i två stycken fall av hur det 

kan se ut och hur det kan fungera. 

5.2 Urval 

Vår studie fokuseras kring två svenska företag, Max Hamburgerrestauranger och Saltå Kvarn. 

Urvalet är baserat på en kategorisering från boken Grön kommunikation, där organisationer 

delas upp i tre grupper. Den första kategorin består av företag utan miljöarbete, den andra av 

företag med klassiskt miljöarbete och den tredje kategorin utgörs av företag som har ett 

integrerat grönt och etiskt tänkande, så kallade 3.0-företag (Olausson 2009:52). Både Saltå 

Kvarn och Max omnämns av Olausson som framgångsrika 3.0-företag (Ibid:59). Eftersom vi 
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ville undersöka hur företag som omnämns som framgångsrika inom området går tillväga var 

det en stark utgångspunkt för urvalet. Att båda företagen är i livsmedelsbranschen men har 

olika bakgrund är en bidragande orsak till urvalet och har utgjort en intressant förutsättning 

för jämförelsen. 

5.3 Respondenterna 

Materialen som används i den här uppsatsen utgörs huvudsakligen av intervjuer gjorda med 

nyckelpersoner på företagen. Respondenterna är Pär Larshans som är Max nytillsatta 

hållbarhetschef, tidigare Max miljö- och personalchef, respektive Johan Ununger, Saltå 

Kvarns VD som även är en av miljökonsultföretaget U&W:s grundare. Vi är väl medvetna om 

att båda respondenterna representerar sina företag och att det kan ligga i deras intresse att 

framställa verksamheten bättre än vad det egentligen är. Det har vi genomgående hållit i 

åtanke, både under intervjuerna och i analysen. 

5.4 Intervjuguiden 

Under intervjuerna använde vi oss av halvstrukturerade intervjuguider där informanterna fick 

prata ganska fritt utifrån de frågor vi ställde även om vi styrde samtalet. Denna typ av intervju 

gav oss möjligheter att under samtalets gång göra förändringar i exempelvis frågornas 

ordningsföljd eller innehåll för att kunna följa upp respondenternas svar på bästa sätt (Kvale 

1997:117). Intervjuguiden strukturerades efter teman och grupperades så att de frågor med 

koppling till varandra ställdes i anknytning för att sammanhanget skulle bli logiskt (Lantz 

1993:64). Vi valde att blanda funktionella och kritiska frågor för att få bredd på materialet. 

Vissa av frågorna var avsiktligen ledande i sin karaktär vilket kan vara till nytta för att 

kontrollera respondentens svar och utjämna maktförhållanden. Ledande frågor bör därmed, 

beroende på situationen, inte endast betraktas som negativa inslag i intervjuer (Kvale 

1997:146). 

5.5 Intervjuerna 

Intervjun med Max utfördes per telefon eftersom respondenten önskade det och intervjun med 

Saltå Kvarn ägde rum på respondentens arbetsplats. Det fanns fördelar och nackdelar med 

båda tillvägagångssätten. Det positiva med att möta respondenten personligen var att frågorna 

besvarades väldigt uttömmande, det fanns även bättre möjlighet att tolka exempelvis 

kroppsspråk samt föra en mer informell dialog. Intervjun blev väldigt lång och omfattade en 

stor del information. Nackdelen var att samtalet ibland hamnade utanför ämnet och att 

respondentens maktposition till viss del kan anses ha påverkat intervjuns genomförande. 
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På grund av begränsat tidsutrymme blev telefonintervjun inte lika uttömmande, 

positivt var dock att de mer kortfattade svaren blev desto tydligare. Fördelen med att inte 

mötas fysiskt var också att intervjuaren helt kunde fokusera på frågorna och svaren utan att 

distraheras av synintryck. Den tekniska biten blev dessvärre något krångligare då 

telefonsamtalet spelades in och risken för dålig ljudupptagning blev ett stressmoment. 

Slutsatsen är att trots stora skillnader i omfång så är intervjuerna jämförbara för den 

typ av undersökning vi har valt att göra. Då vi även har kompletterat intervjuerna med bland 

annat material från företagens hemsidor, där Max hemsida hade mer utförlig information, så 

blev skillnaderna i material inte så stora. 

5.6 Transkribering och analys 

Med respondenternas godkännande spelade vi in intervjuerna som sedan transkriberades för 

att i utskriven form användas som material. Omvandlingen av den muntliga intervjun till 

skriven text innebär alltid att materialet tolkas. Vi transkriberade därmed respondentens svar 

ordagrant i möjligaste mån men uteslöt vissa delar som inte var relevanta för undersökningen 

(Kvale1997:150). Intervjuerna analyserades sedan tematiskt utifrån kriterierna för uppsatsens 

syfte och frågeställningar. Genom att tematisera vår analys av intervjumaterialet kunde vi 

skapa förståelse för det komplexitet som finns i ämnet. Kvalitativa metoder kan dock överlag 

kritiseras för att präglas av egna tolkningar och värderingar (Lantz 1993:31). 

5.7 Validitet och reliabilitet 

Vårt syfte med uppsatsen är inte att ge en generellt bild av området utan studien fokuseras till 

de två utvalda företagen. I det avseendet har studien hög validitet, det vill säga att vi 

undersöker det vi avser att undersöka (Kvale 1997:85). Vi har under hela undersökningens 

gång utgått ifrån syfte och frågeställningar för att säkerställa validiteten.  

Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet, vilket bland annat innebär att andra 

forskare ska kunna upprepa studien med samma resultat. Kriteriet om replikerbarhet är 

omdiskuterat, många forskare menar att kvalitativa studiers kontextberoende och olika 

förståelsehorisonter ogiltigförklarar alla anspråk på validitet och reliabilitet. 

I syfte att stärka reliabiliteten har vi spelat in intervjuerna och transkriberat dessa 

ytterst noggrant. Vi anser att uppsatsens reliabilitet bland annat kan mätas under 

intervjutillfället, i utskriften och i analysen av det transkriberade materialet. Då kvalitativa 

studier innehåller tolkande moment har vi under hela processen varit medvetna om att våra 

egna tolkningar och vår förförståelse inför ämnet påverkar resultatet och att detta kan vara 
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problematiskt. Men även om en hög reliabilitetsnivå är viktigt varnar den kvalitativa metod 

forskaren Steinar Kvale för att låta reliabiliteten hindra undersökningens kreativa inslag 

(Ibid.:213). 

6. RESULTAT OCH ANALYS 

I detta avsnitt redovisar och analyserar vi relevant material för att komma fram till studiens 

resultat. Resultatredovisningen är strukturerad utifrån våra tre frågeställningar som 

tematiserats till: Drivkrafter, Miljöidentitet samt Miljö- och hållbarhetskommunikation. 

Tematiseringen är gjord i syfte att fördjupa olika aspekter av undersökningen, detta innebär i 

praktiken att likartat material till viss del återkommer i olika kontexter. Avsnittet inleds med 

presentationer av Max och Saltå Kvarns varumärken där grunddragen för deras miljöarbete 

tas upp. 

6.1 Presentation av varumärken 

6.1.1 Max Hamburgerrestauranger 

I Sverige finns flera större snabbmatsaktörer varav majoriteten är globala. De rikstäckande 

hamburgerföretagen domineras av McDonalds, Max och Burger King, där Max är näst störst 

efter McDonalds. Max är den enda svenskägda hamburgerrörelsen och startades av Kurt 

Bergfors i Gällivare 1968, 5 år innan McDonalds etablering i Sverige. Företaget som ägs av 

familjen Bergfors hade år 2009 1122 mkr i omsättning, och vinsten för 2008 var 85 mkr. År 

2009 var antalet Max restauranger i landet 71 och antalet anställda ca 2500. 

Max genomsnittskund är en man i åldern 19-39. Marknadsföringen karaktäriseras av 

svenskhet och varumärkesprofilen baseras på slogans/ kampanjer om ”Sveriges godaste 

hamburgare” och ”Vi vinner svenska hjärtan”. Max sänder även radio med bara svenska 

artister. Vidare serverar Max restaurangerna enkom ursprungsmärkt svenskt kött och fågel. 

