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Förord
Detta examensarbete på 30 högskolepoäng är det avslutande momen-
tet i vår civilingenjörsutbildning inom Industriell ekonomi vid Linkö-
pings universitet. I studien har vi haft förmånen att studera projektet 
One Tonne Life, där Vattenfall var en av aktörerna som hjälpte en 
familj att se hur mycket de kunde minska sina koldioxidutsläpp. 

Vi vill tacka alla som hjälpt oss under arbetets gång. Ett särskilt tack 
till våra handledare, Per Carlborg på Linköpings universitet och 
Magnus Enell och Miranda Jensen på Vattenfall. Ett stort tack också 
till våra opponenter, Adrian Ahrling och Can Aktulga och till våra 
korrekturläsare. Vi vill också rikta ett stort tack till de som ställt upp 
på intervju och övriga personer på Vattenfalls huvudkontor som gjort 
våra dagar givande och roliga.

Tack!



Sammanfattning
Företags ansvar för sin omvärld är ett högaktuellt ämne som diskute-
ras i media och i företag. Hållbarhetsarbete är något som stora företag 
förväntas syssla med och företagets varumärke påverkas i allt större 
grad av dess hållbarhetsarbete. Utvecklingen av nya kommunika-
tionsvägar, som internet, mobilt bredband och sociala medier, har 
inneburit att kraven på transparens hos företag har ökat och det upp-
levs som tvivelaktigt om företagen inte kommunicerar sitt ansvarsta-
gande externt. Svårigheten med hållbarhetskommunikation är att nå 
ut med vad företaget gör så att den bild som skapas i så stor utsträck-
ning som möjligt stämmer med verkligheten, och inte uppfattas som 
ett förskönande åtagande. Syftet med denna studie är att skapa för-
ståelse för hur kopplingen mellan hållbarhet, kommunikation och 
varumärke ser ut samt identifiera framgångsfaktorer för att skapa ett 
hållbart varumärke. Studien har genomförts som en kvalitativ fall-
studie av projektet One Tonne Life, som genomfördes av Vattenfall 
i samarbete med flera andra partnerföretag 2009-2011. Vattenfall ser 
detta projekt som ett exempel på lyckad hållbarhetskommunikation 
och det är därför ett intressant fall att studera för att utveckla teorier 
kring hur företaget bör arbeta.

Ett företags varumärke är inte begränsat till dess logga och gra-
fiska profil, utan handlar om företagets identitet och personlighet. 
Företagets varumärke kan ses som en sammanvägning av flera olika 
identiteter, där verklig, kommunicerad, uppfattad, utlovad, kultu-
rell, ideal och önskad identitet är de sju som används i denna studie. 
En analys modell har tagits fram som beskriver sambandet mellan 
hållbarhetsarbete, hållbarhetskommunikation och varumärke. När 
hållbarhets arbetet är helt integrerat i företagets strategi och kommu-
niceras genom att involvera intressenterna i kommunikationen, kan 
arbetet med hållbarhet inte skiljas från kommunikationen om håll-
barhet. Det är endast med detta arbetssätt som företagets varumärke 
kan byggas av hållbarhet.

Denna studie visar att ett företags varumärke påverkas av alla före-
tagets aktiviteter, vilket innebär att företagets hållbarhetsarbete och 
hållbarhetskommunikation ska vara oskiljbara för att kunna använ-
das för att bygga ett starkt varumärke. Lärdomar ur fallstudien visar 
på vikten av att 1) arbeta med ett relevant hållbarhetsproblem, 2) syn-
liggöra sitt arbete och sätta det i ett större sammanhang, 3) arbeta 
tillsammans med andra för att kunna lösa komplexa frågor och för-
bättra trovärdigheten, 4) involvera mottagaren i kommunikationen, 
5) kommunicera ett budskap genom många kanaler, 6) paketera in 
hållbarhetsarbetet i en intressant historia samt 7) arbeta med att för-
ankra hållbarhetsarbetet internt.



Executive Summary
Corporate social responsibility is a highly relevant subject discussed 
in media and business. Larger companies are expected to deal with 
sustainability questions and the corporate brand is highly affected by 
their sustainability work. The development of new communication 
channels, such as the internet, mobile broadband and social media, 
has led to increased demands for transparency and companies who 
do not communicate their responsibility externally are seen with sus-
piciousness. The difficulty with sustainability communications is to 
communicate to the public what the company is doing in terms of 
sustainability. The communication must create an image of the com-
pany that is as close to reality as possible and not being perceived as a 
manipulating PR trick. The purpose of this study is to understand the 
link between sustainability work, sustainability communication and 
corporate brand. It also aims to identify success factors for creating 
a sustainable corporate brand. The study was conducted as a quali-
tative case study of the project One Tonne Life, conducted by Vat-
tenfall in collaboration with several other partners in 2009-2011. The 
One Tonne Life project is seen by Vattenfall as a good example of a 
successful sustainability communication, which makes it an interes-
ting case to study in order to develop theories about how a company 
should work.

A corporate brand is not limited to its logo and graphic profile, but 
consists of identity and personality. The corporate brand can be seen 
as a combination of several different identities. In this study we have 
chosen to focus on seven identities: actual-, communicated-, concei-
ved-, covenanted-, cultural-, ideal- and desired identity. An analytical 
model was developed to describe the relationship between sustaina-
bility, sustainability communications and corporate branding. When 
sustainability is fully integrated into the company’s strategy and when 
it is communicated by involving stakeholders in the communication, 
the work and communications are inseparable. It is only with this 
approach that the corporate brand can be built for sustainability.

This study shows that the corporate brand is influenced by all the 
company’s activities, which means that the company’s sustainability 
efforts and sustainability communications must be indistinguishable 
in order to be used to build a strong corporate brand. Findings from 
the case study concludes the importance of 1) working with a relevant 
sustainability issue, 2) making the work visible and put in context, 3) 
working with others to solve complex issues and improve the credibi-
lity, 4) involving the recipient in the communication, 5) communica-
ting the same message through multiple channels, 6) packaging the 
sustainability efforts into an interesting story, and 7) gaining support 
for sustainability efforts internally. When following these factors, the 
sustainability work can be integrated into the corporate brand. 
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1. Inledning 
Detta stycke ger en introduktion till studien genom att presentera 
rapportens bakgrund och det problemområde som ska behandlas. 
Bakgrunden och problemformuleringen mynnar ut i rapportens syfte 
och frågeställningar.

1.1. Introduktion till området hållbarhet
Socialt ansvarstagande är högaktuellt och diskuteras mycket i media 
och företag idag, men idén är gammal. I takt med industrialisering-
ens framsteg på 1800-talet uppstod diskussioner om företags positiva 
bidrag till samhället. (Bergelin & Wastesson, 2007; Borglund, de 
Geer & Sweet, 2012; Blowfield & Murray, 2011)

Idén om företag som bidrar positivt till samhället kan benämnas på 
flera sätt, beroende på vad man menar med positivt bidrag. Det eng-
elska begreppet Corporate Social Responsibility eller CSR översätts 
till företags samhällsansvar och tyder på att företag tar ansvar för sitt 
agerande. Värt att notera i översättningen är att social på engelska 
har en vidare betydelse än svenskans samhälle så kanske är omgiv-
ning ett bättre ord att använda då det även innefattar miljön. Detta 
ansvar kan täcka olika områden och ta sig olika uttryck beroende på 
vem man frågar och det förändras i takt med att samhället förändras. 
Blowfield och Murray (2011) ser begreppet CSR som en paraplyterm 
som innefattar de många olika varianter på hur företags ansvar kan 
definieras. Enell (2009) ser CSR som ett av många andra begrepp, 
som socialt ansvar, samhällsansvar, sustainable development, etik 
och moral, citizenship med flera, som alla hänger ihop med hållbar 
utveckling. Kulturella skillnader, sociala strukturer, relationen mel-
lan näringsliv och samhälle samt mellan ekonomi och politik gör att 
hållbarhetsansvaret ser olika ut på olika ställen i världen och föränd-
ras med tiden (Borglund, m.fl., 2012).

Sustainability som på svenska översätts till hållbarhet används i många 
fall synonymt med CSR. FN introducerade begreppet 1987 då World 
Commission on Environment and Development under ledning av 
Gro Harlem Brundtland presenterade rapporten Vår gemensamma 
framtid (Borglund, m.fl., 2012). Den så kallade Brundtland-rapporten 
definierar hållbar utveckling som en utveckling som tillfredsställer 
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighe-
ter att tillfredsställa sina behov (World Commission on Environment 
and Development, 1987). Enell (2009) beskriver hållbarhet förenklat 
som att ta ansvar för sin planering, sina beslut och sitt beteende både 
på kort och lång sikt.

I rapporten kommer hädanefter hållbarhetsarbete eller bara hållbar-
het att användas för att beskriva företags ansvarstagande.
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1.1.1. Hållbarhetskommunikationens utveckling 
Kommunikation och hållbarhet är och har varit tätt sammankopp-
lade. Borglund (2012b) menar att lyckad kommunikation är en för-
utsättning för att företaget ska få utdelning för sitt hållbarhetsarbete. 
I takt med att nya kommunikationsvägar, som internet och sociala 
medier, har utvecklats så har även kraven på informationsspridning 
förändrats. Utvecklingen av nya kommunikationsvägar har inneburit 
att kraven på transparens hos företag har ökat (Tapscott & Ticoll, 
2003 i Borglund, 2012b). Intressenterna i ett företag – media, andra 
kunder, anställda, konkurrenter med flera – får information inte bara 
från företaget självt utan också från varandra. De ingår i ett kommu-
nikationsnät som ständigt utvärderar företaget och har synpunkter på 
verksamheten utan att företaget kan kontrollera det (Gadde, Huemer 
& Håkansson, 2003). Situationen ställer nya krav på företag att skapa 
förtroende hos sina intressenter och hos allmänheten. 

För tio år sedan fastställde Tapscott och Ticoll (2003) att situationen 
då var sådan att företag hade möjlighet att skapa förtroende genom 
att bättre visa på vad de gör, det vill säga öka sin transparens, och att 
ett medel för det är hållbarhetskommunikation. Undersökningar visar 
att det har skett en ökning av hållbarhetskommunikation det senaste 
decenniet. Allt fler företag i Sverige och världen rapporterar sitt hållbar-
hetsarbete och år 2010 hade 95 % av världens största företag någon form 
av hållbarhetsrapportering (Borglund, 2012b). Gad (2008) menar att 
hållbarhetsarbetet kommit så långt i Sverige och Skandinavien, att det 
nu inte längre är en konkurrensfaktor för ett företag att säga att de arbe-
tar med hållbarhet. Tvärtom, har hållbarhetsarbetet blivit en hygien-
faktor, som konsumenterna förväntar sig att företaget arbetar med.

Inom hållbarhet finns det inga regleringar för vilka typer av aktivi-
teter ett företag förväntas ha utan området kännetecknas av frivilliga 
initiativ. Däremot har kommunikationen av hållbarhet gått mot en 
ökad reglering. En stor del av ledande globala företag har en hållbar-
hetsredovisning som följer den standard som tagits fram av organi-
sationen Global Reporting Initiative (GRI). Ser man enbart till de 
europeiska företagen så är trenden densamma. I Sverige måste stat-
ligt ägda företag sedan år 2007 ge ut en hållbarhetsredovisning enlig 
GRI:s riktlinjer och den ska vara reviderad av en oberoende tredje 
part. (Borglund, 2012b)

De normer kring miljörapportering som växer fram ställer krav på 
företag att redovisa sin miljöpåverkan, samtidigt som intressenter krä-
ver finansiell information kring hållbarhetsarbetet (Lubin & Esty, 
2010). Hutton, Goodman, Alexander och Genest (2001) visar att kom-
munikation relaterad till socialt ansvarstagande är den tredje största 
budgetposten hos kommunikationsavdelningarna på större företag.
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Sammantaget så är hållbarhetsarbete något som stora företag förvän-
tas syssla med och det upplevs som tvivelaktigt om företagen inte 
kommunicerar sitt ansvarstagande externt (Borglund, 2012b). Håll-
barhetsarbete och standardiserad hållbarhetskommunikation har bli-
vit en hygienfaktor för stora företag (Gad, 2013).

1.1.2. Hållbarhetsarbetets inverkan på varumärket 
Merparten av ett företags värde är immateriellt. En stor del av detta 
värde är det som benämns rykte eller anseende, vilket är en del av 
varumärket (Borglund, 2012a; Keller, 2008). Betydelsen av att vårda 
sitt företagsanseende har blivit allt viktigare för företag. Under 1960- 
och 1970-talet var en effektiv produktionsprocess det främsta kon-
kurrensmedlet för företag. Under 1980- och 1990-talet konkurrerade 
företaget med finansiell avkastning. Under 2010-talet konkurrerar före-
taget i stället med anseende. Med anseendet menas de uppfattningar 
intressenterna har om företaget. Intressenternas uppfattningar bygger 
på företagets värderingar och etik. (Borglund, m.fl., 2012). Borglund 
(2012b) tar resonemanget så långt att han säger att detta anseende är 
företagets hållbarhetsarbete. Han menar att det är anseendet som avgör 
om intressentgrupper vill investera i, jobba i eller bli affärspartner till 
företaget.

Varumärkesanalyser visar en trend där det blir allt svårare att åtskilja 
allmänhetens uppfattning om ett företags varumärke i stort och före-
tagets hållbarhetsanseende (Sustainable Brand Insight, 2013). Det har 
att göra med att hållbarhet tidigare kunde ses som ett konkurrensme-
del som adderade värde till ett varumärke medan det nu snarare är 
något som förväntas finnas i en verksamhet (Hedén, 2013). Situationen 
i dag är att hållbarhet är delvis integrerat med varumärket och inte-
grationsutvecklingen av hållbarhet i varumärket kommer att fortsätta 
tills det inte går att skilja det ena från det andra. Hållbarhet är viktigt 
för allmänheten i Sverige idag och mycket tyder på att det kommer 
att bli ännu viktigare i framtiden. Det innebär att om man vill ha ett 
starkt varumärke så behöver man ha ett starkt hållbarhetsvarumärke. 
(Sustainable Brand Insight, 2013). Varumärkesexperten Estelle Jou-
bert-Westling (2013) bekräftar detta och säger att ”Det går inte att inte 
jobba med hållbarhet om man vill ha ett starkt varumärke generellt”. 

1.1.3. Vattenfalls motiv till exjobbet 
Sustainable Brand Insight (2013) visar vilka attribut som är viktiga 
för varumärken i energibranschen (se Figur 1). Det som upplevs som 
allra viktigast vid val av varumärke är ett lågt energipris men på 
andra plats kommer miljömässigt och socialt ansvarstagande. Näs-
tan en fjärdedel tycker att det är viktigt att själv ha möjlighet att välja 
energikälla. (Sustainable Brand Insight, 2013). Vattenfall analyserar 
löpande sitt varumärke och hur det utvecklas och resultatet från den 
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egna undersökningen i Sverige visar att hållbarhet utgör en viktig del 
i Vattenfalls varumärke. Vattenfalls varumärke byggs upp av ett tiotal 
förklarande faktorer och en ansenlig del av dessa faktorer har med 
hållbarhet att göra.  En stor del av hur Vattenfalls varumärke upp-
fattas kan härledas till hållbarhetsaspekter. (Tärnström, 2012). Detta 
visar att hållbarhet är relevant för Vattenfall och för andra energibolag.  

Figur 1. De viktigaste varumärkesattributen i energibranschen (Sustainable 
Brand Insight, 2013)

Vattenfall gör också jämförelser med allmänhetens uppfattning om 
konkurrenterna. En liknande jämförelse har publicerats i Dagens 
Media och visar att Vattenfall och Fortum har tappat förtroende 
hos allmänheten under de första månaderna 2013. Mindre elhandels-
bolag som God El och Telge Energi ligger bättre till i mätningarna 
för samma period. Dessa är företag med en tydlig hållbarhetsprofil. 
(Preutz, 2013). Detta visar att det är nödvändigt för Vattenfall att ha 
ett starkt hållbart varumärke och därmed måste de även förstå hur de 
ska arbete och kommunicera hållbarhet.

1.2. Problemformulering 
Socialt ansvarstagande eller hållbarhetsarbete har blivit något alla 
större företag förväntas arbeta med. Det har stor påverkan på före-
tagets varumärke och förväntas få ännu större påverkan i framtiden. 
Synen på företags hållbarhetsarbete är något som ständigt förändras 
och innebörden av det skiljer sig åt mellan olika personer. Företag har 
olika syn på vad hållbarhet är och vad det tillför och därmed också 
olika syften med sitt hållbarhetsarbete. Företagets intressenter kanske 
inte definierar hållbarhet på samma sätt som företaget gör vilket kan 
leda till missförstånd.
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Alla statliga bolag måste publicera en hållbarhetsredovisning, men för 
att nå ut med sitt hållbarhetsarbete behöver man också använda andra 
kommunikationsvägar. Svårigheten ligger i att utforma kommunikatio-
nen kring det arbete som görs så att det uppfattas som trovärdigt. Att 
bara informera om att företaget arbetar med hållbarhet är inte tillräck-
ligt. För att nå fram till intressenterna måste företaget visa på vad de gör, 
men inte heller det är enkelt. Det finns en risk i att en alltför intensiv 
kommunikation av hållbarhet leder till att intressenter tror att företa-
get försöker dölja något samtidigt som det finns en förväntan på stora 
företag att de arbetar med hållbarhetsfrågor och kommunicerar sitt 
arbete. Ashford och Gibbs (1990) visar att ju mer exponerat ett företags 
ambitioner inom hållbarhet är, desto mer utsatt är företaget för negativ 
uppmärksamhet. Brown och Dacin (1997) pratar också om att det finns 
en risk i att en alltför intensiv kommunikation av hållbarhet leder till 
att intressenter tror att företaget försöker dölja något. Effekten av kom-
munikationsansträngningarna blir då den motsatta mot den önskade. 
Morsing och Schultz (2006) är inne på samma linje och argumenterar 
för att det finns en ny och ofta förbisedd komplexitet i relationen mel-
lan sändaren och mottagaren av ett hållbarhetsbudskap som kräver att 
parternas inbördes roller i kommunikationsprocessen förändras. 