Företagets kärnvärden är smak, kvalitet och ansvar. Max har 8 år i rad, enligt ISI Wissings 

konsumentundersökning fått priset Sveriges godaste hamburgare i konkurrans med övriga 

hamburgerkedjor (www.max.se och www.isiwissing.com). 

Max kommunicerar och marknadsför sig i restaurangerna, på hemsidan, via print och 

tv reklam och har även facebook, youtube, twitter, Iphone applikation och som tidigare 

nämnts Max radio. Hållbarhetschefen Pär Larshans driver även en hållbarhetsblogg på 

bloggportalen Worldpress (www.max.se och Larshans 2010-03-28).  
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Sammanfattningsvis bygger Max miljöarbete på en analys av verksamheten och dess 

klimatpåverkan som lanserades 2008 med stöd av Det Naturliga Steget och U&W. I analysen 

är hela produktionskedjan inräknad, från svenska bonden till servering, däremot ingår inte 

avfallshantering eller personal och kunders resor till och från restaurangerna. Utifrån 

beräkningarna har Max sedan koldioxidmärkt sin meny för att kunderna ska kunna göra 

klimatsmarta val. Verksamheten har även effektiviserats genom en rad olika åtgärder för att 

minska miljöbelastningen, exempelvis drivs verksamheten av 100 % vind-el och samtliga 

tjänstebilar är miljöbilar. Vidare klimatkompenserar Max sina egna, samt leverantörernas 

totala koldioxidutsläpp genom trädplantering i Afrika (Max Klimatbokslut 2008).  

Max Miljöarbete har fått genomslag i press och belönats med priserna: Miljöaktuellt, 

bäst i miljötest (2008), Årets gröna kapitalist, Veckans affärer (2008) och det internationella 

miljöpriset Green Awards for Creativity in Sustainability (2009). Miljöarbetet har även fått 

internationellt genomslag, och har bland annat uppmärksammats av BBC World och NY 

Times (www.max.se och Max Klimatbokslut 2008). 

6.1.2 Saltå Kvarn 

Saltå Kvarn grundades 1964 i Järna utanför Stockholm. Ursprungligen bestod företaget av en 

bygdekvarn och ett källarbageri, numera producerar Saltå Kvarn biodynamiska och ekologiskt 

odlade produkter certifierade av Svenska Demeterförbundet och KRAV. Sortiment består idag 

av över 100 olika produkter, till exempel mjöl, gryn, bröd, pasta, bönor, och torkad frukt som 

säljs i hela Sverige samt andra länder kring Östersjön. En stor del av Saltå Kvarns livsmedel 

importeras från utlandet (www.saltakvarn.se). 

Saltå Kvarn ägs av ett 15-tal antroposofiska stiftelser samt andra investerare. 

Årsomsättningen 2009 beräknades till 151 mkr. Till företagets konkurrenter räknas Kung 

Markatta och andra ekologiska varumärken som exempelvis livsmedelskedjornas ekologiska 

produktserier som Änglamark och Ica loves eco. I dagsläget distribuerar Saltå Kvarn till 

bagare, storkök och bland annat butikerna ICA, COOP, Hemköp och hälsokostaffärer. 

Företaget har även butik och kafé verksamhet i Järna och planerar att expandera antalet egna 

butiker, en andra butik öppnar på Södermalm i Stockholm inom snar framtid. Saltå Kvarns 

medelsnittskund är en kvinna (oviss ålder). Företagets slogan ”Av det naturen ger. Och inget 

annat.” kombineras med hörnstenarna: trovärdighet, ekologi, hälsa och smak 

(www.saltakvarn.se och Ununger 2010-04-30). 

Saltå Kvarn marknadsföring och kommunikation sker via hemsidan och sociala medier 

som Saltå Kvarn bloggen, twitter och facebook. Företaget anordnar även kurser inom 
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exempelvis surdegsbakning och stödjer lokala kulturforum i Järna. Butik och kafè 

verksamheten i Järna, förpackningar och utformningen av transportbilar är andra exempel på 

kommunikation. I övrigt använder de ingen köpt reklam (www.saltakvarn.se och Ununger 

2010-04-30).  

Saltå Kvarn var en av de första företag i Sverige att klimatkompensera för sina 

koldioxidutsläpp genom trädplantering, vilket görs i samarbete med U&W och ZeroMission, 

Målet är att klimatkompensera för alla produkters påverkan och att i möjligaste mån samordna 

logistiken till övervägande järnvägs- och tågtransporter. Andra exempel på åtgärder för att 

effektivisera verksamheten är införandet av miljöbilar och återvinning av avfall, samt 

miljöanpassad vatten- och elförbrukning (Saltå Kvarns interna miljöredovisning). 

6.3 Drivkrafter 

6.3.1 Max: Nollvision 

Ur ett större perspektiv sammanfaller initiativet till Max hållbarhetsarbete väl med debatten 

om företags ökade etiska ansvar som i enlighet med Borglund et alt. aktualiserats under 2000-

talet. I en intervju med tidningen Gröna affärer säger Pär Larshans ”På sikt är uttalat 

miljöansvar en överlevnadsfråga för alla företag” och berättar vidare att Al Gores 

uppmärksammade dokumentärfilm En obekväm sanning (2006) blev startskottet för Max 

hållbarhetsarbete (http://www.gronaaffarer.nu/2/1.0.2.0/32/1/). Al Gores dokumentärfilm 

väckte opinion i frågor om klimathotet och stärkte kritiken mot företags klimatpåverkan. Mot 

bakgrund av nötköttsproduktionens skadliga effekter och miljörisker, som sannolikt kommer 

att leda till lagregleringar och minskad köttkonsumtion i framtiden, kan Max 

hållbarhetslansering ses som en proaktiv strategi för att säkerställa företagets 

handlingsutrymme som snabbmatskedja. Eftersom Max meny domineras av hamburgare med 

nötköttsinnehåll fungerar en stark miljöidentitet som en förebyggande åtgärd för att hantera 

kritik. I takt med att kundernas klimatmedvetenhet ökar blir det allt viktigare för företag att 

vara beredda på förändrat konsumtionsbeteende och kunna erbjuda klimatsmarta alternativ 

(Ammenberg 2004). 

På Max hemsida erkänner sig Max vara en del av problemet och vill därför även vara en 

del av lösningen, motivet bakom detta är enligt företaget själv personligt. Eftersom Max är 

familjeägt är det troligt att det finns ett personligt engagemang som är väl förankrat i 

företaget, vidare kan intresset för att bevara varumärkets anseende och prestige antas vara 

starkt. Max uttalade framtidsvision som fungerar pådrivande för hållbarhetsarbetet är en 
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”Nollvision” som i praktiken innebär att Max målsättning är att vara klimatneutrala 

(fossilfria) år 2030 (www.max.se). 

En viktig del av Max ”framgångsrecept” är internationell expansion, vilket kan ses som 

en realisering av Max intention om att bli världens bästa hamburgerrestaurang. I dagsläget 

planerar Max att fördubbla antalet restauranger i Sverige och även etablera sig utomlands. 

Klimatsatsningen blir i det sammanhanget en nödvändig åtgärd för att legitimera expansionen. 

På frågan om det inte finns en motsättning mellan att satsa på att bli multinationella och 

samtidigt verka för miljön, svarar Larshans ”Jag ser det som en miljöinsats /.../ Kan vi få fler 

hamburgerkedjor att ta ansvar skulle det vara det bästa” Expansionen blir med Max synsätt ett 

sätt att påverka omvärlden, där ambitionen och drivkraften är att exportera sin svenska 

hållbarhetsmodell till en global marknad (Larshans 2010-04-28). 