Huruvida hållbarhetsfaktorn är inbyggd i företagets produkt eller om 
företaget arbetar med hållbarhetsfrågor sekundärt, det vill säga utan 
koppling till produkten, har stor påverkan på varumärket. Energi och 
livsmedel är exempel på produkter med en inbyggd hållbarhetsfaktor 
eftersom produktens påverkan på omgivningen uppfattas som mer 
direkt och är enkel för konsumenterna att förstå. (Hedén, Cosnier, 
2013). Livsmedelsvarumärken associeras exempelvis med djurhållning 
och jordbruk. Associationerna kan vara båda negativa och positiva 
beroende på varumärke men kopplingen till faktorer som innefattas 
i hållbarhet görs omedelbart. Gad (2013) menar att hållbarhetsarbete 
kommer att ha större påverkan på varumärken i dessa branscher än 
i andra. Det ställer därmed större krav på företag som har produkter 
med en direkt hållbarhetspåverkan, så som energibolag har. 

Om ett företag kommunicerar för lite eller inte alls så riskerar de att 
en bild av deras verksamhet skapas som de själva inte har möjlig-
het att påverka. Det beror på att vi lever i en transparent och global 
värld med ett lättillgängligt informationsutbud, mycket tack vare 
internet och sociala medier. Information om ett företag sprids från 
andra aktörer än företaget själv och intressenterna runt ett företag 
kommunicerar med varandra. I detta kommunikationsnätverk som 
omger ett företag så skapas en bild av företaget oavsett huruvida de 
kommunicerar något själva. 
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Utvecklingen går mot att hållbarhet blir allt viktigare i det generella 
varumärket. Det är framför allt viktigt för företag vars produkter 
har en direkt koppling till hållbarhet. Det är nödvändigt för företag 
att arbeta med hållbarhet, det finns starka förväntningar på det från 
omgivningen. För statliga bolag är det ett ägardirektiv att kommuni-
cera sitt hållbarhetsarbete. För att kommunikationen av hållbarhets-
arbetet ska bidra till att stärka varumärket krävs förståelse för hur 
sambanden mellan hållbarhetsarbete, hållbarhetskommunikation 
och varumärkesbyggande ser ut. 

1.3. Syfte
Syftet med rapporten är att skapa förståelse för hur kopplingen mel-
lan hållbarhet, kommunikation och varumärke ser ut samt identifiera 
framgångsfaktorer för att skapa ett hållbart varumärke.  

1.4. Avgränsningar
Som avgränsning analyseras Vattenfalls hållbarhetskommunika-
tion med hjälp av projektet One Tonne Life som genomfördes under 
2009-2011. Detta projekt är lyckat både ur hållbarhets- och kommu-
nikationsperspektiv och lyckades uppnå ett starkt varumärke. Det 
blev välkänt och förknippades med de attribut som initiativtagarna 
önskade. One Tonne Life kan därför ses som en modell över hur Vat-
tenfall skulle vilja arbeta. 

1.5. Frågeställningar
För att kunna besvara syftet formulerades följande frågeställningar 
att ha till hjälp i studiens fortsatta arbete.
•	 Hur bör hållbarhetsarbetet utformas? 
•	 Hur bör hållbarhet kommuniceras?
•	 Vilket samband finns mellan hållbarhetsarbete och hållbarhets-

kommunikation?
•	 Vilka framgångsfaktorer kan bidra till att skapa ett hållbart 

varumärke?
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2. Metod
Detta avsnitt beskriver undersökningens tillvägagångssätt. Efter att 
arbetsgången presenterats, förklaras studiens ansats och valet att 
genomföra en fallstudie motiveras. Avslutningsvis diskuteras studiens 
tillförlitlighet.

Denna studie har huvudsakligen genomförts under vårterminen 2013 
på Vattenfalls huvudkontor i Stockholm. En inledande förstudie 
påbörjades i Linköping redan under höstterminen och utmynnade 
i en problemformulering att arbeta vidare med. En litteraturstudie 
genomfördes inom områdena hållbarhet, kommunikation och varu-
märke. Denna fortsatte sedan parallellt med intervjuer och annan 
informationsinsamling. Teori och empiri jämfördes i en analys som 
resulterade i slutsatser som besvarade frågeställningarna. I resten av 
detta kapitel beskrivs studiens metod mer utförligt.

2.1. Förstudie
Först genomfördes en förstudie för att kunna ringa in problemområ-
det. Detta påbörjades i Linköping under hösten och vintern 2012, då 
begreppet hållbarhet undersöktes explorativt. Explorativ undersök-
ning innebär att ett område undersöks utforskande, utan att ha en 
exakt fråga eller hypotes att utgå ifrån. En explorativ fas var använd-
bar i inledningen av studien, då dess styrka är att den ger grund-
läggande förståelse av ett område och idéer till handlingsalternativ 
(Lekvall & Wahlbin, 2001). Då de böcker och artiklar som stude-
rades i detta inledande skede behandlar hållbarhet ur ett strategiskt 
perspektiv, sökte vi oss till ett fallföretag som arbetar strategiskt med 
hållbarhet. Vattenfall stämde bra in på denna beskrivning.

På plats på Vattenfalls kontor från och med februari 2013 intensifiera-
des arbetet med förstudien. Kunskap om hållbarhet inhämtades från 
diverse litteratur i ämnet samt från ostrukturerade intervjuer med 
kunniga personer inom ämnet. Samtal hölls med personal på Vatten-
fall för att få en bild av företaget och dess situation. Deltagande i semi-
nariet Social Responsibility Day i Stockholm gav insikt i arbetet med 
hållbarhet i dagens Sverige. Att söka kunskap utan att ha vare sig teori 
eller hypoteser formulerade gjorde studien flexibel och motverkade att 
undersökarna låser sig vid teoretiska samband alltför tidigt (Eisen-
hardt, 1989). Detta var i förstudien studiens avsikt att arbeta efter.

Resultatet av förstudien gav en bild av vad som skulle vara intressant, 
ur Vattenfalls och vetenskapens synvinkel, för studien att undersöka 
- det vill säga en problemformulering. I diskussion med handledare 
från Vattenfall och från Linköpings universitet, formulerades syfte 
och frågeställningar. Det är viktigt att ha en formulerad undersök-
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ningsuppgift, även om det är en bred sådan, för att veta vad man ska 
ta reda på och inte överväldigas av all information (Eisenhardt, 1989). 
Därför spenderades mycket tid och energi i denna inledande fas för 
att komma fram till en så bra undersökningsuppgift som möjligt.

2.2. Referensram
Förstudien utgjorde utgångspunkt i studiens referensram, som vidare 
utökades med hjälp av en litteraturstudie. Med referensram menas 
den ram av kunskap där all insamlad information ryms. Referensra-
men har avgörande betydelse för studiens resultat eftersom den styr 
vilken information som ska samlas in, på vilket sätt detta ska göras 
och hur informationen ska analyseras. Det som ligger utanför under-
sökningens referensram upptäcks inte av undersökarna. (Lekvall & 
Wahlbin, 2001). Av den anledningen ansågs det vara av stor vikt att 
studiens referensram passade Vattenfalls undersökningsbehov, så att 
syftet kunde besvaras på ett sätt som var relevant för företaget. För 
att på bästa sätt uppnå detta, användes en kombinerad deduktiv och 
induktiv ansats (se stycke 2.3). Ambitionen har varit att i stor utsträck-
ning använda teori från böcker och artiklar som är kända och accep-
terade inom sitt område. Detta har bedömts genom att se till de olika 
författarnas erfarenhet av hållbarhet i näringsliv och akademi och 
även genom att ta hänsyn till om författarens teorier används i studie-
litteratur eller refereras till i andra publikationer. Då hållbarhet och 
hållbarhetskommunikation är relativt nya begrepp, är många av de 
teorier som presenteras publicerade så sent som på 2010-talet. Detta 
innebär att de kan antas vara relevanta i avseendet att de tar hänsyn 
till omgivningen som den ser ut idag. Det visade sig att det också 
medförde att forskningen ännu inte enats kring begrepp och sam-
band, vilket borgar för missförstånd. För att undvika missförstånd har 
referensramen kompletterats med en del äldre litteratur om hållbarhet 
och varumärkesbyggande. Begrepp och synsätt från denna litteratur 
har då kunnat fungera som utgångspunkt vid tolkningen av den nyare 
litteraturen, vilket ökade möjligheten att uppfatta teorin på rätt sätt.

Figur 2. Referensramens olika delar
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Referensramen utmynnade i en modell över samband inom under-
sökningsområdet hållbarhetskommunikation, som användes för att 
besvara syftet – en så kallad analysmodell (Lekvall & Wahlbin, 2001). 
Ur analysmodellen formulerades mer preciserade frågeställningar, 
som hjälpte till att förklara vad analysmodellen skulle besvara. Med 
utgångspunkt i dessa frågeställningar utformades den intervjuguide 
som ligger till grund för datainsamlingen. Intervjuguiden finns i 
Bilaga 1.

2.3. Ansats
Som forskningsansats användes en kombination av två olika ansatser. 
Med en induktiv ansats drogs slutsatser utifrån empiri, exempelvis 
”solen har gått upp varje morgon hittills, alltså kommer den gå upp 
även nästa morgon”. Induktion gav data till analysen och användes 
för att testa förklaringar till data. En deduktiv ansats å andra sidan, 
innebär att dra slutsatser utifrån givna premisser, i detta fall de teori-
samband som beskrevs. Ett exempel kan vara att ”Anna är längre än 
Boel och Boel är längre än Cecilia - därför måste Cecilia vara kortare 
än Anna”. Deduktion identifierade de intressanta fenomenen och gav 
förslag på vilka mekanismer som låg bakom . Genom att kombinera 
dessa båda, kunde teori och empiri styras av varandra och i en iterativ 
process jämföras för att få fram relevanta slutsatser (Dubois & Gadde, 
2002) (se Figur 3). I förstudien skedde arbetet induktivt genom att stu-
dera Vattenfall för att förstå problemområdet. Även deduktiv ansats 
användes då aktuell forskning om hållbarhet studerades. Deduktiv 
ansats användes sedan under framställandet av den teoretiska refe-
rensramen. Under intervjufasen användes huvudsakligen en induk-
tiv ansats. Framtagande av referensram, empiriinsamling och analys 
pågick parallellt för att på bästa sätt kunna utnyttja fördelarna med 
både teori och empiri (Dubois & Gadde, 2002).

Figur 3. I studien kombinerades induktiv ansats för att testa teori med deduktiv 
ansats för att generera ny teori i en ständigt pågående process.
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Undersökningen genomfördes som en kvalitativ fallstudie av projek-
tet One Tonne Life på Vattenfall. Kvalitativ studie innebär att infor-
mationen som samlades in inte kunde uttryckas i sifferform och där-
för krävde ett annorlunda tillvägagångssätt i analysarbetet jämfört 
med de statistiska analyser som kan användas i kvantitativa studier 
(Lekvall & Wahlbin, 2001). En fallstudie är en strategi som fokuserar 
på att förstå dynamiken inom enskilda situationer (Eisenhardt, 1989). 
Den största skillnaden mot andra forskningsmetoder är att fallstu-
dien inte försöker kontrollera studiens omgivning, det vill säga inte 
försöker samla in data på ett sätt som är oberoende av sitt samman-
hang (Dubois & Gibbert, 2010).

Fallstudien har flera fördelar som utnyttjades i denna studie och är, 
trots bristen på klarhet i hur den ska användas på bästa sätt (Eisen-
hardt, 1989), den vanligaste metoden i forskning inom industriell 
marknadsföring dit denna studie tillhör (Piekkari, Plakoyiannaki & 
Welch, 2010).

För det första är fallstudien bra på att generera ny teori och nya insik-
ter. Att sammanställa data från informationskällor som ofta säger 
emot varandra, är en kreativ process som ofta ger upphov till ny teori 
utan att påverkas så mycket av undersökarnas förutfattade meningar. 
(Eisenhardt, 1989). Då hållbarhetskommunikation är ett relativt nytt 
forskningsområde, ansågs det passande med en metod för att generera 
nya insikter. För det andra innebär kombinationen av teori och data-
insamling att resultatet i stor utsträckning kan observeras. Samban-
den har ju redan utretts i teorin innan de söktes i empirin. Detta gör 
att lärdomarna från den här studien kan komma Vattenfall till nytta i 
sitt fortsatta arbete med hållbarhetskommunikation. Syftet med stu-
dien är att skapa förståelse och denna förståelse kan komma till nytta 
även för andra företag. Slutligen har en fallstudie hög validitet – det 
vill säga mäter det man vill mäta. Det beror på att arbetet sker nära 
verkligheten och låter undersökarna få en nära känsla för det som 
undersöks – ”how they feel, smell, seem” (Eisenhardt, 1989), det vill 
säga få mer kunskap än det som är svar på direkta frågor. Dubois och 
Gadde (2002) förklarar det genom att skilja på passiva och aktiva data, 
där de passiva utgörs av information som undersökaren aktivt söker 
upp och de aktiva är observationer som undersökaren gör. I denna 
studie var information från intervjuer exempel på passiva data medan 
intryck från möten och lärdomar från spontana samtal var exempel 
på hur aktiva data upptäcktes. Forskning i organisationer i stället för 
om organisationer har ett övertag genom att de har bättre tillgång till 
information (Dubois & Gibbert, 2010). Då hållbarhetskommunika-
tion är ett så pass svårdefinierat begrepp, kom andra informationskäl-
lor än de först påtänkta till nytta i studien. Genom att utföra studien 
som en fallstudie ökade chansen att dessa nya informationskällor 
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kunde hittas. Detta har kommit till nytta i studien genom att nya 
intervjupersoner hittades allt eftersom intervjuerna fortlöpte.

Fallstudien har också en del svagheter jämfört med andra metoder. 
Dels finns risk att den ger upphov till alltför komplex teori på grund 
av den stora mängd data som ofta genereras och som inte kan sorteras 
med hjälp av statistisk analys. En annan risk är att den ger alltför smal 
teori på grund av arbetssättet att utgå från ett enskilt fall. (Eisenhardt, 
1989) Bedömningen gjordes att de potentiella riskerna uppvägdes av 
fördelarna med metoden. Studiens tillförlitlighet diskuteras vidare i 
avsnitt 2.6. 

För att kunna nå en högre konkretiseringsgrad beslutades att använda 
ett avgränsat projekt som fallstudie. Vattenfall såg One Tonne Life 
som ett exempel på lyckad hållbarhetskommunikation och det var 
därför ett intressant fall att studera för att utveckla teorier kring hur 
företaget bör arbeta. I studier som bara analyserar ett fall rekommen-
derar Yin (2009) att detta fall ska väljas ut för att det är ovanligt 
avslöjande, ett extremfall eller att det innebär möjlighet till ovanlig 
forskningstillgång. Genom att använda flera fall hade teorin som tas 
fram kunnat bli mer robust, generaliserbar och testbar jämfört med 
att bara använda ett fall (Eisenhardt & Graebner, 2007). Eisenhardt 
(1989) anser att fyra till tio fall är en lagom hanterbar mängd. Dock 
hade den teoretiska stickprovstagningen då blivit mer komplicerad, då 
fallen måste väljas ut utifrån sitt bidrag till teoretisk insikt utifrån de 
andra fallen i studien. Att på detta sätt välja ut den fallstudie som tros 
ge de för undersökningsfrågan mest relevanta svaren, kan benämnas 
teoretisk stickprovstagning och jämföras med hur ett lämpligt labora-
torieexperiment väljs ut beroende på vilket fenomen man vill under-
söka. Det är ju inte så att experimentet väljs ut slumpmässigt bland 
flera andra experiment, utan man väljer helt enkelt den metod man 
bedömer ska ge mest teoretisk insikt. (Eisenhardt & Graebner, 2007)

Att endast använda ett fall är fördelaktigt om studien bygger på en 
välformulerad teori med specificerade yrkanden och tydliggjorda 
omständigheter då dessa yrkanden tros vara sanna.  Då ett fall mot-
svarar dessa förhållanden så kan det användas för att bevisa, utmana 
eller utvidga teorin. Det går då att avgöra om yrkandena i teorin är 
korrekta eller om det är mer troligt att andra förklaringar är mer rele-
vanta. (Yin, 2009). I denna studie utgjordes de specificerade yrkan-
dena av insikten från förstudien om att det finns ett samband mellan 
hållbarhet, kommunikation och varumärke. Detta motiverade stu-
diens val att använda ett enskilt fall. En enskild fallstudie gav möj-
lighet att undersöka ett specifikt fenomen (Eisenhardt & Graebner, 
2007), vilket One Tonne Life kunde ses som på grund av sin karaktär 
av bästa praxis. Projektets speciella upplägg (det var ett experiment-
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projekt utan vinstkrav som genomfördes med flera samarbetspart-
ners) gjorde att det inte ansågs relevant att jämföra med andra fall. 
Allt detta låg till grund för beslutet att bara använda ett fall.

2.4. Datainsamling
Studien bygger på kvalitativa data. Intervjuer är ett effektivt sätt att 
samla in fylliga empiriska data enligt Eisenhardt och Graebner (2007) 
om man är medveten om intervjusituationens komplexitet. Därför 
har intervjuer efter avvägande valts ut som den huvudsakliga meto-
den för informationsinsamling. Information om Vattenfall och mer 
specifikt om projektet One Tonne Life har fåtts från medarbetare på 
företaget och material som publicerats internt och externt. Begreppet 
”insamling av data” kan antyda att processen varit mer mekanisk och 
objektiv än vad som var fallet, så kanske passar ”samlande av insikter” 
bättre in för att beskriva en kvalitativ studie (Alvesson, 2011). 

2.4.1. Val av intervjupersoner
Personer som arbetat i eller nära projektet One Tonne Life och som 
troddes kunna bidra med information genom att ställa upp för inter-
vju valdes ut som relevanta att intervjua för att få kunskap om arbets-
sättet i projektet. Vissa intervjupersoners erfarenhet, överblick, begåv-
ning, intresse av projektet eller andra egenskaper gjorde dem särskilt 
relevanta att intervjua. Att på detta sätt välja ut de mest relevanta 
intervjupersonerna förespråkas av Alvesson (2011). Handledare på 
Vattenfall hjälpte till att hitta dessa personer, som uppgick till sex 
stycken. Av dessa ställde fyra personer upp på en intervju. Därefter 
framkom att ytterligare tre personer kunde tillföra mer information 
och även dessa intervjuades. Utöver intervjuer om One Tonne Life, 
intervjuades sju personer som arbetar med hållbarhetskommunika-
tion och hållbara varumärken. Totalt har 14 intervjuer genomförts.

Utmaningen med intervjuer är att minska risken för att svaren är 
partiska eller ensidiga. Detta görs bäst genom att använda flera kun-
niga intervjuobjekt som har olika perspektiv på det fenomen som ska 
undersökas (Eisenhardt & Graebner, 2007). För att få tillgång till fler 
synpunkter och rikare material rekommenderar Alvesson (2011) att 
använda sig av kompletterande personer runt om de först identifie-
rade intervjupersonerna. Därför har flera personer med olika roller i 
One Tonne Life intervjuats och även personer som inte hade någon 
formell roll i One Tonne Life. Som komplement till intervjudata har 
skriftligt material om One Tonne Life studerats, både rapporter från 
projektgruppen själv, från Vattenfall och från externa källor. 
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Här följer en kort presentation av intervjupersonerna:
•	 Anders Johnson var med och initierade One Tonne Life i sin roll 

på Vattenfalls distributions- och försäljningsavdelning
•	 Håkan Axelsson var projektledare för One Tonne Life och arbe-

tar nu med ett uppföljningsprojekt på Vattenfall
•	 Ellinor Lindblad var kommunikationsansvarig i One Tonne Life 

och arbetar inte på Vattenfall längre
•	 Oskar Ahnfelt arbetar med intressentrelationer och har använt 

One Tonne Life i sin kontakt med politiker både under och efter 
projektet

•	 Magnus Enell satt i styrgruppen för One Tonne Life och arbetar 
nu som rådgivare på Vattenfalls hållbarhetsavdelning

•	 Oskar Almen var inte direkt involverad i One Tonne Life men 
följde det i sitt arbete med Vattenfalls affärsutveckling

•	 Anne Ahlerup arbetade inte med One Tonne Life men använder 
projektet i sin roll som projektledare på Vattenfalls kommunika-
tionsavdelning

•	 Tina Almqvist och Hanna Welander jobbar med Vattenfalls 
arbetsgivarvarumärke på Vattenfalls koncernfunktion för 
Human Resources

•	 Cecilia Tärnström arbetar med varumärkesuppföljning på Vat-
tenfalls kommunikationsavdelning

•	 Thomas Gad arbetar på Brandflight med rådgivning inom varu-
märkesbyggande åt internationella storföretag

•	 Erik Hedén är partner på Sustainable Brand Insight, som gör 
varumärkesundersökningar ur ett hållbarhetsperspektiv

•	 Astrid von Schmeling arbetar med relationsbyggande och håll-
barhetsvarumärken på One Stone Advisors

•	 Estelle Joubert Westling arbetar med kommunikationsstrategier 
inom hållbarhetsfrågor på The Good Guys

2.4.2. Genomförande av intervjuer
Intervjufrågorna var av kvalitativ karaktär och genomfördes som 
halvstrukturerade intervjuer. En hög grad av struktur innebär att 
intervjun följer en i förväg bestämd frågemall, medan en intervju 
med låg grad av struktur är mer som ett fritt samtal (Alvesson, 2011). 
I detta fall innebar det att intervjun hade förutbestämda teman att 
beta av, men frågorna var ganska öppna och utrymme gavs för följd-
frågor och utvikningar. Exempel på en fråga är att intervjupersonen 
ombads beskriva relationen mellan samarbetsparterna i One Tonne 
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Life. Frågorna anpassades till varje intervjuperson. Intervjuguiden 
finns i. Intervjuguiden finns i Bilaga 1. Varje intervju varade mellan 
en halvtimme och två timmar.

Intervjuerna genomfördes som personliga möten med en intervju-
person och två intervjuare närvarande. Intervjuerna hölls i de flesta 
fall på Vattenfalls kontor i ett litet mötesrum. Med intervjuperso-
nernas samtycke spelades samtalen in med hjälp av ett inspelnings-
program i intervjuarnas telefoner. Ambitionen var att intervjuperso-
nen skulle känna sig trygg att svara på frågorna och att intervjuarna 
skulle kunna lyssna ordentligt på svaren och förstå meningen och 
innebörden av dem. Alvesson (2011) poängterar att det är viktigt att 
kunna tolka vad som pågår i intervjusituationen och parera oönskade 
inslag i intervjun. Med detta i åtanke fokuserade intervjuarna på att 
lyssna på intervjupersonen och formulera frågorna som följdfrågor. 
Man bör vara medveten om att intervjusituationen påverkas av att ha 
två intervjuare närvarande (Alvesson, 2011). Intervjupersonen kanske 
till exempel kände sig i underläge av att bli utfrågad av två personer, 
eller blev osäker av att känna sig iakttagen av ytterligare en person. 
För att minimera risken för att intervjupersonen skulle känna sig i 
underläge, genomfördes intervjuerna i den utsträckning det var möj-
ligt i lokaler där möblemanget bidrog till en avslappnad miljö. Inled-
ningen av intervjun fokuserade på att intervjupersonen skulle känna 
sig bekväm, genom att småprata med båda intervjuarna. 

För att fallstudiens styrkor skulle komma till sin rätt krävdes ett flexi-
belt arbetssätt. Undersökarna bör vara försiktiga med att dra för tidiga 
slutsatser och inte heller vara alltför låsta vid vilken information som 
behövs eller från vilka källor denna ska inhämtas. (Eisenhardt, 1989). 
I denna studie innebar det att intervjuobjekt och frågor tillkom under 
studiens gång. För att ta till vara på nya idéer och insikter måste vi 
som undersökare vara lyhörda inför varandras och andras tankar, vil-
ket underlättades av ständig dialog och diskussion oss emellan. 

Flexibilitet måste vara en avvägning, då struktur krävs för att uppnå 
goda resultat (Eisenhardt, 1989). Ett exempel på struktur är att alltid 
vara två intervjuare på plats. Förutom att det ger fler perspektiv och 
idéer och därför ökar möjligheten att kunna dra riktiga slutsatser, ökar 
det också möjligheten att få med sig relevant information från inter-
vjuerna. En rollfördelning där en person ställer frågorna och den andra 
antecknar eller sköter inspelning, gör att var och en kan koncentrera 
sig på sin uppgift. Den som ställer frågor får möjlighet till mer person-
lig interaktion med intervjuobjektet medan den andra får möjlighet 
att lägga märke till saker som kanske annars hade gått obemärkt förbi. 
(Eisenhardt, 1989). Dessa roller fördelades inte uttalat mellan intervju-
arna, utan kunde växlas på ett naturligt sätt under intervjuns gång.
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Ett annat exempel på struktur är att genom undersökningens gång 
föra anteckningar kring tankar och reflektioner som uppkommer 
(Eisenhardt, 1989). Genomgående under intervjuperioden har en 
strukturerad process följts. Varje intervju förbereddes genom att gå 
igenom intervjupersonens roll i One Tonne Life och på Vattenfall. 
Efter intervjun skrevs inspelningen ut som en löpande text som däref-
ter fungerade som intervjuarnas minnesanteckningar. Fördelen med 
att överföra inspelningen i skriftlig form var att materialet blev lätt-
are att söka i. På regelbundna avstämningsmöten med handledarna 
på Vattenfall diskuterades studiens framsteg, vilket gav möjlighet att 
tillsammans komma fram till fortsatta intervjufrågor. 

Eisenhardt (1989) rekommenderar att datainsamling pågår tills inga 
nya svar längre uppkommer eller till dess att tiden eller resurserna 
tar slut. Informationsinsamlingen i denna studie fokuserade på One 
Tonne Life och fortsatte tills intervjuarna upplevde sig ha en övergri-
pande bild av projektet. Under arbetets gång dök flera intressanta frå-
geställningar upp, vars vidare undersökning hade kunnat ge en mer 
omfattande bild av Vattenfall. Denna informationsinsamling pågick 
tills tiden för studien var slut.

2.5. Analysmetod
Kvalitativa fallstudier analyseras inte riktigt på samma sätt som mer 
kvantitativa metoder. Båda metoderna går ut på att från flera källor 
hitta bevis på en viss konstruktion. I den kvalitativa analysen finns 
hypotesen däremot inte formulerad från början som i den kvantita-
tiva, utan det är något som växer fram i processens gång. En viktig 
del i detta är att hela tiden jämföra data med teori. Detta är ett sätt 
att använda flera olika källor för att komma fram till resultatet och 
pågår så länge förbättring kan fås. Kvalitativ analys kan inte heller 
ta hjälp av statistiska beräkningar som faktoranalyser, eftersom de 
faktorer som vill analyseras kanske inte uppvisas i varje fall. I stället 
sammanställs kvalitativa analyser ofta i en tabell som summerar slut-
satserna ur varje fall. (Eisenhardt, 1989). I denna studie sammanställ-
des arbetssättet i One Tonne Life och jämfördes med hur teorin säger 
att hållbarhetskommunikation bör går till. 

Alvesson (2011) uppmanar till att reflektera kring vad det empiriska 
materialet säger. Undersökarna bör ställa sig kritiska till att infor-
mationen skulle kunna bedöma vad som är sant eller falskt eller visa 
vägen till kunskap, eftersom en intervju påverkas av så mycket (se mer 
om detta i stycke 2.6). Han menar att intervjun påverkas av så många 
olika saker att det är omöjligt att genom hårt arbete i intervjumötet 
få intervjupersonerna att lämna ärliga, tydliga och konsekventa svar. 
Därför krävs i stället hårt arbete i analysen med att tolka intervjuut-
talandena för att förstå hur man kan använda dem. (Alvesson, 2011). 
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Även Kvale (1997) beskriver intervjuer som levande samtal och menar 
att informationen från intervjuerna kommer av mycket mer än bara 
utskrifterna av själva samtalet. Idealet, menar Alvesson (2011) är att 
hela tiden vara medveten om att det finns mer än ett sätt att förstå 
något. Därför har analysarbetet handlat om att diskutera multipla 
tolkningar av det som sagts i intervjuer och jämföra detta med det 
som står skrivet i tryckt material.

2.6. Tillförlitlighet
Detta avsnitt diskuterar denna studies tillförlitlighet i form av dess 
validitet, reliabilitet, objektivitet och generaliserbarhet.

Figur 4. Studiens tillförlitlighet diskuteras utifrån reliabilitet, generaliserbarhet,  
objektivitet och validitet

2.6.1. Validitet
Validitet handlar om att ”mäta rätt saker” (Lekvall & Wahlbin, 2001). 
En fallstudie har stor möjlighet att uppnå hög validitet, tack vare möjlig-
heten att undersöka varför ett visst samband existerar. För att säkerställa 
denna studies validitet, måste vi som undersökare göra bedömningen 
huruvida de samband som upptäcks är riktiga och relevanta. (Eisen-
hardt, 1989). Intervjuer med många olika människor med olika intressen 
kan ge intervjumaterialet en ökad validitet (Alvesson, 2011). Under stu-
diens gång har regelbundna avstämningsmöten hållits med handledare 
på Vattenfall. Dessa har god insikt både i fallföretaget, projektet One 
Tonne Life och i problemområdet och har därför kunnat bidra med 
värdefulla insikter som säkerställt att resultatet är relevant. Avslutnings-
vis presenterades studien på ett seminarium på Vattenfall, där deltagare 
från olika delar av företaget gavs möjlighet att diskutera studiens lärdo-
mar. Deltagarna i seminariet representerade de avdelningar som arbe-
tar med hållbarhet, kommunikation, varumärke och affärsutveckling. 
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Samtliga av dessa områden behandlas i rapporten. Det gav oss som 
undersökare ett värdefullt tillfälle att ytterligare bedöma huruvida de 
samband som upptäckts är relevanta och korrekta. Ingenting i diskus-
sionerna med handledare, med deltagarna på slutseminariet eller i de 
intervjuer som gjorts med varumärkesexperter från näringslivet har tytt 
på att samband i studien inte skulle vara relevanta vilket indikerar en 
hög validitet.

Tillräckligt mycket information måste presenteras i rapporten, så att 
läsarna kan göra sin egen bedömning av materialet. Jämförelsen med 
teorin kan ge viss indikation om studiens validitet. Upptäckter som inte 
stämmer överens med teorin kan tyda på låg validitet, men kan också 
betyda att nya upptäckter gjorts. Resultat som inte stämmer med teorin 
bör därför undersökas vidare. (Eisenhardt, 1989). Ett fall kan vara till-
räckligt för att påbörja processen att bygga ny teori (Easton, 2010). Lär-
domarna från One Tonne Life visade sig stämma väl överens med de 
teoretiska sambanden, vilket indikerar att studien hållit god validitet.

2.6.2. Reliabilitet
Reliabilitet innebär att ”mäta på rätt sätt”. En rad faktorer inverkar 
på reliabiliteten, såsom intervjupersonens hälsa och humör, distrak-
tion i intervjumiljön och variation i sättet att ställa frågor (Lekvall & 
Wahlbin, 2001). Eisenhardt (1989) menar att för en kvalitativ fallstudie 
är reliabiliteten relativt sett låg, eftersom olika resultat skulle fås om 
samma intervju skulle genomföras flera gånger. Easton (2010) håller 
inte med om att reliabiliteten automatiskt skulle förbättras av att upp-
repade experiment ger samma resultat. Han hävdar att detta positivis-
tiska synsätt, att fallstudiens svaghet är att den bygger på för litet urval, 
har begränsningar. Frågor som ”varför” och ”hur” besvaras inte bättre 
av att flera variabler eller fall vägs samman. De besvaras inte av frekvens 
eller fördelning av något, utan snarare av hur förbindelser utvecklats 
över tid. Därför är fallstudier rätt metod för denna typ av frågeställ-
ningar. Alvesson (2011) framhåller att forskaren måste hantera informa-
tion från intervjuer på rätt sätt för att kunna dra riktiga slutsatser.

Alla intervjuer i studien har genomförts i avskilda lokaler utan störande 
element. Vi som intervjuare har ansträngt oss för att inte ställa ledande 
frågor. Utrymmet för misstolkningar har minskats av att vi alltid var 
två som både lyssnade och ställde frågor under intervjuerna. Samt att 
vi konsekvent ställt följdfrågor för att säkerställa att intervjupersonen 
svarande på det vi avsåg att fråga. Alla intervjupersoner har kontaktats 
i efterhand och erbjudits möjlighet att läsa igenom empiriavsnittet i 
rapporten och ha synpunkter på det. Fyra av intervjupersonerna på Vat-
tenfall valde att gå igenom texten. I något enstaka fall blev vi ombedda 
att korrigera formuleringar då intervjupersonen hade menat att svara på 
ett annat sätt än vi uppfattat det.
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2.6.3. Generaliserbarhet
Till skillnad från kvantitativa studier, kan kvalitativa fallstudier bara 
analyseras utifrån varje enskilt fall. Det beror på att varje fall ur statis-
tisk synvinkel ses som ett enskilt experiment. (Eisenhardt, 1989; Easton, 
2010). Detta medför att kvalitativa fallstudier inte så lätt kan generali-
seras. Jämförelser mellan fall och med teorin kan dock ge en indikation 
till studiens generaliserbarhet, där resultat som stämmer med teorin och 
mellan flera fall troligtvis kan generaliseras. (Eisenhardt, 1989). Lärdo-
marna ur One Tonne Life stämde väl överens med hur teorin beskri-
ver att hållbarhetsarbete och kommunikation bör gå till, vilket stärker 
studiens möjlighet att generaliseras. Då statistisk generaliserbarhet inte 
kan uppnås i kvalitativa fallstudier, är det undersökarens uppgift att 
genom analytisk generalisering utvidga och generalisera de teorier som 
tas fram (Easton, 2010). Den teori som ligger till grund för analysmo-
dellen och de samband som togs fram mellan hållbarhet, hållbarhets-
kommunikation och varumärke, är hämtad ur internationell litteratur 
och spänner över företag i flera branscher. Därför kan denna förståelse 
generaliseras till Vattenfall som företag och till företag i andra branscher 
och på andra marknader. Slutsatserna från One Tonne Life får ses mer 
som exempel på hur hållbarhetsarbete och hållbarhetskommunikation 
kan utformas på ett framgångsrikt sätt. De bör anpassas till den situa-
tion som råder och det är därför upp till varje företag eller organisation 
att tillämpa dessa exempel utifrån sina egna förutsättningar.