I och med att Max börjat kommunicera miljö- och hållbarhetsfrågor före många av sina 

konkurrenter har företaget skapat ett så kallat ”First-mover advantage”. Detta ger förutom 

konkurrensfördelar, handlingsutrymme och potential att förändra hela hamburgermarknaden 

(Olausson 2009). Genom att klimatdeklarera och koldioxidmärka menyn får Max gäster 

möjlighet att göra klimatsmarta val, samtidigt som företagets grundförutsättningar som 

hamburgeraktör bevaras. I ett större sammanhang säger sig Max vilja bidra till samhällets 

hållbarhetsomställning. Vägen dit nås bland annat i samarbete med underleverantörer, 

jordbruksetablissemanget, politiker, konkurrenter och övriga samhället (Larshans 2010-04-

28). 

6.3.2 Saltå Kvarn: Rädda Östersjön 

Då Saltå Kvarn har haft ett miljötänkande redan från starten 1964 och producerat ekologiska 

och biodynamiskt odlande produkter, kan miljövärderingar konstateras vara en grundläggande 

drivkraft för verksamheten. Företagets starka värderingsgrund har rötter i de antroposofiska 

stiftelserna som tidigare var ensamma ägare. 

Saltå Kvarn har dock genomgått stora förändringar det senaste decenniet vilket har 

resulterat i en enorm expansion. Företaget har gått från att ha varit ett alternativ i 

hälsokosthyllor till att, som Johan Ununger själv uttrycker det, ”sälja lite vad som helst” som 

importeras från hela världen”. Nyligen utökade Saltå Kvarn sina distributionskanaler i form 

av ett nationellt samarbete med ICA och sedan tidigare finns avtal med bland annat COOP. 

Vidare öppnar inom kort Saltå Kvarn en egen butik på Södermalm i Stockholm som i 

framtiden kan komma att utvecklas till en butikskedja. Dessutom utökas produktsortimentet 

kontinuerligt med satsningar på export till bland annat Finland och Danmark samt andra 
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länder kring Östersjön. I takt med dessa förändringar blir Saltå Kvarns tydlighet när det gäller 

produkternas naturliga ursprung särskilt viktigt att bevara ur ett trovärdighetsperspektiv 

(Ununger 2010-04-30). 

En drivkraft bakom Saltå Kvarns nischverksamhet inom biodynamisk odling kan anses 

vara differentiering. Enligt Ammenberg förutsätter miljömässig produktdifferentiering 

vanligen en betalningsvilja hos konsumenterna då produktionen är mer kostsam än vid 

konventionell framställning. Något som överrensstämmer väl med Saltå Kvarns 

produktsortiment som i genomsnitt är betydligt dyrare än ”vanlig” mat (Ununger 2010-04-

30). 

På frågan hur företaget ser på sig själva svarar Ununger att Saltå Kvarn har en 

”pretentiös” vision om att rädda Östersjön. Mer preciserat innebär devisen ”rädda Östersjön” 

att företaget vill vara en inspirationskälla för alla jordbruk kring Östersjön genom och visa att 

det går att producera mat miljövänligt. Ununger är övertygad om att ekologisk och 

biodynamisk odling är bättre ur klimatsynpunkt och poängterar att giftfri mat självklart är det 

bästa alternativet (Ununger 2010-04-30). ”Vår verksamhet går ut på att driva på den 

ekologiska utvecklingen, vår verksamhet går ut på att förändra jordbruket” berättar Johan 

Ununger. Han menar vidare att ju mer Saltå Kvarn säljer desto bättre är det för miljön för ”vi 

kan mäta miljöframgången i vad vi säljer”. Ununger är över lag väldigt kritisk till 

konventionellt jordbruk och förespråkar aktivt ekologiskt och biodynamiskt odling som 

lösningen på livsmedelsbranschens problematik (Ununger 2010-04-30).  

6.3.3 Jämförelse 

Båda företagen vill vara förebilder inom miljöområdet och påverka konkurrenterna, 

konsumenterna, politiken och resterande samhället. De förmedlar sitt ansvarstagande genom 

att uttrycka visionära miljömål. Max vill först och främst förändra sig själva och 

snabbmatsbranschen för att sedan gå steget längre och förändra hela världen genom sin 

”nollvision”. Saltå Kvarn vill förändra jordbruket och öka den ekologiska och biologiska 

filosofin och i förlängningen bidra till att ”rädda Östersjön”. Båda företagen har positionerat 

sig i utvecklingens framkant och har därmed skaffat sig ett övertag som branschstyrande. 

Deras egna drivkraft när det gäller miljö- och hållbarhetsfrågor gör att de en har större 

möjlighet att förebygga och undvika kritik, samt upplevs som genuina, inifrånstyrda och 

pådrivande. 

Gemensamt för Max och Saltå Kvarn är att de båda befinner sig i omfattande 

expansionsfaser. Att tydligt kommunicera sina miljöidentiteten kan vara ett sätt för dem att 
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expandera och samtidigt bevara legitimiteten. Saltå Kvarn anser att ju större omsättning de 

har desto bättre, då det finns en stark tilltro till att de egna produkterna är bättre för miljön än 

konkurrenternas. Max ser det inte som något problem att bli multinationella i och med att det 

leder till en global spridning av hållbarhetsarbetet. Ingen av respondenterna nämner något om 

det ekonomiska vinstintresset i expansionen, utan betonar istället samhällsnyttan, vilket 

visserligen inte var oväntat med tanke på deras positioner som representanter för företagen. 

6.2 Miljöidentitet 

Mot bakgrund av varumärkespresentationerna som inleder resultatkapitlet  

 kommer vi här att definiera företagens miljöidentiteter, för att sedan bedöma nivån av 

integrering i det jämförande avsnittet. 

6.2.1 Max: Hållbarhetskonvertering 

Max historik baseras främst på två utgångspunkter, den första är svenskheten och det faktum 

att företaget är familjeägt, ej börsnoterat och norrländskt, den andra är att företaget är en 

uppstickare och utmanare av globala McDonalds. Max har som enda exempel i världen ur 

konkurrenssynpunkt bidragit till McDonalds nedläggning i två norrländska städer, Umeå och 

Luleå år 1990 (www.max.se). 

Max grundläggande vision ”Vi ska bli världens bästa hamburgerföretag”(Max 

Klimatbokslut) har tidigare lett till satsningar när det gäller smak, kvalitet och hälsa. 

Miljölanseringen 2008 innebar en utvidgning av kärnvärdena, som nu även innefattar miljö 

och ansvar. Som tidigare nämnts har Max anlitat Det Naturliga Steget och U&W som externa 

stödparter inför miljölanseringen. Under intervjun med Pär Larshans framgick att 

huvudanledningen till samarbetet är att Max vill stärka hållbarhetsarbetets vetenskapliga 

koppling, främst för att kunna vidta rätt åtgärder och på så sätt undvika kritik ”vi ville 

förankra det vetenskapligt, så det här är inte PR och reklam /…/ det finns inga kardinalfel som 

vi gjorde när vi lanserade det här. Och det har också gjort att vårt arbete har blivit någonting 

av en modell för hur man kan göra” (Larshans 2010-04-28). Uttalande stöder teorier om att 

företag som avser konvertera sina verksamheter söker extern verifikation för att uppnå 

grundläggande legitimitet för förändringsarbetet (Peattie 1995). Viljan att positionera sig i 

framkant och på så sätt utgöra ett exempel för andra att ta efter, tydliggör Max visionära 

målsättning (Olausson 2009). 

Att Max tillhör den ifrågasatta snabbmatsbranschen där köttfrågan är särskilt 

problematisk ur klimatsynpunkt gör att företaget inför miljölanseringen utvärderat och till viss 

del konverterat sin kärnverksamhet genom klimatdeklarering och kompensation av utsläpp. 
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För att ett företags miljöidentitet ska uppfattas som trovärdig krävs som tidigare nämnts god 

självinsikt. Enligt Ken Peattie betyder det att företag självkritiskt utvärderar sin egen roll och 

sitt tidigare agerande inom miljöområdet. I klimatbokslutet från 2008 tillkännager Max att 

köttproduktionen står för 70% av Max totala koldioxidutsläpp. Vidare visar uttalandet ”Vi är 

en del av problemet. Nu vill vi vara en del av lösningen” att självrannsakan ligger till grund 

för initiativet vilket ger ett genuint och ödmjukt intryck och förpliktigar till ansvarstagande. 