2.6.4. Objektivitet
Att vara objektiv innebär att ha ett sakligt och opartiskt förhållningssätt. 
Eisenhardt (1989) föreslår att intervjuerna genomförs av olika team, som 
genomför olika studier. På så vis kan de undersökare som inte deltagit 
i datainsamlingen bidra med en objektiv bild av svaren. Denna möjlig-
het saknades i den här studien, eftersom endast två undersökare fanns 
tillgängliga. Eisenhardt och Graebner (2007) menar att en väl utförd 
fallstudie är förvånansvärt objektiv tack vare att dess slutsatser väl följer 
data och håller analysen ärlig. Alvesson (2011) anser att ingen kan vara 
helt objektiv och att analysen bör ta hänsyn till att intervjupersonernas 
svar alltid utgår ifrån den personens subjektiva bild av verkligheten. 
Objektiviteten har i denna studie hanterats genom löpande diskussion 
kring tolkningen av materialet. Undersökarna har påmint varandra 
om hur intervjusvar och situationer kan tolkas på olika sätt och olika 
intervjupersoners svar har jämförts med varandra. Dessa diskussioner 
har bidragit till att materialet har analyserats på ett objektivt sätt. Då 
studien genomfördes på plats på Vattenfalls kontor har undersökarna 
mestadels haft kontakt med vattenfallanställda vilket medför risk att 
studien får ett alltför starkt vattenfallperspektiv. För att motverka detta 
har insikter och slutsatser ur studien diskuterats med externa personer 
som arbetar med hållbarhet och varumärkesbyggande.
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3. Presentation av teorikapitel 
I kapitel 4-6 behandlas den teori som ligger till grund för den vidare 
undersökningen. Som inledning till dessa teorikapitel presenteras här 
de teoretiska områdenas koppling till varandra.

Teorikapitlen som följer byggs upp av teorier inom tre olika områden. 
Dessa områden är hållbarhet, hållbarhetskommunikation och före-
tagsvarumärke. Teorierna om olika syn på hållbarhet beskrivs som 
en skala som förenklat kan sägas bero på hur integrerat hållbarhets-
arbetet är i företaget (se Figur 5). Teorierna om hur hållbarhet kom-
municeras beskrivs som en skala som beror på hur involverade företa-
gets intressenter är i kommunikationen (se Figur 6). Den sista delen 
i referensramen behandlar hur varumärken byggs upp och påverkas 
av det som företaget kommunicerar. Detta kapitel är till för att få en 
bättre förståelse för hur hållbarhet kan ingå i företagets kommunika-
tion utan att riskera trovärdigheten. Ett företags varumärke beskrivs 
utifrån dess sju identiteter (se Figur 7). Hur dessa tre teoriområden 
syntetiserar tydliggörs i kapitel 7, Analysmodell.

Figur 5. Företagets syn på hållbarhet beskrivs som en skala som går från att hållbarhet 
är helt sekundärt från kärnverksamheten till att genomsyra hela strategin.

Figur 6. Företagets kommunikationsstrategi beskrivs som en skala som går från att 
informera intressenterna till att involvera dem i kommunikationen.

Figur 7. Ett företags varumärke beskrivs utifrån dess sju identiteter.
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4. Hållbarhetsarbete
Detta kapitel beskriver teoriområdet hållbarhet. Inledningsvis förkla-
ras begreppets innebörd och därefter presenteras olika syn på företags 
samhällsansvar.

För att göra företags samhällsansvar mer förståeligt har många ansat-
ser gjorts att definiera begreppet och bryta ner vilka områden som 
ingår i samhället eller omgivningen. Galbreath (2009) skiljer på soci-
alt ansvarstagande och sociala frågor, där det förstnämnda handlar 
om att uppfylla samhällets förväntningar och det sistnämnda om 
specifika samhällsproblem, det vill säga de frågor till vilka ansvars-
tagandet är knutet.

FN:s Global Compact är tio principer inom områdena mänskliga 
rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption, riktade till före-
tag. Dessa principer efterföljs av över 10 000 organisationer i mer än 
130  länder över hela världen. (United Nations, 2013). Olika studier 
och författare grupperar och definierar ansvarsområdena på olika 
sätt (World Commission on Environment and Development, 1987 i 
Enell, 2009; Ethical Performance, 2006 i Blowfield & Murray, 2011; 
Epstein, 2008). Den största skillnaden jämfört med Global Compact 
är att en del (bland annat Epstein, 2008) väljer att ta med finansiell 
avkastning som ett ansvarsområde. De hållbarhetskriterier som är 
mest använda i diskussioner, rapporter och mätningar av hållbarhet 
är de sociala, miljömässiga och finansiella (Epstein, 2008). Dessa tre 
områden benämns ofta som Triple Bottom Line. 

Triple Bottom Line bygger på idén om att utöver ekonomiskt bidrag 
kan företag även värderas utifrån sitt miljömässiga och sociala bidrag 
eller sin belastning. Begreppet introducerades av Johan Elkington 
under 1980-talet. Elkingtons idéer bidrog starkt till att miljöredovis-
ning blev något som företag ägnade sig åt. Företag började systema-
tiskt arbeta med att kategorisera data gällande sin miljöpåverkan. 
Detta ledde till att miljöledningssystem, miljöredovisning och miljö-
rapportering fick sitt genombrott. (Sweet, 2012)

Det globala nätverket Global Reporting Initiative (GRI) har etablerat ett 
ramverk för hur företag och organisationer redovisar och kommunice-
rar sitt hållbarhetsarbete. Hållbarhetsbegreppet bryts ner i ekonomiska 
aspekter, sociala aspekter och miljöaspekter, vilka ytterligare delas in i 
underområden. International Standard Organization (ISO) behandlar 
också hållbarhetsfrågor. ISO 14000 handlar om miljökommunikation 
och beskriver processer, strategier och policys kring ledningssystem, 
prestanda, revision, livscykelanalys, produktutveckling och märkning 
(Enell, 2009). ISO 26000 innehåller riktlinjer för hur arbete med socialt 
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ansvarstagande ska bedrivas. Det behandlar de sju områdena organisa-
tionsstyrning, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, ansvarsfulla 
affärsmetoder, konsumentfrågor och lokal samhällsutveckling. Det 
företag eller den organisation som väljer att följa standarden väljer vilket 
eller vilka av områdena de vill fokusera på. (SIS, 2010) 

Gemensamt för dessa och andra initiativ är att de försöker definiera före-
tagsansvar och göra det jämförbart och granskningsbart. Det kan också 
ses som en föreskrift för hur företag bör agera. Trots dessa försök att 
definiera vad hållbarhet är så finns ingen gemensam bild av vad begrep-
pet betyder i praktiken och det är upp till varje företag och organisation 
att tolka vad ansvar innebär. Det behöver inte vara en nackdel utan det 
gör det möjligt att anpassa och utveckla ansvaret. (Widell, 2012)

4.1. Olika syn på företags samhällsansvar
Olika personer har präglat synen på företags samhällsansvar i olika tider. 
Halme och Laurila (2009) delar in hållbarhetsstrategier i kategorierna 
välgörenhet, integration och innovation. De olika hållbarhetsstrategi-
erna beskrivs som en utveckling hos företag. Utvecklingen går från ett 
filantropiskt förhållningssätt till mer integration av hållbarhet i verksam-
heten och sedan till ett innovativt arbetssätt. (Halme & Laurila, 2009)

Figur 8. Utvecklingen av hållbarhet hos företag enligt Halme och Laurilas (2009)

Zadek (2004) använder sig av en femgradig skala för att beskriva 
företags strategiska hållbarhetsutveckling. De fem faserna är Defen-
sive, Compliance, Managerial, Strategic och Civil. I den första fasen 
Defensive nekar företaget till ansvar medan i den andra fasen Com-
pliance tar företag ansvar i vissa väletablerade frågor. Har företaget 
nått den tredje fasen, Managerial, så jobbar de med hållbarhetsfrågor 

Det är upp till varje företag och organisation att  
tolka vad ansvar innebär (Widell, 2012)
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i kärnverksamheten och integrerar hållbarhet i värdekedjan. I den 
fjärde fasen, Strategic, så använder företaget hållbarhet för att skapa 
konkurrensfördelar och långsiktig lönsamhet genom integration i 
tjänster och kärnprocesser. I den sista fasen, Civil, så arbetar företaget 
för att alla aktörer ska ta ett gemensamt ansvar. De medverkar i arbe-
tet med standarder och gemensamma branschinitiativ.

Keys, Malnight och van der Graaf (2009) använder begreppet CSR 
istället för hållbarhet och har valt att definiera det utifrån dess dubbla 
mål: att ge fördelar för samhället och för företaget och bredden av 
möjligheter som finns i de två kategorierna. De hittade fyra olika 
kategorier som illustreras i Figur 9.

Figur 9. Modell över hållbarhetskategorier (Översatt från Keys, m.fl., 2009)

Pet Project är de typer av aktiviteter som varken resulterar i fördelar 
för samhället eller för företaget. Kategorierna Philanthropy (välgören-
het) och Propaganda (reklam) är hållbarhetsansträngningar som ger 
begränsade och ensidiga fördelar. Dee hållbarhetsaktiviteter som är 
värdefulla för både samhället och företaget samtidigt benämner för-
fattarna Partnering (partnerskap). (Keys , m.fl., 2009)

Med utgångspunkt i de grupperingar som gjorts av Halme och Lau-
rila (2009), Zadek (2004) och Keys, m.fl. (2009) så delas företags syn 
på hållbarhet in i en skala i tre delar. Dessa tre delar benämns sekun-
därt hållbarhetsarbete, integrerat hållbarhetsarbete och strategiskt 
hållbarhetsarbete och förklaras i avsnitt 4.1.1-3. Skalan kan lite för-
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enklat beskrivas som en utveckling som gått från att se på ansvarsta-
gande som en kostnad, till något som ger förbättrat anseende, till att 
nu anses vara ett viktigt verktyg i företagens strategiarbete. Ett företag 
kan befinna sig på skalans olika delar samtidigt. Hur ett företag ser 
på hållbarhet och arbetar med det är en mognadsprocess där företaget 
vill röra sig åt höger. 

4.1.1. Sekundärt hållbarhetsarbete
Gemensamt för det som beskrivs som sekundärt hållbarhetsarbete (se 
Figur 10) är att företagens ansvarstagande beskrivs som en utgiftspost och 
inte som något som är värdeskapande för företagens kärnverksamhet.

Figur 10. Den vänstra delen av hållbarhetsskalan benämns sekundärt hållbarhetsarbete.

En uppfattning som har varit stark är att företagens enda ansvar gen-
temot samhället är att ge arbetstillfällen och betala skatt (Moir, 2001). 
Milton Friedman publicerade 1970 en artikel i New York Times som 
tydligt fastställde hans ståndpunkt att företag ska fokusera på att göra 
vinst och överlåta åt samhället att hantera de sociala frågorna (Fried-
man, 1970). Denna syn på företags roll i samhället anses numera av 
många förlegad. Den vanligaste åsikten bland akademiker och före-
tagsledare nu är att företag har icke-ekonomisk inverkan på samhället 
och därför har ett ansvar att engagera sig i sociala problem även om 
det inte genererar vinst (Moir, 2001). 

Enligt Halme och Laurila (2009) så är aktiviteter som ryms inom 
det filantropiska synsättet välgörenhet, social sponsring och frivilliga 
insatser bland de anställda. Företagets resurser används för att ”göra 
gott” i största allmänhet utan någon särskild koppling till kärnverk-
samheten. Motivet till engagemanget är olika, vissa har en genuin 
vilja att bidra medan andra väljer att engagera sig i samhällsfrågor 
för att de känner förväntningar från omgivningen. Keys, m.fl. (2009) 
definierar den här typen av hållbarhetsprojekt på liknande sätt och 
delar in det i två kategorier som benämns Pet Project och välgörenhet.  

Företag ska fokusera på att göra vinst och överlåta åt samhället 
att hantera de sociala frågorna (Friedman, 1970)
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Det är inte ovanligt att initiativen grundas på personliga intressen 
och engagemang hos personer med ledande befattningar och där-
för genomförs. Det kan förvisso ha en positiv inverkan på samhäl-
let i olika grad men fördelarna för företagen är begränsade. Oavsett 
anledning till hållbarhetsengagemanget så är de sekundära aktivite-
ter i verksamheten och ger inga direkta fördelar till dess affärer. Det 
kan däremot indirekt bidra till en förbättring av företagets anseende. 
(Borglund, 2012a)

4.1.2. Integrerat hållbarhetsarbete
Mitten på skalan benämns som integrerat hållbarhetsarbete (se Figur 11) 
och den främsta anledningen till att företag arbetar med det är att det 
finns förväntningar från omgivningen på att de ska göra det. Utmärkande 
för denna kategori är att företaget har integrerat sitt hållbarhetsarbete i 
kärnverksamheten, eftersom det är där de har krav på sig från intressenter.

Figur 11. Den mittersta delen av hållbarhetsskalan benämns integrerat  
hållbarhetsarbete.

Ett av de främsta skälen till att företag vill förhålla sig till sin omgiv-
nings åsikter och väljer att ta till sig nya idéer om företagande är 
för att skapa legitimitet, eller rättfärdigande, för sin verksamhet. Pre-
cis som att företag måste ha effektiva och välstrukturerade interna 
processer så är det viktigt att vara en accepterad och legitim del av 
sin omgivning. (Widell, 2012) Det här gör enligt Suchman (1995) att 
företag vill anpassa sitt ansvarstagande efter rådande normer och vär-
deringar. Det finns ingen fast definition av vad ansvar är och det är 
något som kontinuerligt förändras. Företagets intressenter är med och 
skapar dessa förväntningar om vad som ska utgöra ett företags sociala 
och miljömässiga ansvar. Det innebär att företagen måste identifiera 
sina intressenter, deras åsikter och vara beredda att ständigt omvär-
dera och förändra det egna samhälleliga ansvaret. (Widell, 2012)

Den samlade och avvägda uppfattningen hos alla intressentgrupper 
utgör grunden för de förväntningar som företaget måste leva upp till 
för att få legitimitet. Denna legitimitet utgör license to operate enligt 
Widell (2012). License to operate eller tillstånd att bedriva verksam-
het, som det kan översättas till på svenska, har inget att göra med 
myndigheters formella tillstånd utan innebär att företaget når accep-
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tans från omvärlden (Widell, 2012). Legitimitetsteorin menar att ett 
företags främsta anledning till att arbeta med hållbarhet är att uppnå 
marknadens godkännande. Detta innebär att hållbarhetsarbetet är 
värdelöst om det inte kommuniceras (Moir, 2001). En allmän upp-
fattning är att det värde hållbarhetsarbete ger är just legitimitet men 
att det samtidigt påverkar effektiviteten negativt. Det är fortfarande 
en kostnad. (Jutterström & Norberg, 2013)

Halme och Laurilas (2009) begrepp hållbarhetsintegration innebär att 
förbättra den existerande verksamheten genom att arbeta med hållbar-
hetsfrågor i kärnverksamheten och ta ansvar för olika områden i förhål-
lande till de viktigaste intressenterna. I det här begreppet kategoriserar 
författarna in frågor som arbetsvillkor, jämställdhet, produktkvalitet 
och miljöansvar. De menar att det här är den dominerande synen på 
hållbarhet bland företag (år 2009 när artikeln skrevs). Det huvudsak-
liga syftet med hållbarhetsarbetet är att motsvara intressenternas för-
väntningar och därigenom stärka sin konkurrenskraft samt att minska 
risken i affärsverksamheten. (Halme & Laurila, 2009)

Borglund (2012b) menar att ytterligare en anledning till att arbeta 
med hållbarhet och kommunicera det är att det kan göra de anställda 
mer villiga att stanna kvar och utvecklas i företaget. Det kan även 
stärka arbetsgivarvarumärket och underlätta nyrekrytering.

Ett sätt för företag att visa upp sitt ansvarstagande är att certifiera 
sina produkter eller hela företaget enligt något märkningssystem. Det 
finns flera olika certifieringar. Några exempel är Krav och Fair Trade 
som utfärdas av privata tredjepartsorganisationer, Nordiska Svanen 
och EU-blomman som är statligt reglerade och egna företagsmärk-
ningar som exempelvis Coops Änglamark. Dessa märkningar ska 
skapa förtroende och öka attraktiviteten för företagets produkter och 
tjänster.  (Borglund, 2012)

4.1.3. Strategiskt hållbarhetsarbete
Företagets syn på hållbarhet har nu beskrivits som en skala där håll-
barhetsarbetet är allt mer integrerat i verksamheten ju längre högerut 
på skalan de rör sig. Den tredje och sista grupperingen handlar om att 
hållbarhetsarbete medför nytta inte bara genom att företaget vinner 
förtroende hos sina intressenter utan dessutom som hjälp i företags-
styrningen och strategin (se Figur 12).

Det huvudsakliga syftet med hållbarhetsarbetet har varit  
att motsvara intressenternas förväntningar och därigenom 
stärka sin konkurrenskraft samt att minska risken i affärs

verksamheten (Halme och Laurila, 2009)
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Figur 12. Den högra delen av hållbarhetsskalan benämns strategiskt hållbarhetsarbete.

Genom att se på hållbarhetsarbete som ett strategiskt verktyg borde håll-
barhetsarbetet utformas utifrån vad företaget vill uppnå på en strategisk 
nivå. För att lyckas med detta bör företaget välja, men också välja bort, 
frågor att inrikta sig mot. I stället för att begränsa sitt hållbarhetsarbete 
endast till marknadsföringsavdelningen och åtgärder som uppförandeko-
der, miljöredovisningar och reklamkampanjer, bör företaget utnyttja håll-
barhetsarbete i hela sitt strategiarbete. Strategi handlar om att förstå och 
hantera frågor som påverkar företagets förmåga att uppfylla sitt uppdrag, 
vilket inkluderar långsiktigt mål, strategiskt mål, marknad, kundbehov, 
resurser såsom kunskap, kompetenser, relationer, finanser och tillgångar 
samt konkurrensövertag. Hållbarhet kan användas inom alla dessa områ-
den och bör därmed ses som en strategisk fråga. (Galbreath, 2009)

Hållbarhet som ingår i företagets strategi bidrar till lönsamhet (Halme 
& Laurila, 2009; Keys, m.fl., 2009; Jutterström & Norberg, 2013; 
Porter & Kramer, 2011; Kiron, Reeves, Kruschwitz, Goh & Haanaes, 
2013). I resten av detta stycke förklaras olika författares syn på hur 
hållbarhet bidrar till lönsamhet.