Under rubriken Miljö på hemsidan klargör emellertid företaget att ca 92% av Max 

påverkan ligger utanför deras direkta kontroll, vilket syftar på att Max leverantörer och 

restauranggäster måste involveras för att miljöarbetet ska få genomslag och nå resultat 

(www.max.se). Larshans framhåller att Max anser att hela samhället måste förändras och att 

företaget intagit en pådrivande roll för att påverka utvecklingen politiskt och ekonomiskt. 

Bland annat genom att främja återvinningen av svenskt jordbruks gödselhantering som i 

dagsläget orsakar stora utsläpp ”gödsel delen, om man kan återvinna den gasen till biogas 

istället. Då skulle vi dessutom göra en stor insats för Sverige, Sverige skulle kunna bli ett nytt 

oljeland” (Larshans 2010-04-28). 

Max hållbarhetsdevis; ”Max miljövision är en nollvision” fungerar som ett offentligt 

löfte och förpliktigar till långsiktighet. Företagets klimatkompensation är därmed en tillfällig 

lösning och ses som en slags egenutmätt straffskatt på investeringar. På sikt strävar Max efter 

att fasa ut sin fossila bränsleförbrukning med målsättningen att bli klimatneutrala år 2030. ”Vi 

vill inte kompensera bort det [koldioxidutsläppen] det blir så tokigt. Även om vi betalar x 

antal miljoner extra för det så försöker vi jobba för att svenska gårdar ska producera på ett 

annorlunda sätt.” (Larshans 2010-04-28). Max hållbarhetskonvertering är således en 

långsiktig process som just nu befinner sig i ett inledande skede - ”Än har vi inte nått någon 

slutgiltig lösning på hur vi ska komma tillrätta med växthuseffekten” (Larshans i intevju 

http://www.gronaaffarer.nu/2/1.0.2.0/32/1/). 

Max synbara transparens har uppmärksammats som banbrytande, inte minst i 

internationella sammanhang. Att klimatmärka menyn ses som en radikal ställningstagande då 

företaget öppet deklarerar konsekvenserna av sin verksamhet samtidigt som utsläppen 

kompenseras för genom trädplantering. Gästerna ges därmed möjlighet att agera klimatsmart 

genom att välja kyckling, fisk eller vegetariska alternativ, som är betydligt mer resurssparande 

i jämförelse med nötkött. För att detta ska fungera i praktiken måste dock kunderna ta till vara 

på sin ökade konsumtionsmakt och inte minst kunna tolka koldioxidmärkningen. Larshans 

pekar ut restaurangerna och de anställda som den viktigaste kommunikationskanalen för att 

förmedla klimatarbetet. Efter att ha besökt Max restauranger ett flertal gånger under studiens 
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gång väcks dock frågan om det finns utrymme för frågor och eftertanke i den hektiska miljön 

som en snabbmatsrestaurang utgör. De anställda tycks inte ha någon direkt påverkansroll utan 

tillgodoser beställningar i första hand. Samtidigt är det positivt att kunder erbjuds 

klimatsmarta alternativ även om standarden för koldioxidmärkningen kan anses svårtolkad. I 

dagsläget redovisas den i menytavlorna i form av kilo koldioxid-ekvialent utsläppt per mål, 

bakgrunden till beräkningarna finns förklarade på Max hemsida (www.max.se). 

Trots insikten om klimathotet undviker Max att djupare ifrågasätta grundvillkoren för 

sin egen verksamhet som hamburgerföretag. I informationen om nötköttsframställningens 

dominerande klimatpåverkan ges ingen kunskapsbaserad förklaring till de rådande 

produktionsvillkoren. Istället konstateras under rubriken Max miljö/ frågor och svar på 

hemsidan att ”kött är en naturlig del av människans kost och kommer att förbli det”. 

Utförligare information och fakta om miljöproblematiken kring nötkött finns dock att läsa i en 

separat pdf-fil sammanställd av Det Naturliga Steget, som finns bifogad på www.max.se. 

När det gäller miljöidentitetens tonalitet använder Max övervägande termerna klimat, 

miljö och hållbar utveckling, snarare än CSR eller ekologisk. I dagsläget är ekologisk falafel 

det enda ekologiska alternativet på menyn. 

I Max klimatbokslut tas frågan om matsvinn upp som en betydande aspekt av den 

svenska matkedjans totala belastning. I en jämförelse med de svenska hushållens svinn 

motsvarar Max restauranger en tiondel och fastställs därmed vara ett klimatsmart val. Under 

intervjun med Pär Larshans tog vi upp ämnet ekologiskt jordbruk och bad om hans tankar 

kring detta: ”Det är en annan fråga det här med ekologiska produkter. Är det bättre ur 

klimatsynpunkt eller inte? Det finns andra fördelar med ekologiska produkter, men 

klimatperspektivet är mer tveksamt. Men ur ett resilience perspektiv så självklart är det bättre 

med giftfritt.” (Max Klimatbokslut och Larshans 2010-04-28). Detta synsätt går i linje med 

flera miljöforskare som inte ser ekologisk framställning som en realistisk lösning, och istället 

anser att matsvinn och en miljöanpassad massproduktion är viktigare prioriteringar (Jonsson 

2007). 

6.2.2 Saltå Kvarn: Värderingsstyrka 

Det som utmärker Saltå Kvarn är framförallt företagets historiska ursprung och 

värderingsstyrka. Den lokala kopplingen till det antroposofiska samhället Järna utanför 

Stockholm och den gamla bygdekvarnen utgör fortfarande, om än i en modernare tappning, 

centrala delar av verksamheten. Saltå Kvarn har därmed en grundläggande miljöfilosofi som 

bygger på närproduktion och antroposofiska värden. Detta är i dagsläget dock inte lika 
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framträdande då företaget både importerar och exporterar i hög utsträckning, däremot är den 

antroposofiska ägarandelen fortfarande i majoritet. Något som kan antas stärka både Järnas 

lokala tillväxt och den omstridda antroposofiska traditionen. 

 Biodynamisk och ekologisk framställning utgör huvudsyftet för Saltå Kvarns 

verksamhet, vidare verifieras produktsortimentet av Demeterförbundet och KRAV (Peattie 

1995). Ununger poängterar under vår intervju att ”biodynamiskt jordbruk är ett snäpp vassare 

än ekologiskt /…/ det läcker väldigt mycket mindre från en biodynamisk odlare än från en 

ekologisk och definitivt från en konventionell” (Ununger 2010-04-30). 

En väl debatterad fråga ur miljösynpunkt är huruvida konsumenter bör prioritera 

närodlade produkter framför ekologiska. Många menar att närodlade konventionellt 

framställda produkter är ett bättre miljöval än importerade ekologiska och biodynamiska. 

Enligt Saltå Kvarn bloggen är dock hur produkter är odlade viktigare än var, detta då 

transporter motsvarar mindre energiförbrukning än själva odlingen. Ett resonemang som till 

stor del förklarar och försvarar Saltå Kvarns höga import- och exportandelar 

(http://saltakvarn.wordpress.com). 

Som tidigare nämnts har Saltå Kvarn expanderat kraftigt under senare år, företaget har 

gått från en omsättning på 30 mkr år 2002 till ca 151 mkr år 2009. När vi tog upp detta i 

intervjun menade Ununger att produktsortimentets genomgripande förändring gör det svårt att 

dra direkta slutsatser om vinstökningen beror på omvärldens ökade miljöintresse eller andra 

orsaker. Saltå Kvarns expansiva tillväxt sammanfaller emellertid väl med Johan Unungers 

tillträde som VD i företaget år 2002 och förändringar gällande produktsortiment och 

distribution har genomförts under hans ledning. Ununger har en doktorsexamen från 

Skogshögskolan (Sveriges Lantbruksuniversitet) och är därefter utbildad i kommunikation 

och marknadsföring, Stockholms universitet (IHR). Under intervjun förhåller han sig ytterst 

kritisk till lantbruksetablissemanget i allmänhet och forskning som bedrivs vid SLU i 

synnerhet, som enligt honom i huvudsak fokuserar kring specialisering och konventionellt 

jordbruk. Unungers bakgrund som grundare och miljökonsult på U&W kan även antas ha 

bidragit till Saltå Kvarns expansion. Inte minst genom hans relationer inom marknadsområdet 

med distributörer som exempelvis COOP, som är en tidigare kund till U&W (Ununger 2010-

04-30 och http://www.etc.se/18560/succe-foer-saltas-biodynamiskt-odlade/). 