Halme och Laurila (2009) menar att definitionen av hållbarhetsinno-
vation är att utveckla nya affärsmodeller för att lösa sociala eller miljö-
mässiga problem. Här ser företagen problemområdena som en källa till 
innovation. De produkter eller tjänster som utvecklas är en lösning på 
sociala eller miljömässiga problem men även ett bidrag till företagets 
lönsamhet. Enligt Borglund (2012a) så är den största skillnaden mellan 
integrerat hållbarhetsarbete och innovativt hållbarhetsarbete att fokus 
i det förstnämnda är att förbättra existerande produkter och proces-
ser medan innovation handlar om att skapa nya lösningar. Keys, m.fl. 
(2009) menar att möjligheter för gemensamt värdeskapande, det vill 
säga hållbarhetsarbete som ger fördelar till både samhället och företa-
gen, ligger i partnerskap. Det viktiga är att varje part utnyttjar resur-
serna och sakkunskapen hos de andra för att på så sätt hitta kreativa 
lösningar på kritiska sociala och affärsmässiga utmaningar.

Hållbarhet borde användas som ett managementverktyg  
av företags ledare (Jutterström och Norberg, 2013)
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I den debatt som förts i forskarvärlden om hållbarhetsarbetets inverkan 
på företag så diskuteras i första hand att hållbarhetsarbete skapar värde 
främst genom legitimitet medan det sällan ses som en effektivitetsförbätt-
rare. Att ökad legitimitet bara kan uppnås genom kostnadsökningar kall-
lar Jutterström och Norberg (2013) myten om CSR. De hävdar istället att 
hållbarhet har stor potential att effektivisera verksamheten och minska 
kostnader bland annat eftersom resurshushållning är en naturlig del i håll-
barhetsområdet. En ökad personallojalitet sparar resurser för till exempel 
rekrytering. Författarna argumenterar därmed för att hållbarhet borde 
användas som ett strategiskt verktyg. 

Porter och Kramer (2011) utvecklar begreppet CSR till CSV, corpo-
rate shared value som på svenska blir gemensamt värdeskapande och 
innebär att företaget och samhället är så beroende av varandra att det 
som gynnar den ene också gynnar den andre. De menar att bland 
andra Friedmans (1970) syn på marknaden där företaget utgör en 
egen enhet som bara bör agera utifrån sin egen vinstmaximering, är 
förlegad och likaså beskrivningen av hållbarhet som välgörenhetspro-
jekt. Ett projekt kan bara anses lyckat om det skapar värde både för 
samhället och för företaget. (Porter & Kramer, 2011)

Figur 13. Porter och Kramers (2011) utveckling av begreppet CSR

Porter och Kramer (2011) belyser olika sätt som företag kan agera 
på för att skapa gemensamt värde med sina intressenter. Företag kan 
omvärdera sina kunder och marknader, det handlar om att se till att 
produkterna verkligen gynnar kunder. Företaget bidrar till samhället 
genom att skapa sociala eller miljömässiga fördelar genom sina pro-
dukter. Ett exempel kan vara att ta fram mat som är näringsrik och 
hälsosam och inte tvärtom. Det här kallas även ibland att hitta win/
win-situationer, det vill säga situationer som alla parter tjänar på. 

Ytterligare ett sätt att agera är att omdefiniera produktiviteten i värdeked-
jan och integrera hållbarhetsfrågan. Förhoppningen är att ett ökat ansvar 
ska ge lägre resursförbrukning och kostnader. Genom att till exempel 
stödja leverantörer med kunskap och finansiering så kan produktiviteten 
och kvaliteten öka och tillgängligheten av stora billiga volymer stärkas. 
Ett exempel på det är Nestlé 1 som har samarbetat med kaffebönder och 

Ett projekt kan bara anses lyckat om det skapar värde både för 
samhället och för företaget (Porter & Kramer, 2011)

1 Netslé är ett företag som hos många har och har haft dåligt anseende. De har 
tidigare varit utsatta för bojkotter och fått mycket kritik för sin verksamhet  
(Belfrage, 2006). Företagets arbete med hållbarhet idag är trots deras historia  
ett bra exempel på gemensamt värdeskapande.
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hjälpt dem utveckla sina produktionsmetoder med mindre miljöpåver-
kan. Det har gett bönderna bättre ekonomi och Nestlé har fått högre 
kvalitet på de kaffebönor de köper. Investeringar i hälsoprogram är ett 
annat exempel på hur hållbarhetsfrågan integrerats i värdekedjan. Ett 
hälsoprogram gör förhoppningsvis de anställda friskare och sänker sjuk-
frånvaron och därmed kostnaderna för företaget. (Porter & Kramer, 2011)

Förändringar i klimatet, demografiska förändringar och en ökad befolk-
ning är trender som kommer ställa större hållbarhetskrav på företag. 
Kiron, m.fl. (2013) argumenterar för att hållbar utveckling är något som 
både är en nödvändighet och en möjlighet. Kärnan i hållbarhet är att 
hitta ett sätt att lösa miljö- och samhällsproblem där processen samti-
digt är lönsam. Det handlar om att se hållbarhet som grunden till det 
värde som skapas, inte om att framställa sig som hållbar genom att ha en 
miljövänlig profil. Det här benämner författarna som Hitting the Sus-
tainability Bull’s Eye, vilket kan översättas som Hållbarhet mitt i prick. 
Författarna visar att många företag har ett hållbarhetsarbete som bidrar 
till lönsamhet och de har kartlagt gemensamma drag hos dessa företag. 

Ett företag måste vara beredda att ända sin affärsmodell. Det är en avgö-
rande faktor till huruvida ett företags hållbarhetsarbete kommer att vara 
vinstgenerande. För företag som i grunden har ändrat sin affärsmodell så 
innebär hållbar utveckling ett ständigt sökande efter innovationer och 
förbättringar. I en sådan affärsmodell ligger fokus för hållbarhetsinno-
vationen inte i produkten, tjänsten eller i tekniska förbättringar utan i 
de fundamentala beslut som företaget fattar angående sin affärsmodell. 
Hållbarhet ses inte som en färdig lösning utan som en process som krä-
ver konstant uppmärksamhet och engagemang. (Kiron, m.fl., 2013)

Undersökningen visar att uppmärksamhet och engagemang inom 
hållbarhet hos den högsta ledningen är centralt för att lyckas med 
hållbarhetsdrivna innovationer. Ledningens engagemang är det andra 
nyckelområdet. Det är ledningens uppgift att se till att relevanta mål 
sätts upp och är knutna till strategin. Det är i toppen av företagen som 
ansvaret ligger för att information sprids genom organisationen.  Håll-
barhet ska aldrig vara en isolerad åtgärd utan måste integreras i verk-
samheten och ansvarsområdena måste vara tydliga. (Kiron, m.fl., 2013)

Hållbarhetsmålen måste vara mätbara. Kiron, m.fl. (2013) uttrycker 
det som att ”om du inte kan mäta det kan du inte hantera det”. Fram-
gångsrika hållbarhetsinnovatörer i undersökningen använde styrkort 
eller någon annan typ av verktyg för att jämföra prestationer mot upp-
satta mål. Även kundförståelse är viktigt. Företaget måste förstå hur 
kunderna tänker kring hållbarhet och om de är beredda att betala ett 

Kärnan i hållbarhet är att hitta ett sätt att lösa miljö och samhälls
problem där processen samtidigt är lönsam (Kiron, m.fl., 2013)
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premiumpris för produkter och tjänster inom hållbarhet. Kiron, m.fl. 
(2013) menar att gröna produkter bara är toppen av isberget av möjlig-
heter med hållbarhet. Kundförståelse bidrar till att identifiera mark-
nader och behov som utöver att skapa lönsamhet bidrar till hållbarhet.

Ytterligare en viktig aspekt är förmågan att samarbeta med externa 
intressenter. Många framgångsrika företag har rådgivande grupper 
utanför organisationen som hjälper dem att sätt upp ramen för deras 
hållbarhetsagenda. Ideella organisationer kan hjälpa företag att identi-
fiera trovärdiga, meningsfulla och genomförbara hållbarhetsmål som 
inte riskerar att uppfattas som förskönande marknadsföringsknep, så 
kallad greenwashing. (Kiron, m.fl., 2013)

Gemensamt för de olika resonemang som tagits upp i detta stycke är 
att hållbarhet förbättrar företagets verksamhet och leder till innova-
tion om det får genomsyra företagets strategi. Därför har denna syn 
på hållbarhetsarbete fått benämningen strategiskt hållbarhetsarbete.

Hållbarhet ska aldrig vara en isolerad åtgärd utan måste  
integreras i verksamheten och ansvarsområdena måste  

vara tydliga. (Kiron, m.fl., 2013 )
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5. Hållbarhetskommunikation 
Detta kapitel beskriver teoriområdet hållbarhetskommunikation. 
Kapitlet tar upp tre olika kommunikativa strategier, förklarar hur ett 
meddelande skapas och levereras och visar på risker med hållbarhets-
kommunikation.

Företags konkurrensmedel har förändrats historiskt sett. Under 1960- 
och 1970-talet var det främsta konkurrensmedlet en effektiv produk-
tionsprocess. Under 1980- och 1990-talet konkurrerade företaget med 
finansiell avkastning. Under 2010-talet konkurrerar företaget i stället 
med anseende. Med anseendet menas de uppfattningar intressenterna 
har om företaget. Intressenternas uppfattningar bygger på företagets 
värderingar och etik. (Borglund, m.fl., 2012). Borglund (2012b) tar 
resonemanget så långt att han säger att detta anseende är företa-
gets hållbarhetsarbete. Han menar att det är anseendet som avgör 
om intressentgrupper vill investera i, jobba i eller bli affärspartner 
till företaget. Det är hållbarhetskommunikation som påverkar detta 
anseende och därför är kommunikation en så viktig fråga för företag. 

Hållbarhetskommunikation är inte enkelt att lyckas med. Ju mer 
exponerat ett företags ambitioner inom hållbarhet är, desto mer utsatt 
är företaget för negativ uppmärksamhet (Ashford & Gibbs, 1990). 
Det finns en risk i att en alltför intensiv kommunikation av hållbar-
het leder till att intressenter tror att företaget försöker dölja något 
(Brown & Dacin, 1997). Morsing & Schultz (2006) är inne på samma 
linje och argumenterar för att det finns en ny och ofta förbisedd kom-
plexitet i relationen mellan sändaren och mottagaren av hållbarhets-
kommunikation som kräver att intressenter involveras mer i pågående 
kommunikationsprocesser. 

5.1. Kommunikativa strategier 
Kommunikationen av det hållbarhetsarbete ett företag gör är nära sam-
mankopplat med de hållbarhetsstrategier företaget har valt (Borglund, 
2012b). Formerna av strategisk hållbarhetskommunikation kan enligt 
Morsing och Schultz (2006) ses som ett spektrum som sträcker sig från 
en monolog från företaget till en dialog med intressenterna. De katego-
riserar dessa olika kommunikationsstrategier i tre grupper: en informe-
rande strategi, en responderande strategi och en involverande strategi. 
Dessa kommunikationsstrategier beskrivs i kommande avsnitt.

Under 1980 och 1990talet konkurrerade företaget med finan
siell avkastning. Under 2010talet konkurrerar företaget i stället 

med anseende. (Borglund, m.fl., 2012)
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5.1.1. Informerande strategi 

Figur 14. Den vänstra delen av kommunikationsskalan benämns informerande  
kommunikation.

En informerande strategi (se Figur 14) innebär enkelriktad kommuni-
kation som till exempel hållbarhetsredovisningar, webbsidor och pre-
sentationer. Syftet med strategin är att sprida information och därmed 
påverka sin omgivning. Synen på intressenterna är att de har infly-
tande över ett företag på så sätt att de antingen kan välja att stödja och 
samarbeta med företaget eller opponera sig genom demonstrationer, 
strejker och bojkotter. Anledningen till att företag vill informera om 
sitt hållbarhetsarbete är för att undvika negativa reaktioner och även 
för att det kan finnas en uppriktig vilja att bidra till förbättring i sin 
omgivning och ”göra rätt”. Utgångspunkten till initiativen är enbart 
företagets eget. Det är kommunikationsavdelningen uppgift att se till 
att ett sammanhängande budskap förmedlas på ett tilltalande sätt. 
Här tar man inte hänsyn till vad externa intressenter tycker om håll-
barhetsinitiativ utan anser att trovärdig kommunikation kommer 
från företaget själva. (Morsing & Schultz, 2006)

5.1.2. Responderande strategi 

Figur 15. Den mittersta delen av kommunikationsskalan benämns responderande  
kommunikation.

En responderande kommunikationsstrategi (se Figur 15) beskriver Mor-
sing och Schultz (2006) som en asymmetrisk tvåvägskommunikation. 
Strategin går ut på att tolka och förstå sin omgivning för att utifrån 
den kunskapen påverka sin omgivnings uppfattning med informativ 
kommunikation. Tolkningen av omgivningen kan ske med hjälp av 
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undersökningar, debatter eller samtal med intressenter. Kommunika-
tion ses som feedback på vad allmänheten accepterar och tolererar. 
Företaget är i behov av sina intressenters godkännande för att fort-
sätta sin verksamhet. En typisk uppgift för kommunikationsavdel-
ningen är att identifiera kritiska intressenter och göra marknadsun-
dersökningar för att förstå inom vilka områden företaget ligger bra 
till och var de kan förbättra sitt hållbarhetsarbete. Enligt den här 
strategin så är kommunikationen lyckad om företagets hållbarhetsar-
bete godkänns och accepteras av dess intressenter. 
 
5.1.3. Involverande strategi 

Figur 16. Den högra delen av kommunikationsskalan benämns involverande  
kommunikation.

Den involverande strategin (se Figur 16) bygger enligt Morsing och 
Schultz (2006) på en dialog mellan företaget och intressenterna och 
är en symmetrisk kommunikation. Dialogen är en iterativ framåt-
strävande process mellan företaget och intressenterna där de tillsam-
mans definierar problemområden, utarbetar strategier och genomför 
aktiviteter. Idealet är att företaget både influerar och blir influerat och 
därmed också förändas. Genom att föra en dialog med intressenter ser 
företaget till att hålla sig à jour med de förväntningar som finns och 
har möjlighet att upptäcka hur dessa förväntningar förändras. Det är 
ett sätt att upptäcka nya affärsmöjligheter och samtidigt bidra till att 
lösa samhällsproblem. Kommunikationsavdelningens uppgift blir att 
se till att det finns en tvåvägsdialog med intressenter och att kontinu-
erligt bygga relationer. 

I en studie gjord av Kiron, m.fl. (2013) kartläggs framgångsfaktorerna 
hos företag vars hållbarhetsarbete skapar lönsamhet (se avsnitt 4.1.3). 
Gemensamt för dessa företag och grunden för deras framgång är att de 
har ändrat sin affärsmodell för att möjliggöra hållbarhetsinnovationer. 

Förändringar av interna arbetssätt med hållbarhet kräver enligt Borg-
lund (2012b) god intern kommunikation för att de anställda ska förstå 
syftet med förändringarna och de praktiska processomställningarna 

Kärnan i intressentdialoger är att skapa förståelse mellan före
taget och intressenten (Morsing & Schultz, 2006)
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som följer. Kiron, m.fl. (2013) presenterar fem nyckelområden för 
framgång. Två av dem är förmågan att förstå sina kunder och sam-
arbeta med externa intressenter. Det ligger i linje med Morsing och 
Schultz (2006) involverande kommunikationsstrategi.

Fokus i intressentteorier har utvecklats till att belysa intressenternas 
roll i en långsiktig värdeskapande process. En sådan process syftar till 
att utveckla en ömsesidig relation snarare än att fokusera på kortsiktig 
lönsamhet. Andriof, Waddock, Husted och Rahman (2002) menar 
att en förutsättning för att skapa lönsamhet och långsiktig överlevnad 
är att utveckla intressentrelationer. Betoningen i intressentrelationer 
är inte hur de hanteras eller styrs av ledningen utan företagets för-
måga att integrera med sina intressenter. Det här kräver deltagande, 
dialog och engagemang för att kunna utveckla intressentrelationer. 
Kärnan i intressentdialoger enligt Morsing och Schultz (2006) är att 
skapa förståelse mellan företaget och intressenten. 

5.2. Hur ska hållbarhet kommuniceras? 
Peloza, Loock, Cerruti och Muyot (2012) menar att precis som all fram-
gångsrik kommunikation mellan marknadsförare och dess åhörare så 
bygger lyckad hållbarhetskommunikation på två saker. För det första 
så kräver det en strategi som genererar ett relevant budskap genom ett 
korrekt medium till en väsentlig mottagare. För det andra så måste 
mottagaren både vara motiverad att ta emot budskapet och ha förmå-
gan att kunna ta emot det samt kunna integrera budskapet i sina atti-
tyder och beteenden. För att mottagaren ska vara motiverad att ta emot 
ett budskap så måste budskapet vara meningsfullt för den personen. 

För att närmare beskriva vilka faktorer som påverkar hållbarhetskom-
munikation använder Peloza, m.fl. (2012) Shannons (1948) modell 
som delar in kommunikationen i områden meddelandeskapande, 
meddelandeleverans och mottagande (se Figur 17). Mellan varje steg 
måste meddelandet avkodas, vilket medför svårigheter i form av stör-
ningar och brus. Kommunikationen handlar därför om att minska 
dessa störningar för att kommunikationen ska nå fram. Ju mer invol-
verade intressenterna är, desto bättre fungerar alla steg i kommunika-
tionsmodellen. I kapitel 5.2.1-3 förklaras de tre stegen närmare.

Figur 17. Modell över kommunikation. Modifierad utifrån Shannon (1948).
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5.2.1. Skapande av meddelande 
De företag som är ledande inom hållbarhet kan kommunicera sina 
hållbarhetsinvesteringar väldigt rättframt. Anledningen till att de kan 
göra det, utan att riskera att råka ut för de risker som annars är förknip-
pade med hållbarhetskommunikation, är att deras hållbarhetsarbete är 
integrerat i praktiskt taget varje aspekt av deras affärsverksamhet. Vad 
som utmärker dessa företag går vi närmare in på i kapitel 5.4.

Med undantag för de företag som är ledande inom hållbarhet så är 
beslutsfattare ofta ovilliga att kommunicera sina hållbarhetsinitiativ 
alltför aggressivt (Peloza, m.fl., 2012). Det finns flera anledningar till 
det men har främst att göra med rädslan för bakslag om intressen-
terna skulle uppfatta att företagets syfte med hållbarhet enbart är för 
egen vinnings skull. 

Peloza, m.fl. (2012) menar att lösningen är att försöka hitta sätt att 
integrera hållbarhetsmeddelanden i existerande produkt- och tjänste-
kommunikationen.  Det kräver att åtminstone en del av hållbarhets-
arbetet är inbäddat i de produkter och tjänster som företaget erbjuder. 
Exempel på det är produkter som bidrar till energieffektivisering eller 
personliga hälsofördelar. En stor fördel är att det då inte behövs en 
hållbarhetskommunikation utan det blir en del av den redan befint-
liga marknadskommunikationen. Då når budskapet alla som tar del 
av traditionell media såsom kunder, myndighetspersoner, anställda 
och andra intressenter. 

Bolag i branscher som det finns allmänt utbredda fördomar emot, 
exempelvis energibranschen, löper risk att anklagas för att syssla med 
greenwashing då de försöker kommunicera sitt hållbarhetsarbete. En 
lösning för sådana företag kan vara att arbeta i partnerskap med aktö-
rer som inte har trovärdighetsproblem. (Peloza, m.fl., 2012)

5.2.2. Meddelandelevereras
Intressenter får hållbarhetsrelaterad information eller drar hållbar-
hetsslutsatser från budskap som levereras genom ett brett spektrum 
av medier, både traditionella medier som tidningar och tv men även 
från reklam, sociala medier och word-of-mouth. För att kunna kom-
municera ordentligt med de tilltänkta mottagarna så måste ledningen 
förstå deras mediekonsumtionsbeteende och matcha valet av medium 
med innehållet i meddelandet. (Peloza, m.fl., 2012)

Bolag i branscher som det finns allmänt utbredda fördomar 
emot, exempelvis energibranschen, löper risk att anklagas för 
att syssla med greenwashing då de försöker kommunicera sitt 

hållbarhetsarbete (Peloza, m.fl., 2012)
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De vanligaste medierna för att kommunicera hållbarhetsarbete idag 
är via hållbarhetsrapport och hemsida. Informationen där är oftast 
omfattande och komplex. Det är medium som kräver att intressen-
ter aktivt letar efter information. Peloza, m.fl. (2012) menar att om 
ledningen endast förlitar sig på hållbarhetsrapporter och andra enkel-
riktade informerande kommunikationskanaler så är det inte speciellt 
troligt att budskapet kommer nå allmänheten i stort. 

Hållbarhetskommunikation kan bäddas in i praktisk taget alla typer 
av medier. De företag som lyckas stärka uppfattningen om sig själva 
som hållbara hos sina intressenter är de som i hög grad lyckas bädda 
in hållbarhetsbudskapet som en del av den allmänna marknadsfö-
ringskommunikationen. Budskapen om produktprestanda och håll-
barhet synkroniseras och blir till ett. Peloza, m.fl. (2012) hävdar att de 
företag som lyckas engagera intressenter genom ett brett intervall av 
mediekanaler har större chans att till fullo lyckas kommunicera sina 
hållbarhetsinitiativ. 

5.2.3. Mottagande av meddelande 
De två främsta anledningarna till att intressenter, främst kunder, sak-
nar motivation att ta emot hållbarhetsbudskap är att även om de är 
positiva till företags hållbarhetsarbete och vill stödja sådant arbete 
så har kvalitet och pris större betydelse för den stora majoriteten. 
Anseende består av många olika aspekter där varje aspekt har olika 
betydelse för olika intressenter i olika situationer. Även om hållbar-
hetsarbete har påverkan på det generella anseendet så har det mindre 
påverkan på beteenden hos kunder. Den andra anledningen till att 
många saknar motivation att ta till sig hållbarhetsbudskap är att det 
finns en inbyggd stress i beslutprocessen. Genom att bortse från vari-
abler i beslutprocessen minskar individer stressen som är associerad 
med att fatta beslut. Därför ger kommunikation som enbart är kopp-
lad till hållbarhet mindre utbredda och mer kortsiktiga effekter. Om 
det däremot kan kopplas till produktens egenskaper och kvalitet så 
får det en starkare genomslagskraft. (Peloza, m.fl., 2012) 

Peloza, m.fl. (2012) gör skillnad på olika former av hållbarhet. De pro-
dukter som är bärare av hållbarhet eller har inbyggd hållbarhet har 
större påverkan på kunders beteenden. Till exempel så ger ekologisk 
mat kunderna mer näringsrik mat och länkar därmed hållbarhetsas-
pekten till pris och kvalitet som driver många köp. Eftersom den här 
typen av hållbarhetsinitiativ är enklare att visualisera och har större 
betydelse i kundens inköpsprocess så har det större påverkan på atti-
tyden gentemot ett varumärke.

Det är enligt Peloza, m.fl. (2012) vanligt att intressenter tror att om 
ett företag ligger i framkant med en typ av hållbarhetsinitiativ så är 
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de ledande inom alla former av hållbarhetsarbete. Ett tydligt exempel 
på det är Toyota som är kända för bensinsnåla bilar och hybrider 
som är en typ av hållbarhetsinitiativ. I den undersökning som pre-
senteras av Peloza, m.fl. (2012) så rankas Toyotas hållbarhetsansende 
högre av allmänheten än till exempel BMW. Detta trots att BMW:s 
hållbarhetsarbete i form av minskade utsläpp av växthusgaser i leve-
rantörsleden, är mer omfattande och har kommit längre än Toyotas. 
Det visar att produktrelaterade hållbarhetsinitiativ som är synliga och 
framträdande, som Toyotas bränslesnåla bilar, kommer ge en större 
haloeffekt och påverkan på varumärket än mer abstrakta initiativ, 
som BMW:s reduktion av utsläpp av växthusgaser i leverantörsleden. 
Det här visar hur viktigt det är att kunna visa och tydligt visualisera 
sitt hållbarhetsarbete för att kunna dra fördel av det.

Enligt Peloza, m.fl. (2012) så påverkar en branschs totala anseende 
även enskilda företags varumärken inom branschen. Exempel på det 
är att banker anses sämre på hållbarhet än vad de faktiskt är och en 
stor anledning till det är att intressenternas uppfattningar är färgade 
av den senaste finanskrisen och finansinstitutens ansvar för det. Ener-
gibolag verkar utstå samma typ av fördomar mot branschen. I under-
sökningen rankas företag som BP Chevron under medel av allmän-
heten även om det får ett högre betyg av mer objektiva betygsinstitut. 
(Peloza, m.fl., 2012)

5.2.4. Kommunikation med integritet
Ett sätt att skapa kommunikation med integritet att är att arbeta 
enligt riktlinjer som utstrålar trovärdighet, till exempel enligt GRI:s 
redovisningsramverk. Det gör även att informationen blir jämförbar 
över tid och mellan olika bolag. En viktig utgångspunkt för kommu-
nikation med hög integritet är att den är nyanserad. Läsaren ska själv 
ha möjlighet att göra en bedömning av företaget och då måste infor-
mationen som finns behandla både positiva och negativa områden, så 

att bilden som ges är autentisk. Den information som företaget kom-
municerar måste föregå läsaren genom att ta upp de känsligaste frå-
gorna. (Borglund, 2012b). Enligt Borglund (2012b) karaktäriseras en 
hållbarhetsredovisning med integritet av fem centrala begrepp. Infor-
mationen måste vara autentisk, det vill säga beskriva hela verklighe-

Eftersom den här typen av hållbarhetsinitiativ är enklare att 
visualisera och har större betydelse i kundens inköpsprocess så 
hard det större påverkan på attityden gentemot ett varumärke 

(Peloza, m.fl., 2012)

Den information som företaget kommunicerar måste föregå läsa
ren genom att ta upp de känsligaste frågorna. (Borglund, 2012b)
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ten i verksamheten. Informationen ska vara väsentlig, det vill säga 
innehålla det intressenten vill veta och inte det företaget vill berätta. 
Informationen ska vara balanserad, det vill säga ta upp både nega-
tiva och positiva frågor, vara jämförbar med andra företags informa-
tion samt vara verifierad av en tredje part. Det är viktigt att det som 
presenteras som företagets samhällsansvar är baserat på värderingar 
som överensstämmer med dess handlingar. Borglund (2012b) menar 
att om kommunikationen inte är autentisk så bidrar den inte till att 
vårda intressentrelationerna utan kan ge motsatt effekt.

Figur 18. Innehåll i en trovärdig hållbarhetsredovisning (Borglund, 2012b)

5.3. Komplexiteten i hållbarhetskommunikation 
Att hantera hållbarhetskommunikation är utmanande även för före-
tag med gott rykte inom området. Forskning indikerar att de företag 
som är mest aktiva inom hållbarhet också är de som kritiseras mest 
och på samma sätt är de företag som arbetar minst med hållbarhet de 
som kritiseras minst (Morsing, Schultz & Nielsen, 2008). Det inne-
bär att företag som arbetar aktivt med hållbarhet utsätter sig för risker 
och bör vara förberedda på att hantera dessa risker om de uppstår. 

Morsing och Schultz (2006) hävdar att i stort sätt alla företag idag 
kan få legitimitetsproblem vid något tillfälle. Innebörden i hållbarhet 
har tidigare varit ett smalare och tydligare område medan det nu är 
något i princip alla företag riskerar att kritiseras inom. Å ena sidan 
kan information om hållbarhet vara ett sätt att förebygga sådana legi-
timitetsproblem medan det å andra sidan kan provocera fram ifråga-
sättande om legitimitet. 

Morsing och Schultz (2008) menar att utmaningen för företag är att 
lyckas uppfattas som ansvarstagande hos intressenter. Svårigheten är 
att få detta ansvarstagande känt och erkänt hos intressenter. I all-
mänhet associeras hållbarhet med positiva förmågor inom företaget 
och visar på respekt gentemot det samhällsansvar företaget upplevs 
ha. Men hållbarhetskommunikation har även visat sig ha gett upp-
hov till negativ uppmärksamhet (Morsing och Schultz, 2006; Borg-
lund, 2012b). En förutsättning för lyckad hållbarhetskommunikation 

Hållbarhetsarbetet måste vara förankrat i hela verksamheten 
och hos alla anställda, annars är risken att kommunikationen 

uppfattas som ett retoriskt åtagande. (Morsing & Schultz, 2006)
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externt är en hållbarhetspolicy som först är internt förankrad. Håll-
barhetsarbetet måste vara förankrat i hela verksamheten och hos alla 
anställda, annars är risken att kommunikationen uppfattas som ett 
retoriskt åtagande. (Morsing & Schultz, 2006).

5.3.1. Riskerna med att kommunicera för lite 
Ett vanligt misstag bland företag är att man inte lyckas nå ut med vad 
man gör inom hållbarhetsområdet. Lubin och Esty (2010) presente-
rar en undersökning där företags hållbarhetsarbete utreddes ur två 
perspektiv. Det ena perspektivet var tredjepartföretags utvärdering av 
företagens arbete och motsvarar den kunskap företagets intressenter 
har om företagets hållbarhetsarbete. Det andra perspektivet var ini-
från företaget, där författarna fick tillgång till all intern information 
om hållbarhetsarbetet. Företagen fick generellt sett bättre omdöme 
om sitt hållbarhetsarbete efter att den interna informationen stude-
rats, än de fick av tredjepartsinformationen. Det visar att hållbar-
hetsarbetet utifrån tredjepartsinformation sällan ger hela bilden av 
företagets arbete och beror på att intressenterna inte har tillgång till 
all information som finns internt i företaget. (Lubin & Esty, 2010). 
Även om ett företag inte arbetar med varumärkesbyggande och mark-
nadsföring så skapas ändå än bild av dem hos omgivningen. Därför 
måste företag aktivt kommunicera sina åtaganden inom hållbarhet, 
så att den bild som skapas hos intressenter i så stor utsträckning som 
möjligt stämmer med företagets verklighet. (Gad, 2013)

5.3.2. Riskerna med att kommunicera för mycket 
Allmänheten förväntar sig att företagen ägnar sig åt hållbarhetsar-
bete, men de uppskattar inte om företagen kommunicerar detta för 
”högt”. Detta kallar Morsing och Schultz (2006) för moment 22 inom 
hållbarhetskommunikation. Morsing och Schultz (2006) presenterar 
undersökningar från allmänheten i Skandinavien som visar att företag 
å ena sidan bör koncentrera sig på att utveckla effektiv envägskommu-
nikation om sina hållbarhetsinitiativ, då konsumenterna vill ha håll-
barhetsinformation. Å andra sidan visar samma data på en risk med 
att kommunicera sina ansträngningar alltför iögonfallande. Det här 
benämns som the self promoteŕ s paradox och syftar på att företag som 
understryker sin verksamhets legitimitet för kraftigt riskerar att uppnå 
motsatt effekt. Det kan ske om företaget bygger upp en bild av ett håll-
barhetsarbete som inte stämmer med den generella bilden hos intres-
senterna. Konsekvensen kan bli att ju mer hållbarhet ett företag kom-

Om man inte gör något, får man ändå ett varumärke  
(Gad, 2013)
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municerar desto större är risken att mottagaren inte tror på budskapet. 
(Morsing & Schultz, 2006) Borglund menar att ett företags ansvarsta-
gande och kommunikation måste bygga på det som upplevs naturligt 
för företaget och stämma överens med dess historia. Om det upplevs 
som att ett företags retorik inte stämmer överens med dess handlingar 
så kommer det att leda till misstroende hos kunder och intressenter. 

Ashford och Gibbs (1990) menar att iögonfallande hållbarhetskom-
munikation ofta associeras med och kommer från organisationer som 
försöker försvara sin legitimitet för att de upplevt problem med att 
rättfärdiga sin verksamhet. För mycket information blir kontrapro-
duktivt, så om företaget redan uppfattas ha en legitim verksamhet så 
behöver de inte kommunicera sina hållbarhetsansträngningar högt 
och tydligt. Morsing och Schultz (2006) forskning bekräftar detta. 
De visar att underförstådd och outtalad kommunikation uppfattas 
som mer trovärdig än explicita former av kommunikation.

5.3.3. Riskerna med att inte kommunicera rätt saker 
Det är svårt att hävda att man är ett ansvarsfullt företag utan att 
kunna visa på vad man gör i praktiken. Utmaningen för företaget 
ligger i att avgränsa sitt ansvarstagande och både inför sig själva och 
inför sina intressenter kunna motivera det valet. Ett företag behöver 
dessutom kunna operationalisera sitt ansvarstagande och följa upp 
arbetet (Borglund, 2012b). Borglund (2012b) menar att istället för att 
identifiera och arbeta med de ansvarsområden som är relevanta för 
det enskilda företaget, är det lockande för många företag att välja 
en enklare väg; helt enkelt att fokusera sitt hållbarhetsarbete och sin 
kommunikation på det som är enkelt att mäta. 

Borglund (2012b) menar att en av de största fallgroparna för ett före-
tags kommunikationsavdelning är så kallad cherry picking, vilket 
innebär att välja ut de sociala och miljömässiga data som är fördel-
aktiga och ignorera det som är känsligt. Det kan dels bero på att 
företaget försöker försköna verkligheten och dels att man blivit hem-
mablind och förlorat förmågan att se kritiskt på sin egen verksamhet. 
Då finns det en risk att hållbarhetskommunikationen upplevs som att 
företaget försöker framställa sig som bättre än de är, så kallad green-
washing. För att undvika dessa fallgropar så menar Borglund (2012b) 
att kommunikationen måste ske med integritet och vara formad så 

Ju mer hållbarhet ett företag kommunicerar desto större är risken 
att mottagaren inte tror på budskapet. (Morsing & Schultz, 2006)

Det finns risk att hållbarhetskommunikationen upplevs som att 
företaget försöker framställa sig som bättre än de är, så kallad 

greenwashing (Borglund, 2012b)
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att den skapar trovärdig information hos mottagaren, detta beskrivs 
närmare i avsnitt 5.2.4-Kommunikation med integritet.

Enligt Christensen och Cheney (2000) är hållbarhetsrapporter bra 
verktyg för informativ kommunikation, men medför också risk för 
självabsorption. Det innebär att företagsledningen vill publicerar den 
information de själva tycker är intressant och är stolta över och där-
med tror att det intresserar andra lika mycket. Morsing och Schultz 
(2006)  är också inne på att en försvårande omständighet inom kom-
munikationen är att företagsledningen ofta utgår från vad de själva 
tycker är viktigt när de väljer vad de ska presentera för intressenterna. 
Vad de då missar är att intressenterna kanske är helt ointresserade av 
denna information. Morsing och Schultz (2006) resonerar på samma 
sätt kring självabsorption och menar att det finns en risk med att 
ett företag endast hör sin egen röst reflekteras tillbaka när de försö-
ker förstå intressenternas tankar om hållbarhet. Det som verkar vara 
en tvåvägskommunikation är egentligen bara en envägsmetod för att 
stödja företagets handlingar och identitet.

Lösningen för att undvika dessa kommunikationsfällor är ett nära 
samarbete med företagets intressenter. Det ska leda till en ökad med-
vetenhet om intressenternas förväntningar och förhoppningsvis bidra 
till att identifiera kritiska punkter rörande företagets legitimitet och 
anseende. (Morsing & Schultz, 2006). Morsing och Schultz (2006) 
betonar vikten av en dubbelriktad extern kommunikation. Det räcker 
inte med att presentera sitt ansvarstagande på hemsidor och i hållbar-
hetsrapporter. Företagen behöver vara i dialog med sina intressenter. 
De menar att det är i en intressentdialog som förtroende kan skapas 
mellan parterna. Informationsstrategier måste bytas ut mot interak-
tionsstrategi. Genom att ha en dialog med sina intressenter så har 
företaget en möjlighet att använda deras synsätt som en omvärldsana-
lys. De argumenterar därför för att företag bör sträva mot en involve-
rande kommunikationsstrategi.