Under ledning av Ununger har Saltå Kvarn formulerat fyra officiella hörnstenar för 

verksamheten som alla genomsyras av miljö: ”Ekologi” i och med att produkterna är 

framställda genom verifierad biodynamisk samt ekologisk odling.”Smak” eftersom 

slutprodukterna smakar mer och bättre genom naturlig framställning. ”Hälsa” därför att alla 
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produkter är odlade utan konstgjorda bekämpningsmedel och framställda utan tillsatser. Och 

avslutningsvis ”Trovärdighet” då varumärket är baserat på kundernas förtroende för 

produkternas kvalitet. Liknande miljöanknytning har företagets devis som rubricerar Saltå 

Kvarn bloggen ”Av det naturen ger. Och inget annat” (Saltå Kvarns interna miljöredovisning 

och www.saltakvarn.se). Trots detta tonar Ununger ner alla tänkbara strategier bakom Saltå 

Kvarns miljöidentitet. På frågan om företaget har någon specifik strategi för att påverka 

livsmedelsindustrin svarar han: ”Nej, vi bara finns. Det skulle jag inte säga, jag är ju med i 

livsmedelsföreningen och de vill att jag ska bli vice ordförande faktiskt men jag vet inte vad 

jag ska svara på det.” (Ununger 2010-04-30). 

När det gäller miljöidentitetens tonalitet har Saltå Kvarn uttryckt synsättet ”Allt 

kommunicerar” i bloggen. Ett uttalade som vittnar om en optimistisk inställning till 

kommunikation och går emot undersökningar om att medieanvändare i allt högre utsträckning 

filtrerar och sållar bort information. Enligt Ununger själv handlar det om ” att släppa 

kontrollen, att det blir ett samtal som utvecklar sig på ett sätt som, man bestämmer inte, man 

måste lyssna mer osv. det är ju jättestora skillnader.” Saltå kvarns tonalitet avspeglar vidare 

företagets perspektiv inom miljöområdet, termer som ekologiskt, biodynamiskt och miljö 

används därmed framför begrepp som CSR och hållbarhet (www.saltåkvarn.se och Ununger 

2010-04-30).  

6.2.3 Jämförelse  

Det skiljer endast 4 år mellan Max och Saltå Kvarn åldersmässigt och båda företagen besitter 

lång företagstradition och historik. Trots detta är deras utgångslägen och miljöidentiteter 

diametralt olika. Främst beroende på det faktum att Max som snabbmatsaktör i sig själv inte 

uppfattas som ett miljöalternativ, till skillnad från Saltå Kvarn som vilar på ekologiska 

grunder. 

När det gäller konverterade verksamheter ligger utmaningen till stor del i förmågan att 

bygga in miljöidentiteten i företagets värderingsgrund och varumärkesstrategier. Max 

klimatsatsning befinner sig fortfarande i en inledande fas och har lanserats genom tydliga 

policys när det gäller hållbarhetsarbetets implementering i verksamhetens alla delar (Max 

Klimatbokslut 2008). Max miljöidentitet delar visserligen samma grafiska gränssnitt och 

visuellt färgstarka utformning som Max övriga kommunikation. Däremot är graden av 

integrering svag och vi ser en tydlig uppdelning exempelvis i Max TV-reklam om ”Sveriges 

godaste hamburgare” som fokuserar på kärnvärdena smak och kvalitet i form av nötkött och 

helt bortser från att upplysa om företagets ansvarstagande och koldioxidmärkning av menyn. 
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Max har medvetet inte integrerat hållbarhetsbudskapet i företagets huvudsakliga köpta 

medieutrymme utan valt andra kommunikationsvägar såsom marknadsföring i restaurangerna 

och politiska påtryckningar. På så sätt menar Larshans att Max understryker att engagemanget 

är genuint, vidare riskerar inte klimatarbetet att förväxlas med marknadsföringsåtgärder eller 

anklagas för greenwashing. Exempelvis kommer Max Klimatbokslut för 2009 att 

offentliggöras under Almedalsveckan på Gotland i juli, vilket kan anses stärka 

hållbarhetsarbetets trovärdighet ytterligare (Larshans 2010-04-28). 

Saltå Kvarn har, i och med sin ekologiska verksamhet och det faktum att de inte 

använder sig av köpt medieutrymme, som tidigare nämnts ett helt annat utgångsläge jämfört 

med Max. Företagets kraftiga expansion medför däremot att den kommunikativa 

integreringen blir desto viktigare att bevara och tydliggöra, inte minst ur 

legitimitetsperspektiv. Saltå Kvarn kommunicerar också med klarhet sin ekologiska och 

biodynamiska värderingsgrund genomgående på exempelvis förpackningar och transportbilar. 

Varumärkesdesignen är färgstark och har anknytning till naturen och 60-talets hippierörelse 

och funktionalism. Planerna på att öppna butiker stärker Saltå Kvarns integrering ytterligare 

när det gäller konsumentnärhet. 

6.4 Miljö- och hållbarhetskommunikation 

6.4.1 Max: Storyn 

Den viktigaste kommunikationsplattformen för Max är det fysiska utrymmet, det vill säga 

restaurangerna. Det är bland annat där som Max ”berättar storyn för vår gäster så att våra 

gäster kan vara med och bidra till att göra ett aktivt val”. Därmed har företaget fokuserat på 

utbildning av personalen som Max anser fungerar som företagets viktigaste ambassadörer 

(Larshans 2010-04-28).  

Max finns representerade i sociala medier men Pär Larshans är tveksam till effekten av 

den typen av medieval. Det bästa sättet att kommunicera i miljö- och hållbarhetsfrågor 

bedömer han vara att ”komma ut och berätta om vårt arbete /…../ vi har fått andra att prata om 

oss, det ger ju ett mycket starkare intryck när vi ställer upp och tål att bli ifrågasatta” och 

menar vidare att genom att vara transparanta och svara på frågor utgör Max ett positivt 

exempel på hållbarhetskonvertering. Pär Larshans är själv en aktiv förmedlare av Max story 

och nämner flera prestigefulla sammanhang och konferenser, bland annat ett co15 seminarium 

där han berättade om Max klimatarbete i anslutning till talare som Tony Blair och Gro-

Harlem Brundtland, vilket han påpekar ger viss tyngd och skapar trovärdighet. Att Max 
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vunnit miljöpriser och uppmärksammats både i Sverige och internationellt har också bidragit 

till att företaget blivit väldigt omtalat (Larshans 2010-04-28). Den strategi som Max använder 

kan närmast liknas vid den tvåvägs-asymmetriska PR-modellen där företaget själva styr 

kommunikationens budskap men är intresserade av att få återkoppling från intressenter och 

övrig omgivning (Grunig 1992). 

För Max handlar klimatbudskapet inte om reklam och marknadsföring utan om att 

tydligt berätta vilka åtgärder som genomförts. Max är medvetet försiktiga med att satsa 

pengar ur marknadsföringsbudgeten för att lansera sin miljöidentitet och har därmed varken 

rekognoserat eller använt sig av annonser i tidningar eller TV. Larshans menar att den låga 

marknadsföringskostnaden har ökat trovärdigheten kring miljöarbetet (Larshans 2010-04-28). 

Intressenterna för Max miljö- och hållbarhetskommunikationen är hela samhället, 

politiker och näringslivet. Företagets leverantörer är också intressenter men Pär Larshans 

betonar att Max vill förändra prioriteringen av klimatsmartare produkter i samhället och inte 

endast vad de egna leverantörerna producerar (Larshans 2010-04-28). 