5.4. Företag som både är och uppfattas som hållbara
Peloza, m.fl. (2012) presenterar en undersökning där globala företags 
hållbarhetsarbete jämförs med uppfattningen hos allmänheten om 
hur hållbara de är. Det här är intressant då det visar att det finns ett 
samband mellan hur ett företag arbetar med hållbarhetsfrågor och 
hur företagets kommunikation ser ut. Resultatet från undersökningen 
visar även att hållbarhet integrerat i varumärket är essentiellt för de 
företag som är och uppfattas som duktiga på hållbarhet (Peloza, m.fl., 
2012). Det ger en koppling till nästa avsnitt av teorin som handlar om 
företagsvarumärke och tas upp i kapitel 6.

Resultatet från undersökningen gjord av Peloza, m.fl. (2012) finns 
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att läsa i Bilaga  2. Resultatet är ett tredimensionellt diagram som 
visar hur hållbart varje företag är, hur hållbart det uppfattas vara och 
skillnaden däremellan. De företag som både är och uppfattas som 
hållbara är intressanta att studera för att kunna dra lärdomar om 
hur hållbarhetsarbete och hållbarhetskommunikation bör utformas. 
Peloza, m.fl. (2012) har identifierat gemensamma drag hos dessa före-
tag, vilket omfattar både hur företaget arbetar med hållbarhet och 
hur företaget kommunicerar hållbarhet.

Gemensamt för företag som både är och uppfattas som hållbara är att 
deras hållbarhetsarbete är en integrerad del i affärsstrategin (Peloza, 
m.fl., 2012). Företag som arbetar på detta vis följer det synsätt som i 
kapitel 4.1 benämns strategiskt hållbarhetsarbete. Där är hållbarhet 
en grund för värdeskapande i företaget. Ett exempel på hur det kan 
se ut i praktiken är Nestlé, som har fokuserat sin affärsstrategi runt 
att skapa gemensamt värde enligt Porter och Kramers (2011) modell. 
Nestlé har efter analyser av sin värdekedja hittat nya sätt att samarbeta 
med lokala producenter av de råvaror de använder. Nestlé kunde på 
så sätt förbättra utvecklingen av producenternas samhällen och sam-
tidigt säkerställa tillgången på råvaror och kvaliteten på råvarorna.

Ytterligare ett gemensamt drag hos företag som både är och uppfattas 
som hållbara är att ansvar tas både för påverkan från den interna verk-
samheten och för externa enheter såsom parter i leveranskedjan (Peloza, 
m.fl., 2012). Ett framstående företag på det området som återfinns i 
den första kvadranten är ABB. ABB:s hållbarhetsarbete omfattar även 
deras leverantörers påverkan och definieras av deras uppförandekod. 
På så sätt sträcker sig ABB:s ansvarstagande utanför företaget. 

Hållbarhetsrapportering sker hos många av dessa framgångsrika före-
tag enligt GRI-standarden (förklarades i kapitel 1.1) och ledningen 
lyckas uppfylla dessa standarder fullt ut (Peloza, m.fl., 2012). BMW är 
ett framstående exempel på ett företag med grundlig och högkvalitativ 
hållbarhetsrapportering. De har rankats i toppen på Dow Jones Sus-
tainability Index i sju år. Det som är unikt med BMW:s hållbarhets-
rapportering är att de utöver extern kommunikation integrerar sitt 
hållbarhetsbudskap i den interna kommunikationen. 

Hållbarhet har integrerats i varumärket och i kunderbjudandena. 
IBM är ett bra exempel på hur det kan göras. IBM har effektivt använt 
temat ”en smartare planet” för kommunicera hur de kan hjälpa sina 
kunder öka sina prestationer på ett sätt som främjar hållbarhet. All 
kommunikation fokuserar på värdegenerering hos kunden och sam-
hälleliga fördelar istället för produkter och tjänster.  

Operativa insatser inom hållbarhet och all relaterad kommunikation 
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är fokuserade på noggrant utvalda områden som är nära knutna till 
kärnverksamheten i företaget. Ett företags hållbarhetsarbete måste 
verka naturligt och logiskt. (Peloza, m.fl., 2012)

Pelozas, m.fl. (2012) studie visar att för de företag som både är duktiga 
inom hållbarhet och uppfattas vara hållbara så handlar det om mer 
än bara rapportering, även om fullständig och öppen redovisning är 
väsentlig. Dessa företag har framgångsrikt integrerat hållbarhetsom-
råden i den historia de vill förmedla, i sin mission och vision och 
i många fall även i varumärket och kunderbjudandet. Det visar på 
att framgångsrik hållbarhetskommunikation kräver en bra hållbar-
hetsstrategi. Detta sätt att arbeta med hållbarhet benämns strategiskt 
hållbarhetsarbete i kapitel 4.1. För att bättre förstå innebörden av hur 
ett företag uppfattas, fortsätter kapitel 6 med att behandla ämnet 
varumärke. 

6. Varumärke
I föregående kapitel har beskrivits hur hållbarhetsarbete kan utformas 
på olika sätt samt hur det kan kommuniceras. Företag som lyckas 
med detta kan framhäva sig själva som hållbara utan att riskera bak-
slag. För att förstå innebörden av att ett företag uppfattas på ett visst 
sätt behandlar detta kapitel teori om företags varumärke. Inlednings-
vis förklaras varumärkets betydelse och därefter beskrivs ett företags 
varumärke utifrån sju olika identiteter.

Att sätta sitt varumärke på något handlar om att addera värde till 
det (Gad, 2000). Med ett starkt varumärke kan företaget nå många 
fördelar. Det kan exempelvis vara möjligt att ta ut ett högre pris än 
konkurrenterna, trots att produkterna i sig inte skiljer sig. Ett eta-
blerat varumärke kan också fungera som försäkring mot katastrofer. 
Ett exempel på det är hur Mercedes kunde återfå förtroendet efter 
den katastrofala pressvisningen av deras A-klass, som välte när den 
kördes i ett älgtest. Mercedes kunde komma tillbaka tack vare styr-
kan i varumärket. Ett starkt varumärke är till god hjälp för att driva 
företaget eftersom det gör företagets roll tydligare för anställda, ägare 
och för allmänheten. (Gad, 2000)

Företagets roll i samhället spelar en allt viktigare roll i konsumen-
tens köpprocess (Schultz, Hatch, Larsen & Keller, 2002) och under 
2010-talet har företagets anseende kommit att bli en konkurrensfaktor 

Operativa insatser inom hållbarhet och all relaterad kommunika
tion är hos de framgångsrika företagen fokuserade på noggrant 

utvalda områden som är nära knutna till kärnverksamheten 
(Peloza, m.fl., 2012)
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(Borglund, 2012). För produkter som liknar varandra kan det vara 
effektivt att positionera varumärket genom att använda samhällsen-
gagemang för att skilja sig från konkurrenterna. Men det är inte lätt 
att lyckas. Majoriteten av de amerikanska konsumenterna säger att de 
föredrar att köpa miljövänliga produkter, men flera studier har visat att 
de inte vill offra vare sig pris eller kvalitet. Begrepp som etisk identitet, 
etisk marknadsföring och företagsmarknadsföring med CSR-dimen-
sion handlar alla om att bygga ett varumärke där företaget associe-
ras med hållbarhetsarbete. (Schultz, m.fl., 2002) Detta ger företagets 
varumärke en allt viktigare roll och företagets marknadsföring bör ha 
en uttalad hållbarhetsdimension (Balmer, Powell & Greyser, 2011). 

6.1. Vad är ett varumärke?
För att kunna ta reda på hur ett företags varumärke påverkas, behövs 
mer kunskap om vad som egentligen menas med ett varumärke. En 
genomgång över litteraturen ger ingen glasklar bild av detta. De olika 
terminologier som förekommer i litteraturen gör det svårt att förstå 
hur olika forskares syn på varumärke förhåller sig till varandra. Kon-
sensus råder om att identiteten är strategiskt viktig (Balmer & Grey-
ser, 2002), men forskarvärlden är inte överens om vilken modell man 
ska använda för att beskriva den.

Den immateriella tillgång som beskriver intressenternas bild av ett 
företag kallas ofta företagets varumärke eller på engelska corporate 
brand. Företagets identitet är ett annat vanligt begrepp och i litte-
raturen förekommer även kultur, personlighet, kärnvärden, vision, 
mission, image, renommé, rykte och anseende. Gemensamt för dem 
är att de beskriver förhållandet mellan företaget och intressenterna 
genom dess handlingar och kommunikation. (Fredriksson, 2008)

För att förstå företaget, varan eller tjänsten söker konsumenterna 
skillnader från och likheter med konkurrenter, så kallade points of 
difference och points of parity. Skillnaderna talar om varför erbju-
dandet är bättre än konkurrenternas och likheterna försäkrar kunden 
om att erbjudandet inte är sämre än konkurrenternas. Detta kan sam-
manfattas av fyra frågor som konsumenten söker svar på i varumärket 
(se Figur 19). (Keller, 2008)

Den immateriella tillgång som beskriver intressenternas bild 
av ett företag kallas ofta företagets varumärke eller på engelska 

corporate brand (Fredriksson, 2008)
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Figur 19. Frågor som konsumenten söker svar på i varumärket.

Några författare menar att varumärke eller corporate brand är det-
samma som företagets identitet, medan andra ser varumärke som en 
del av identiteten (Öberg, Grundström & Jönsson, 2011). Ursprung-
ligen användes begreppet företagsidentitet synonymt med logga och 
grafisk profil, men nu innebär begreppet en helhetsbeskrivning av hur 
organisationen framställer sig själva inför intressenter genom symbo-
ler, skriftlig och muntlig kommunikation samt beteende (Balmer, 
Fukukawa & Gray, 2007). Gad (2000) skiljer på brand och trade-
mark, som båda översätts till varumärke på svenska. Ett trademark 
kan registreras och ägas av företaget och byggas upp genom reklam-
kampanjer med syfte att visa upp sitt namn. Ett brand byggs av vär-
deringar och handlar om identitet och personlighet. Denna typ av 
varumärke är mycket mer kraftfullt men också svårare att hantera 
eftersom det inte kan kontrolleras av företaget. (Gad, 2000) 

6.2. Företagets olika identitetstyper
Balmer och Greyser (2002) har gjort en genomgång av de koncept 
som figurerar i litteraturen och smält samman dessa till en modell 
av olika identitetstyper. De kallar modellen för ACID efter begyn-
nelsebokstäverna i de engelska uttrycken för varje identitet och i den 
senaste versionen finns sju identiteter. (Balmer, 2012) Företagsled-
ningen måste ha förståelse för alla identiteter, som kan vara olika för 
ett och samma företag. Detta så kallade ACID-test är ett verktyg för 
att granska företagets varumärke och hjälper företaget att förstå sin 
identitet (Balmer, Stuart & Greyser, 2009). Tabell 1 förklarar de olika 
identitetstyperna i den senaste versionen, AC4ID, översiktligt.
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Tabell 1. De sju identiteterna som ingår i Balmers (2012) ACID-test.

Balmers modell verkar rimlig att använda då ingen övrig litteratur går 
tvärtemot den (Aaker, 2004; Azoulay & Kapferer, 2003; Fredriksson, 
2008; Gad, 2000; Gadde, m.fl., 2003; Hatch & Schultz, 2001; Hatch 
& Schultz, 2010; Keller, 2008; Kotler, 2011; Schultz, m.fl., 2002: 
Öberg, m.fl., 2011).

På några punkter uppvisar ACID-modellen svagheter. För det första 
framgår inte skillnaden mellan begreppen varumärke och identitet på 
ett tydligt sätt. Enligt Balmer och Greyser (2002) handlar varumärke 
om vad som utlovas och identitet om vad som levereras. I samma arti-
kel beskrivs varumärke som en syntes av de identitetsattribut som har 
uppstått över tiden Balmer och Greyser (2002). Balmer, m.fl. (2009) 
framhåller dock att de båda är helt sammanlänkade och i många fall 
ett och samma (Balmer, m.fl., 2009). Jämförelser med de förklaringar 
som Öberg, m.fl. (2011) och Fredriksson (2008) ger av betydelsen av 
varumärke och identitet gör det rimligt att anta att likheterna mellan 
begreppen överväger skillnaderna så att det för denna studies syfte inte 

Typ av identitet Svensk översättning Förklaring
Actual Identity Verklig identitet Vad företagets identitet 

otvivelaktigt är, institu-
tionella egenskaper, sär-
präglade organisatoriska 
dimensioner

Communicated 
Corporate  
Brand Identity

Kommunicerad 
identitet

Vad företaget påstår att 
de är

Conceived 
Corporate Brand 
Identity

Uppfattad identitet Hur företagets intres-
senter uppfattar dess 
identitet

Covenanted 
Corporate Brand 
Identity

Utlovad identitet Vad företagets namn och 
logga utlovar att vara. En 
sammansmältning av de 
andra sex identiteterna.

Cultural  
Corporate Brand 
Identity

Kulturell identitet Vad företagets interna 
värderingar är

Ideal Corporate 
Brand Identity

Ideal identitet Vad företagets varumärke 
behöver vara, strategi

Desired  
Corporate Brand 
Identity

Önskad identitet Vad företagets ledning 
vill att varumärket ska 
vara, vision
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finns någon mening med att närmare utreda de exakta betydelserna.

För det andra är de sju identitetstyperna inte helt tydligt formulerade. 
De sju identiteterna överlappar varandra och att modellen under åren 
byggts ut med fler identitetstyper kan tyda på att den inte är opti-
malt utformad än. Men att de olika identiteterna skulle vara helt tyd-
ligt formulerade, det vill säga ömsesidigt uteslutande och kollektivt 
uttömmande, är kanske inget självändamål. Som Hatch och Schultz 
(2001) påpekar, när de förklarar relationen mellan vision, kultur och 
image, så är det naturligt att kategorierna överlappar eftersom de ju 
är beroende av varandra. För denna studies syfte är identitetstyperna 
därför tillräckligt tydliga.

För det tredje är förhållandet mellan de olika identitetstyperna inte 
tydligt förklarat. Balmer (2012) förklarar att den utlovade identiteten 
är en sammansmältning av de övriga identiteterna, men går inte in 
på om de övriga identitetstyperna hänger ihop med varandra. I tidi-
gare artiklar från Balmer och Greyser (2002), Balmer, m.fl. (2007), 
Balmer, m.fl. (2009) och Balmer, m.fl. (2011) diskuteras endast vikten 
av att ingen konflikt får råda mellan de olika identiteterna. I denna 
studie analyseras därför inte sambanden mellan identiteterna. 

Trots att modellen inte är perfekt så tycker vi ändå att den ger en för-
ståelse för hur komplext ett företags varumärke är. Vi har valt att utgå 
ifrån den eftersom synsättet att ett företag skulle ha flera identiteter 
som i olika utsträckning skiljer sig från varandra, ger ett intressant 
bidrag till resonemanget om greenwashing i avsnittet om hållbarhets-
kommunikation.

Kommande stycken förklarar de olika identitetstyperna utifrån Bal-
mer (2002-2012) och hur de passar ihop med andra författares syn på 
ett företags varumärke.

6.2.1. Verklig identitet
Den verkliga identiteten utgörs av de attribut som beskriver företaget 
just nu. Attributen kan vara konkreta eller abstrakta. De berör företa-
gets varumärke, personlighet, kultur, organisationskultur, ledarskap, 
historia, grafiska profil – kort sagt allt som särskiljer företaget. Interna 
intressenter, de som formar företaget, har störst påverkan på denna 
identitet. (Balmer & Greyser, 2002) Framgång föder självförtroende 
och positiv attityd, menar Aaker (2004) som poängterar fördelarna 
med att vara ett stort och högpresterande företag. Utmaningen för 
stora företag är att uppfattas som dynamiska och anpassningsbara 
hellre än långsamma och trögrörliga. 
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6.2.2. Kommunicerad identitet
Den kommunicerade identiteten är det företaget kommunicerar att 
de är. Kommunikationen sker på flera plan (se Figur 20). Primär 
kommunikation är vad företaget gör, exempelvis produktprestanda 
och organisationens beteende. Den kommunikation som företaget 
själva kontrollerar kallas sekundär kommunikation och kan vara 
exempelvis annonser, sponsring och grafisk design. Tredjepartskom-
munikation och ”word of mouth” benämns tertiär kommunikation. 
Hur organisationen uttrycker sin historia bygger också upp dess 
kommunicerade identitet. Dess visuella identitet såsom grafisk profil, 
arbetskläder, byggnader med mera påverkar likaså.  Förutom interna 
intressenter, har annonsbyråer och media stor inverkan på den kom-
municerade identiteten (Balmer & Greyser, 2002).

Figur 20. Kommunikationen sker på tre olika plan.

6.2.3. Uppfattad identitet
Hur företaget uppfattas av externa intressenter benämns reputation och 
image (Öberg, m.fl., 2011; Fredriksson, 2008; Balmer & Greyser, 2002). 
Här ingår alla intressenter i omvärlden, exempelvis kunder, aktieägare, 
media och allmänheten (Hatch & Schultz, 2001). Organisationens 
historia ingår i den uppfattade identiteten (Balmer & Greyser, 2002). 
Företags varumärken har ofta arv som är rikare och mer relevanta än 
produktvarumärken och det kan vara bra att gå tillbaka till sina rötter 
och det som från början gjorde företaget framgångsrikt (Aaker, 2004).