6.4.2 Saltå Kvarn: Cocktailpartyt 

Saltå Kvarns VD Johan Ununger använder begreppet ”konversationsmarknadsföring” för att 

beskriva Saltå Kvarns kommunikationsstrategi. Företaget anordnar kurser och håller området 

kring kvarnen öppet för besökare, en annan viktig kommunikationskanal är hemsidan. 

Ununger nämner även vikten av att ha tydliga förpackningar som ”sticker ut” och syns på 

butikshyllorna. 

På senare tid har Saltå Kvarn satsat mycket på sociala medier och driver framgångsrikt 

Saltå Kvarn bloggen, twitter och facebook. I praktiken fungerar Saltå Kvarn bloggen som en 

plattform för diskussion där alla möjliga ämnen avhandlas, allt från nya produkter till miljön 

och politik. Det finns även utrymme för att lyfta fram och berömma andra konkurrerande 

företag och deras aktiviteter. De samtal som uppstår genom sociala medier tycker Ununger 

passar företaget väl ”tänk där man inte vill manipulera eller styra utan man är bara en av 

många som är ute och pratar, det gäller just konversation”. Han beskriver det som ett 

”cocktailparty” där alla som vill är inbjudna. Den största skillnaden mellan att använda dessa 

informella kommunikationskanaler istället för formella anser Ununger vara kontrollösheten. 

Han hoppas att andra företag ska ta efter Saltå Kvarns exempel så att de inte bara ”går ut och 

skriker på twitter” utan är öppna för att diskutera med kunder och andra intresserade på en 

förutsättningslös nivå. Ununger anser vidare att det är viktigt att inte ha ett manipulativt 

bakomliggande syfte vid kommunikation och gör liknelsen med att vara bjuden på en fest där 
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värden har en dold agenda ”Det är en jättekänslig balans mellan manipulation och delaktighet, 

vi vill bjuda in och öppna varumärket”. Genom att finnas på olika plattformar inbjuder Saltå 

Kvarn till ett pågående cocktailparty där alla är välkomna (Ununger 2010-04-30). 

Saltå Kvarn använder inga köpa medier överhuvudtaget, varken för miljö- och 

hållbarhetskommunikationen eller annan information och reklam. Istället anser företaget att 

allt de gör är kommunikation. När Johan Ununger blev VD för  Saltå Kvarn år 2002 upplevde 

han att företaget redan hade ett gott rykte och ett värderingsstarkt varumärke, framför allt i 

Stockholm, och ville inte förstöra det genom traditionell marknadsförning. För Saltå Kvarn 

har det istället blivit strategiskt att inte ha en strategi kring kommunikation (Ununger 2010-

04-30). Visserligen vill företaget sälja sina produkter men de vill också prata om annat runt 

omkring vilket kan ses som ett försök till att använda den något utopiska symmetriska PR-

modellen där dialogen är ett jämlikt samtal mellan sändaren och mottagaren (Grunig 1992).  

De anställda utgör en viktig del av Saltå Kvarn och sociala medier används även vid 

internkommunikation. Johan Ununger förklarar det som att företaget ”försöker ha samma 

inställning inåt som utåt”. När det gäller vilka övriga intressenter som miljö- och 

hållbarhetskommunikationen riktar sig till poängterar Ununger att det inte handlar om en 

medveten kommunikationsplan utan att företaget för dialoger med politiker och att han själv 

försöker påverka SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och ekologisk forskning samt även 

bedriver punktpåverkan på vissa politiker. Saltå Kvarns ägare, de anställda, kunderna, 

konsumenterna, planeten jorden och dess framtida generationer nämns också som intressenter 

(Ununger 2010-04-30). 

6.4.3 Jämförelse 

Både Max och Saltå Kvarn strävar efter att etablera tvåvägskommunikation med sina 

intressenter. Max använder sig främst av det fysiska utrymmet i restaurangerna där personalen 

fungerar som ambassadörer av miljöidentiten. Saltå Kvarn öppnar för diskussion genom att 

kommunicera via sociala medier. Båda företagen betonar vikten av att använda sig av 

informella kanaler och att bli omtalade, snarare än formella kommunikationskanaler när det 

gäller miljö- och hållbarhetskommunikation. Max har på så sätt skiljt marknadsföringen i TV 

och annonser från kommunikation kring klimatarbetet som istället sker via informella kanaler 

i restaurangerna och genom att Max själva ”berättar storyn” i olika forum. Saltå Kvarn har 

däremot helt valt bort traditionella, formella kanaler och satsar främst på dialog via sociala 

medier samt kurser och likande. 
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Det finns stora skillnader i vad företagen anser vara effekten av sociala medier. Saltå 

Kvarn använder i hög grad sociala medier både externt och internt och ser det som en fri och 

förutsättningslös kommunikationskanal. Max har tidigare bloggat men förhåller sig mer 

avvaktande till tillämpningen av sociala medier. Eftersom Max möter sina kunder dagligen i 

restaurangerna har de större möjlighet till direktpåverkan medan Saltå Kvarn är beroende av 

dagligvaruhandeln som mellanhand.. Saltå Kvarn har dessutom som mindre företag lättare att 

möta intressenter på en likvärdig nivå och kommunikationen blir följaktligen mer personligt. 

En fråga som uppstår är huruvida personalen på Max verkligen har möjlighet att 

kommunicera miljöbudskapet via de anställda i snabbmatsrestaurangens stressiga miljö. Där 

framgår Saltå Kvarns satsning på sociala medier som ett mer realistiskt tillvägagångssätt för 

att faktiskt kunna närma sig idealet om ett samtal där både sändare och mottagare är aktiva i 

processen.  

Saltå Kvarn nekar till användningen av intressentanalys medan Max är mer inriktade på 

att påverka olika intressentgrupper. Max tycks även ha en utarbetad plan för sin miljö- och 

hållbarhetskommunikation medan att Saltå Kvarn, vars VD har mångårig erfarenhet som 

konsult inom området, är tydligt med att påpeka att företaget helt saknar 

kommunikationsplan. En anledning till det kan vara att Saltå Kvarns miljövänliga historia och 

VD:n med all sin erfarenhet faktiskt har möjlighet att låta allt kommunicera. 

7. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

I denna avslutande del lägger vi fram våra slutsatser utifrån studiens tre frågeställningar. 

Vidare diskuterar och värderar vi resultatet av undersökningen. Vi kommer även att 

kommentera studiens genomförande och ger i det efterföljande åttonde och sista kapitlet 

förslag till vidare forskning. 

Vår utgångspunkt för uppsatsen var att ta reda på hur två svenska företag som anses 

framgångsrika inom området miljö- och hållbarhetskommunikation agerar. Syftet med studien 

var att undersöka och jämföra företagens drivkrafter ur ett avsändarperspektiv. Vi ville även 

visa på betydelsen av trovärdighetsfrågan i relation till kommersiella intressen och hur den 

påverkar kommunikationen. 

Utifrån intervjuer, materialstudier och tematisk analys har vi kommit fram till att Max 

och Saltå Kvarns olika utgångslägen är den största bidragande orsaken till skillnaderna mellan 

företagens miljö- och hållbarhetskommunikation och påverkar både motiven till drivkrafterna 

samt miljöidentiteternas utformning. Gemensamt för både Max och Saltå Kvarn är att deras 
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miljö- och hållbarhetskommunikation kan ses som legitimitetsåtgärder som möjliggör 

företagens expansionsfaser. 

 

I avsnittet nedan besvarar vi våra frågeställningar mer utförligt: 

- Vilka drivkrafter ligger bakom företagens miljö- och hållbarhetskommunikation? 

Gemensamt för både Max och Saltå Kvarn är deras visionära miljö- och hållbarhetsmål. 

Max ”nollvision” syftar till företagets målsättning att vara klimatneutrala år 2030. Som 

del av den ifrågasatta snabbmatsbranschen drivs Max förändringsarbete främst av proaktiv 

riskhantering då företaget vill undvika framtida kritik. Viljan att vara branschledande 

uppstickare inom alla områden kan till stor del förklaras av Max ägarstruktur som ett 

familjeföretag baserat på personligt engagemang. Genom att vara förebilder vill Max påverka 

snabbmatsbranschen och i förlängningen bidra till hållbar samhällsutveckling. Max 

klimatsatsning kan även ses som ett sätt att säkra verksamhetens legitimitet i samband med 

företagets internationella expansion. 

Genom Saltå Kvarns vision ”rädda Östersjön” vill företaget, i likhet med Max, växa 

och på så sätt vara en förebild för konkurrenter och andra aktörer. Saltå Kvarns ekologiska 

och antroposofiska värderingsgrund gör att företagets drivkrafter uppfattas som genuina och 

trovärdiga. Vidare vill företaget genom sin differentiering påverka jordbruksutvecklingen i 

riktning mot ekologisk och biodynamisk odling. 

Båda fallföretagen ser sina expansionsfaser som miljöinsatser, främst då deras tillväxt 

tar marknadsandelar från företag som inte har lika omfattande miljö- och hållbarhetsarbete 

och därmed möjliggör samhällspåverkan. 

 

- På vilket sätt är miljöidentiteterna integrerade i företagens varumärken? 

Miljöidentitetens integrering i företagens varumärken styrs framförallt av verksamheternas 

utgångslägen och framtida visioner. 

Max miljöidentitet är väl integrerad i företagets kärnverksamhet men kommunikativt 

råder en uppdelning mellan miljö- och hållbarhetskommunikationen och företagets övriga 

varumärkesstrategi, till exempel Max TV-reklam som oförändrat handlar om smak, kvalitet 

och svenskhet. Max har överlag som snabbmatskedja ett svårare utgångsläge när det gäller att 

kommunicera miljöfrågor på ett trovärdigt sätt. Företagets pågående hållbarhetskonvertering 

riskerar att väcka misstankar om greenwashing, vilket kan antas vara varför Max väljer att 
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separera informationen om klimatarbetet ifrån övrig marknadsföring, även om det i dagsläget 

finns långsiktiga planer på att bygga in miljöidentiteten i den övriga kommunikationen. 

Saltå Kvarn har med sin värderingsstyrka och sitt miljövänliga ursprung ett helt annat 

utgångsläge och miljöidentiteten upplevs därmed som mer naturligt integrerad. I takt med 

Saltå Kvarns kraftiga tillväxt har företaget förstärkt och utvecklat miljöidentiteten bland annat 

genom formuleringen av miljöanpassade hörnstenar och miljöpolicys, företaget planerar även 

att införa en extern miljöredovisning från år 2010. Den tydligare integreringen sammanfaller 

med företagets kraftiga expansion och ökning av import- och exportandelar. Saltå Kvarns 

företagsledning anser sig dock inte agera utifrån explicita varumärkesstrategier. 

 

 - Hur agerar företagen för att kommunicera sina miljöidentiteter? 

Båda företagen strävar efter dialogorienterad miljö- och hållbarhetskommunikation och 

undviker därmed marknadsföring i form av köpt medialt utrymme. 

Max kommunicerar sitt klimatengagemang främst genom att berätta hela ”storyn” om 

hållbarhetsarbetet via restaurangerna och i olika samhällsforum. Det faktum att Max är först i 

världen att som hamburgerföretag klimatdeklarera sina produkter har väckt uppmärksamhet 

både i Sverige och internationellt, vilket tillsammans med Max miljöpriser bidragit till att 

sprida Max story. Trots företagets ökade transparens är slutsatsen att den asymmetriska 

kommunikationsmodellen fortfarande är den mest effektiva för Max 

hållbarhetskommunikation då den möjliggör större genomslag än exempelvis sociala medier. 

Detta kan delvis förklaras av att Max som företag upplevs alltför kommersiellt för att lämpa 

sig för Internets mer dialogorienterade kommunikation. 

Saltå Kvarn beskriver sin kommunikation som ett pågående ”cocktailparty” vilket 

syftar till företagets användning av sociala medier och konversationsmarknadsföring. Den 

symmetriska kommunikationsmodellen lämpar sig därmed bättre för Saltå Kvarn som med sin 

värderingstyrka besitter både trovärdighet och transparens, vilket möjliggör ett individuellt 

och personligt tilltal på internet. Saltå Kvarns satsning när det gäller sociala medier närmar sig 

därmed idealet om ett pågående samtal där både sändare och mottagare är aktiva. Andra 

viktiga kommunikationskanaler är produktförpackningar och transportbilar som tydligt 

marknadsför Saltå Kvarn som ett miljövänligt val. Öppnandet av egna butiker kan ses som ett 

steg mot att bli mer konsumentnära och på så sätt stärka varumärket ytterligare. 
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7.1 Reflektioner 

Mot bakgrund av ovanstående slutsatser anser vi oss ha besvarat undersökningens 

frågeställningar på ett tillförlitligt sätt. Som förväntat resulterade fallstudier som metodval i en 

komplex och explorativ studie. Under analysens genomförande har vi eftersträvat ett följsamt 

förhållningsätt till materialet, vi är emellertid medvetna om att egna naturaliserade 

förståelsehorisonter alltid påverkar kvalitativa tolkningsprocesser. 

När det gäller fallföretagens tänkbara framtidsscenarier har Max och Saltå Kvarns båda 

miljöidentiteter goda möjligheter att uppfylla sina uttalade miljö- och hållbarhetsvisioner. 

Samtidigt föreligger risker som kan resultera i att företagens förändringsarbeten förlorar 

styrfart. 

Max framtida hållbarhetsarbete vilar till stor del på konsumtionsmakt och kundernas 

potensiella vilja att göra klimatsmarta val. Vad händer om konsumenterna inte bryr sig och 

fortsätter att äta nötkött i hög utsträckning istället för Max miljövänligare alternativ? Andelen 

vegetarianer i Sverige beräknas i dagsläget vara cirka 4%. I ljuset av det blir Max inledda 

satsningar på utvecklingen av svenskt jordbruk desto viktigare, bland annat för att åtgärda 

sina underleverantörers gödselhantering och på så sätt minska köttproduktionens skadliga 

klimatpåverkan. En annan tänkbar risk är Max bristande integrering när det gäller rådande 

miljö- och hållbarhetskommunikation, något som kan komma att slå tillbaka på företagets 

trovärdighetsanspråk. Max står redan nu inför prioriteringsproblem när det gäller 

varumärkeskommunikationen och risken att alltför många parallella och motstridiga budskap 

florerar är överhängande. 

I en tid när ekologiska värden alltmer efterfrågas har Saltå Kvarn alla de rätta 

förutsättningarna för att fortsätta växa. Samtidigt är det viktigt att god och giftfri 

livsmedelskvalitet inte blir en klassfråga som förbehålls samhällets resursstarka och upplysta. 

Vem är egentligen kunden, och är eko maten en lyxfråga? Saltå Kvarns föreställningar om 

ursprunglighet och produktsortimentets dyrare priser har onekligen elitkaraktär. 

Miljö- och hållbarhetskommunikation riskerar på så sätt att bli ännu ett redskap för att 

legitimera företags fortsatta expansion och tillväxt som i sin tur leder till fortsatt 

konsumtionsökning. En relevant fråga blir ur den synvinkeln – är hållbarhetskommunikation 

verkligen hållbart? 
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8. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Miljö- och hållbarhetskommunikation är ett relativt ungt forskningsområde som skulle gynnas 

av vidare forskning. Eftersom Max hållbarhetsarbete till stor del förutsätter konsumenternas 

engagemang skulle det vara intressant att undersöka hur kunderna förhåller sig till 

klimatdeklarationen genom exempelvis kvantitativ metod. Ett tänkbart syfte skulle kunna vara 

att mäta könsrepresentation när det gäller inställningen till klimatsmarta val och hållbar 

konsumtion. 

Ett annat förslag är att fokusera på företagens ökade transparens och titta närmare på 

hur användarna av sociala medier reagerar på företagens närvaro. Vilka regler och koder 

gäller på nätet och hur fungerar företagens individuella tilltal? Vidare forskning i det 

sammanhanget skulle kunna vara analyser av miljö- och hållbarhetskommunikationens 

integrering när det gäller bloggar, twitter och facebook - grupper med olika kvalitativa 

tillvägagångssätt som retorikanalys eller andra meningsskapande hermeneutiska metoder. 

En annan intressant synvinkel är att undersöka experterna och konsulterna, i det här 

fallet U&W och Det Naturliga Steget för att få större insyn i deras påverkansroll och skilda 

arbetsmetoder. 
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Hjelm, Ingrid & Tingström, Emelie (2009) Bara för att plocka poäng? – En studie kring 

konsumenters syn på Max marknadsföring av sitt CSR-arbete (Magisteruppsats) Uppsala: 

Uppsala Universitet, Företagsekonomiska institutionen.  

Otryckta källor 

Intervju Pär Larshans, Max 2010-04-28 

Intervju Johan Ununger, Saltå Kvarn 2010-04-30 

Saltå Kvarns interna miljöredovisning (Preliminär 2010-04-13)  

Elektroniska källor (Acc. 2010-06-02) 

Biodynamiska Föreningen: http://www.biodynamisk.se/ 

Det naturliga steget: http://www.naturalstep.org/en/sweden 

Energimyndigheten: http://www.energimyndigheten.se/sv/Foretag/Klimatkompensation 

ETC: http://www.etc.se/18560/succe-foer-saltas-biodynamiskt-odlade/ 

Gröna Affärer: http://www.gronaaffarer.nu/2/1.0.2.0/32/1/ 

Isi Wissing: http://www.isiwissing.com/site/ 

Max Hamburgerrestauranger: http://www.max.se 

Max Klimatbokslut 2008: http://www.max.se/download/max_klimatbokslut_2008.pdf 

Nationalencyklopedin: http://www.ne.se 

Nätverket matvalet: http://www.matvalet.nu/UserFiles/File/Matvalet%20referat.pdf 

Saltå Kvarn: http://www.saltakvarn.se 

Saltå Kvarns blogg http://saltakvarn.wordpress.com/ 

U&W: http://www.uwab.se 

  

http://www.biodynamisk.se/
http://www.naturalstep.org/en/sweden
http://www.energimyndigheten.se/sv/Foretag/Klimatkompensation
http://www.etc.se/18560/succe-foer-saltas-biodynamiskt-odlade/
http://www.gronaaffarer.nu/2/1.0.2.0/32/1/
http://www.isiwissing.com/site/
http://www.max.se/
http://www.max.se/download/max_klimatbokslut_2008.pdf
http://www.ne.se/
http://www.matvalet.nu/UserFiles/File/Matvalet%20referat.pdf
http://www.saltakvarn.se/
http://saltakvarn.wordpress.com/
http://www.uwab.se/
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BILAGA 1 - Intervjumanual Max 

Respondent: Pär Larshans, Hållbarhetschef Max Hamburgerrestauranger. 

Telefonintervju 

Datum: 2010-04-28 

 

Introduktion  med information om inspelning och möjlighet att få ta del av den transkriberade 

intervjun. Fråga om möjlighet till återkoppling, till exempel via mail, finns. 

Kan du berätta lite om uttalande Max miljövision är en nollvision? 

En stor del av ert arbete går ut på att vara en föregångare och att andra ska följa ert exempel. 

Ger miljösatsningen konkurrensfördelar? 

Ni befinner er i en expansionsfas där ni kommer att fördubbla antalet restauranger i Sverige 

och även göra en internationell satsning. Vilken roll spelar miljölanseringen i det 

sammanhanget? 

Ni har ju valt en ganska intensiv lansering av miljö. Många företag anser inte att det är korrekt 

att satsa pengar på marknadsföring när det gäller miljö. Hur har ni tänkt kring det? 

Vad är effekterna av att ni vunnit priser och fått internationellt erkännande? Var det något ni 

strävade efter? 

Tycker du att kunderna får tillräckligt med information för att tyda koldioxidmärkningen på 

menyn? 

Vi uppfattar att det finns en uppdelning i er externa kommunikation mellan 

miljökommunikationen och övrig huvudsaklig kommunikation om ”Sveriges godaste 

hamburgare”. Varför är det så?  

Finns det planer på att integrera kommunikationen mer?  

Anser du att det finns andra sätt att åtgärda nötköttsproduktionen än med 

klimatkompensation? 

Förutom restaurangbesökarna, vilka andra intressenter har ni när ni kommunicerar miljö?  

Skiljer dig dessa intressenter från era andra intressenter? 

Är framtida generationer en intressent? 

Hur skapar samarbetet med U&W och Det naturliga steget legitimitet för miljösatsningen? 

Vilket sätt anser du lämpar sig bäst för att kommunicera miljö? 

Kan du berätta mer om twitter och din blogg. 

Vad är tanken bakom dessa satsningar?  
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Har de fungerat som förväntat? 

Viken räckvidd har de (t.ex. internationellt genomslag)?  

Vad tycker du att det är för skillnad mellan informella och formella kommunikationskanaler? 

Finns det en baksida med att positionera sig ”i framkant/sticka ut” när det gäller miljöfrågor?  

Känner du att er trovärdighet ifrågasätts? 

Vilka andra risker kan du se? 

Vilka möjligheter finns? 

Berätta om framtidsscenariot för Max. 
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BILAGA 2 - Intervjumanual Saltå Kvarn 

Respondent: Johan Ununger, VD Saltå Kvarn. 

Plats: Respondentens arbetsplats 

Datum: 2010-04-30 

 

Introduktion  med information om inspelning och möjlighet att få ta del av den transkriberade 

intervjun. Fråga om möjlighet till återkoppling, till exempel via mail, finns. 

Berätta om Saltå Kvarn. 

Hur kommer det antroposofiska in? 

Vilka andra ägare finns förutom de antroposofiska stiftelserna? 

Hur ser ni på er själva? Ska ni vara ett alternativ eller strävar ni efter att vara 

marknadsledande inom era produkter? 

Hur ser ni på ekologiska alternativ från stora kedjor och märken? 

Vilka är era konkurrenter? 

Vem är er genomsnittskund? 

Ser du på Saltå Kvarn som ett nischföretag?  

Hur ser relationen ut med återförsäljare som COOP och ICA? 

Berätta om era fyra hörnstenar. Fanns de med från början eller har de vuxit fram? 

Varför  importerar ni? Borde det inte vara bättre för miljön med ett sortimentet som är 

anpassat efter tillverkning i Sverige? 

Hur ser du på kritiken mot ekologisk odling? 

Ser du det som en hållbar utveckling att satsa på ekologiskt? 

Vi läste i en nyutgiven bok ”Grön kommunikation” att du tycker att allt ni gör är 

kommunikation och ni har inga annonser. Kan du utveckla det? 

Hur går ni tillväga för att bygga relationer? 

Vilka sociala medier använder ni? 

Vad skriver ni om i bloggen? Handlar det ofta om miljö? 

Hur tycker du att bloggen fungerar?  

Vilka är det som läser bloggen?  
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Tycker du att ni integrerar miljöfrågor i all er kommunikation? 

Vilket sätt anser du lämpar sig bäst för att kommunicera miljöarbete? 

Vad tycker du att det är för skillnad mellan informella och formella kommunikationskanaler ?  

På er hemsida står det att ni vill påverka livsmedelsbranschen, på vilket sätt gör ni det?   

Vilka är intressenterna för miljökommunikationen?  

Ser ni framtida generationer som en intressent? 

Är era anställda en viktig kommunikationskanal? 

Vad är fördelarna med att kommunicera via ”word of mouth”? 

Hur blir ni granskade? 

Varför valde ni att samarbeta med U&W? Är det viktigt med extern expertis? Kan det vara så 

att det skapar legitimitet för verksamheten?  

Hur viktig är KRAV-märkning och Demetermärket för er? 

Hur ser du på Greenwashing och trovärdighetsproblemen kring miljösatsningar?  

Finns det en baksida med att positionera sig ”i framkant/sticka ut” när det gäller miljöfrågor?  

Hur ser framtiden ut? Vad är nästa steg för Saltå Kvarn? 

 