Värt att notera är att den uppfattade identiteten är föränderlig. Olika 
personer har olika uppfattningar, de ändrar uppfattning över tid och 
samma person kan dessutom ha motstridiga uppfattningar om ett 
och samma företag (Fredriksson, 2008). Företagets reputation och 
image kan jämföras med dess nätverksidentitet, där samma företag 
har olika position i nätverket beroende på vems synvinkel man utgår 
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ifrån (Öberg, m.fl., 2011). Det förklarar hur BP, efter den stora oljeka-
tastrofen 2008, samtidigt kan vara oljebranschens ledare inom håll-
barhet och företaget som snålar med underhåll för att uppnå kortsik-
tig vinst (Balmer, m.fl., 2007).  Alla externa intressenter, till exempel 
kunder, regering, samhälle, påverkar den uppfattade identiteten, men 
företaget måste själva välja ut vilka intressentgrupper som är viktiga 
(Balmer & Greyser, 2002). Hatch och Schultz (2010) påpekar att de 
enda intressentgrupper som har utforskats empiriskt bland varumär-
kesforskare är konsumenter och marknadsförare, så det saknas kun-
skap om hur varumärken byggs tillsammans med andra intressenter.

Figur 21. Tre prioriteringar som påverkar företagets uppfattade identitet (Aaker, 2004).

Aaker (2004) lyfter fram tre prioriteringar som påverkar företagets rykte. 
Se Figur 21. Att ett företag ses som innovativt förbättrar dess kredibilitet. 
Men innovationen måste vara relevant och synlig för att det ska ge effekt 
på företagets varumärke. Den uppfattade kvaliteten är också viktig och 
ännu svårare att lyckas åstadkomma. För att företagets erbjudande ska 
uppfattas som högkvalitativt räcker det inte att leverera kvalitet. Före-
taget måste förstå vad som räknas som kvalitet av kunden och arbeta 
hängivet med att uppfylla det, samtidigt som man arbetar med att få 
kunden att tycka att man levererar kvalitet. Den tredje prioriteringen 
är kundvärde. Kunderna måste känna sig uppskattade och prioriterade.

6.2.4. Utlovad identitet
De identitetsattribut som över tid utvecklas i företaget smälter ihop 
till ett löfte om vad varumärket innebär. Detta kallas för företagets 
utlovade identitet och byggs alltså upp av de övriga sex identiteterna. 
(Balmer, 2012). Aaker (2004) talar om tillgångar och förmågor inom 
företaget som påverkar marknadens uppfattning om företaget. Denna 
uppfattning innebär i vilken utsträckning företaget förväntas leverera 
kundvärde och innovation.
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6.2.5. Kulturell identitet
De värderingar som råder hos företagsledning och anställda, både 
nuvarande och tidigare, kallas företagets kulturella identitet (Balmer, 
2012). Kulturen är hur anställda känner för företaget, vilket avspeglas 
i dess värderingar, beteende och attityder (Hatch & Schultz, 2001). 
Det som företaget prioriterar, investerar i och aldrig kompromissar 
med, menar Aaker (2004) är själva kärnan i företaget. Om männis-
korna i företaget är engagerade, intresserade av kunderna, lyhörda, 
kompetenta och har befogenheter så kommer företagets varumärke 
att bli respekterat och omtyckt.

6.2.6. Ideal identitet
Den optimala positioneringen av företaget på marknaden kallas före-
tagets ideala identitet. Det är detsamma som dess strategi. Organi-
sationsstruktur och arkitektur ingår också i den ideala identiteten. 
Interna intressenter som strategiavdelningen på företaget samt externa 
såsom analytiker påverkar den ideala identiteten (Balmer & Greyser, 
2002).

Det är en avvägning mellan att ha en lokal eller global positionerings-
strategi. Ett företag som är lokalt orienterat vänder sig till den lokala 
omgivningen och lokala kunder. En fördel med det är att kunderna 
känner samhörighet och lojalitet med varumärket. En annan fördel är 
att varumärket kan bygga vidare på den lokala kulturen. Ett globalt 
orienterat företag marknadsför sig mot hela världen, vilket ger flera 
andra fördelar. Till exempel för det med sig respekt att vara en glo-
bal aktör, men det finns också en risk att varumärket ses som alltför 
avlägset och byråkratiskt. (Aaker, 2004)

6.2.7. Önskad identitet
Den bild av företaget som företagsledningen har i sitt hjärta, deras 
vision om hur företaget ska vara, är företagets önskade identitet. 
Denna identitetstyp härstammar mer från VD:s personlighet och 
känslor, än från rationella bedömningar som i den ideala identite-
ten, liksom dess visuella identitet. (Balmer & Greyser, 2002). Hatch 
och Schultz (2001) beskriver vision som högsta ledningens ambitioner 
med företaget. Människor och organisationer vill göra affärer med 
företag de respekterar och beundrar, så här kommer företagets med-
borgarskap in (Aaker, 2004). Det Aaker (2004) benämner medbor-
garskap (citizenship på engelska) kan jämföras med det vi här har 
valt att kalla hållbarhet. I medborgarskap ingår huruvida företagets 
perspektiv sträcker sig förbi att tjäna pengar eller erbjuda jobb och i 
vilken utsträckning företaget bryr sig om sociala och miljömässiga 
frågor. Ett exempel på vilken påverkan det har var när BP och Shell 
tog ställning i klimatfrågan genom synliga investeringar i förnyelse-
bara energikällor, medan konkurrenten Esso lät bli. Esso propagerade 
i stället för att förnyelsebar energi inte var något att satsa på. Detta 
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uppmärksammades av Greenpeace, som startade en kampanj mot 
Esso. Under året kampanjen pågick minskade andelen britter som 
uppgav att de regelbundet handlade av Esso med 7 %.

6.3. Motverka glapp mellan identiteterna
Man måste vara vaksam över om alltför stora skillnader mellan 
identiteterna uppstår, då detta kan medföra problem för företaget. 
(Balmer & Greyser, 2002). Figur 22 visar företagets identiteter som 
bubblor. Att bubblorna överlappar varandra ska visa på vikten av att 
de olika identiteterna stämmer överens med varandra. Balmer, m.fl. 
(2009) poängterar att passningen mellan identitetstyperna ska vara 
dynamisk samstämmighet snarare än perfekt likformning, eftersom 
alla organisationer måste förändras för att inte dö ut. Det viktiga är 
att identitetstyperna inte är helt felriktade i förhållande till varandra 
(Balmer, m.fl., 2009). För att upptäcka det, måste företaget arbeta 
med att utvärdera sitt varumärke för att anpassa arbetet med varu-
märkesbyggande. Utvärderingen ska ske löpande och göras utifrån 
både nutid och framtid. (Balmer, 2012).

Figur 22. De sju identiteterna i Balmers (2012) ACID-test.

Hatch och Schultz (2001) talar också om risken med att ha ett glapp 
mellan olika delar av ett företag, även om de inte använder ordet iden-
titet. De lyfter fram vision, kultur och image som viktiga strategiska 
element som måste stämma överens med varandra för att företaget 
ska kunna bygga ett starkt varumärke. Glapp mellan vision och kul-
tur (motsvarande önskad identitet och kulturell identitet i Balmers 
(2012) modell) uppstår när ledningen tar företaget i en strategisk rikt-
ning som inte stöds eller förstås av de anställda. Det märks genom 
att det företaget gör inte stämmer överens med det de säger att de 
gör eller ska göra. Ett glapp mellan image och kultur (uppfattad och 
kulturell identitet) innebär att anställda inte pratar om företaget på 
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samma sätt som kunder och andra intressenter gör. När image och 
vision (uppfattad och önskad identitet) inte stämmer överens, beror 
det på att företaget inte tagit reda på vilka deras intressenter är och 
vad dessa vill ha ut av företaget. (Hatch & Schultz, 2001). 

Några identiteter formas av företagets kommunikation, medan andra 
reflekterar företagets arv eller ledarskap. En del påverkas av seder 
och föreskrifter på företagets hemmamarknad. Kommunikation är 
det vanligaste sättet att försöka ändra på sin verkliga identitet snabbt 
(Balmer & Greyser, 2002).

Balmer, m.fl. (2007) skriver om företag som har en etisk identitet. 
Författarna menar att mer forskning krävs kring vad en etisk identitet 
innebär. De definierar det lite löst som att företaget drivs av etiska eller 
sociala mål. Det betyder inte att företaget följer vissa riktlinjer, utan 
handlar mer om öppenhet och lyhördhet. I denna studie använder vi 
begreppet hållbarhetsvarumärke för att beskriva ett företag som asso-
cieras med hållbarhet. För att bygga ett varumärke med hållbarhet, 
är det särskilt viktigt att företagets olika identiteter stämmer överens. 
(Balmer, m.fl., 2007) Intressenterna är ofta skeptiska till att företagets 
hållbarhetsarbete är genuint och inte bara ett marknadsföringsknep. 
Om retoriken man använder inte stämmer överens med beteendet 
uppstår oenighet i varumärket, vilket får negativa konsekvenser för 
företagets rykte. (Balmer, m.fl., 2011) Dessa risker behandlades i kapi-
tel 5 som handlar om hållbarhetskommunikation. Där konstaterades 
att en involverande kommunikationsstrategi är det bästa för att bud-
skapet ska nå fram. Med insikterna om hur ett företags varumärke är 
uppbyggt, inses att intressenternas syn på företaget är en samman-
smältning av alla dess olika identiteter, så intressenterna behöver se att 
de stämmer överens med varandra för att kunna ta till sig budskapet.

Följande avsnitt behandlar tre viktiga förutsättningar för att mot-
verka oenighet i varumärket. De resonemang som förs i litteraturen är 
alla inne på att dialog och relationsbyggande, kredibilitet och strategi 
är de viktigaste områdena (Balmer, 2012; Schultz, m.fl., 2002; Aaker, 
2004; Hatch & Schultz, 2001; Öberg, m.fl., 2011; Gadde, m.fl., 2003; 
Hatch & Schultz, 2010). Dessa kan jämföras med hur hållbarhetsar-
bete bör utformas, vilket beskrevs i kapitel 4. Där förklaras att håll-
barhet bör ingå i företagets strategi och genomsyra hela verksamheten 
för att leda till värdeskapande (Halme & Laurila, 2009; Jutterström 
& Norberg, 2013; Porter & Kramer, 2011; Galbreath, 2009; Kiron, 
m.fl., 2013). Kapitel 5 utvecklar resonemanget och behandlar proble-
matiken med att nå fram med sitt hållbarhetsbudskap. Lösningen 
även här är att låta hållbarhet ingå i företagets strategi och att låta 
kommunikationen bestå i att involvera intressenterna i arbetet. Lös-
ningarna för att lyckas med hållbarhetsarbete och för att bygga ett 
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starkt varumärke liknar alltså varandra, vilket innebär att företag som 
arbetar framgångsrikt med hållbarhet samtidigt arbetar framgångs-
rikt med varumärkesbyggande.

Hatch och Schultz (2001) har en modell som visar på vision, kultur 
och image (se Figur 23). Deras modell påminner om Balmers på så 
sätt att den också påvisar glapp mellan de olika elementen. De påpe-
kar att deras modell är ett bra verktyg för att upptäcka glapp mellan 
de olika elementen, men den täcker inte in lösningen på problemen. 
Det svåra arbetet med att utveckla specifika lösningar och implemen-
tera dem är upp till företaget. (Hatch & Schultz, 2001) På samma 
sätt behandlar teorin i denna studie inte specifikt hur företaget ska 
överbygga eller undvika glapp mellan identiteter, utan visar endast på 
vilka förutsättningarna är för att lyckas.

Figur 23. Företagets varumärke byggs upp av vision, kultur och image  
(Hatch & Schultz, 2001)

6.3.1. Dialog och relationsbyggande
För att förstå hur företag kan lyckas ha ett hållbarhetsvarumärke 
måste man se på identiteten som något som formas utifrån relationer. 
För att bygga ett varumärke med hållbarhet krävs större socialt fokus 
av företaget med mer dialog och ökad kritisk reflektion. (Balmer, 
m.fl., 2007) Hatch och Schultz (2010) berättar om en studie som visar 
att företag som kunde hantera sociala medier som wikis, bloggar och 
sociala nätverk, lyckades uppnå mer transparens och dialog mellan 
konsumenter och marknadsförare.
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Varumärket byggs av företagets relationer med intressenter och också 
av intressenternas relationer med varandra (Hatch & Schultz, 2010). 
Företaget kan därför ses ingå i ett nätverk av relationer, vilket gör 
varumärkesbyggande till ett svårt arbete. Intressenternas uppfatt-
ningar, handlingar och reaktioner påverkas visserligen av företagets 
ageranden men också av intressenternas inbördes relationer. (Öberg, 
m.fl., 2011) Företaget måste förstå på vilka sätt anställda interagerar 
med andra intressenter för att förstå hur dessa ibland kan ha olika bild 
av företaget (Hatch & Schultz, 2001). Öberg, m.fl. (2011) talar om 
nätverksidentitet, vilket innebär hur företaget uppfattas av sig själva 
och andra i nätverket. Nätverksidentiteten byggs upp av företagets 
relationer med andra företag. 

Företaget bör därför sträva efter att påverka sin position i nätver-
ket, snarare än att försöka påverka relationerna i en yttre omgivning 
(Gadde, m.fl., 2003). Denna nätverksstrategi, skiljer sig enligt Gadde, 
m.fl. (2003) en del från annan positioneringsstrategi. Klassisk posi-
tioneringsstrategi handlar om att försöka öka sin makt över intres-
senterna, medan nätverksstrategi handlar mer om att skapa värde 
tillsammans med sin intressenter. Utmaningen i nätverksstrategin 
ligger i att hitta balans mellan att påverka andra aktörer i nätverket 
och att själv låta sig influeras av dem. Om en aktör är alltför domine-
rande i nätverket, hämmas innovationskraften. (Gadde, m.fl., 2003) 
I kapitel 5 förklarades olika strategier för hållbarhetskommunikation. 
Den strategi som har bäst förutsättningar att mottagaren nås av bud-
skapet är en involverande strategi, där intressenterna och företaget 
tillsammans skapar budskapet (Morsing & Schultz, 2002). Hatch 
och Schultz (2010) lyfter också fram svårigheterna med relationsbyg-
gande. För att bygga varumärket tillsammans med intressenterna 
måste företaget göra en avvägning mellan hur mycket dialog man ska 
ha med intressenterna, hur transparent man ska vara och vilken risk 
detta medför (Hatch & Schultz, 2010). 

6.3.2. Uppnå god kredibilitet
Utöver relationsbyggande, lyfter Balmer (2012) fram kredibilitet som 
en viktig faktor för att lyckas bygga ett starkt varumärke. Kredibilitet 
innebär konsumentens tro på att företaget kan designa och leverera 
produkter och tjänster som tillfredsställer konsumentens behov. Före-
taget uppnår kredibilitet genom expertis, pålitlighet och omtyckthet 
(Schultz, m.fl., 2002). Trovärdigheten förbättras av att företaget har 
anknytning till ett välkänt företag, genom att kundens personliga 
referenser rekommenderar företaget och genom att företaget kan visa 

Varumärket byggs av företagets relationer med intressenter  
och också av intressenternas relationer med varandra  

(Hatch & Schultz, 2010)
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upp tecken på framgång (McKenna, 1985). Med en involverande kom-
munikationsstrategi får intressenterna en nära insyn i företagets verk-
samhet. Detta är därmed en bra strategi för att uppnå god kredibilitet.

6.3.3. Låt hållbarhet ingå i strategin
Varumärket är en alltför viktig fråga för att bara överlåtas till mark-
nadsavdelningen, eller någon annan avdelning, menar Gad (2000). 
Att marknadsföra ett företag kräver fokus på hela företaget och måste 
riktas mot kunder, intressenter och samhället (Balmer, m.fl., 2011). 
För att lyckas bygga de associationer man vill hos konsumenterna, 
måste företaget backa upp sina ord med handlingar som konsumen-
terna lätt kan förstå och kanske uppleva (Schultz, m.fl., 2002). Före-
tagsledningen måste förstå vikten av varumärket och låta det ingå i 
företagets löpande strategiska överläggningar (Balmer, 2012). Företag 
med framgångsrika varumärken är de som lever sitt varumärke, för 
att de är sitt varumärke (Gad, 2000). Detta kan jämföras med hur 
hållbarhetsarbete bara kan bli framgångsrikt om hela organisationen 
arbetar för att uppnå hållbarhetsmålen, vilket beskrivs i kapitel 4.

Aaker (2004) menar att företagets varumärke börjar som en bild men 
vill röra sig mot att bli företagets verkliga identitet. Det arbetet måste 
göras i företaget genom att ta ställning till alla strategiska frågor och 
ha sina prioriteringar klart för sig. (Aaker, 2004) Tillsammans med en 
involverande kommunikationsstrategi som beskrivs i kapitel 5, leder 
detta arbetssätt till att företaget kan ta hjälp av sina intressenter med 
att uppnå sina mål. 

Företagsledningen måste förstå vikten av varumärket och  
låta det ingå i företagets löpande strategiska överläggningar 

(Balmer, 2012).
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7. Analysmodell 
I det här kapitlet kopplas de olika teoriavsnitten i referensramen ihop. 
Sambanden mellan de olika teoriavsnitten utgör en analysmodell. 
Syftet med analysmodellen är att visa på hur teorin ska användas för 
att undersöka situationen i One Tonne Life. 

Figur 24. Analysmodellen visar att integrerat hållbarhetsarbete och involverande 
kommunikation inte går att skilja från varandra. Påverkan på varumärket visas  
som blå färgskiftning, där mörkare färg indikerar större påverkan.

7.1. Beskrivning av analysmodellen 
Modellen i Figur 24 visar de två områdena hållbarhet och hållbar-
hetskommunikation som två skalor. Hållbarhetsskalan går från att 
en organisation arbetar med hållbarhet som sekundär aktivitet som 
inte är kopplad till kärnverksamheten (till vänster på skalan), till att 
hållbarhet genomsyrar hela företagets strategi (till höger på skalan). 
Kommunikationsskalan går från att en organisation använder en 
informerande kommunikationsstrategi som har till syfte att tala om 
för mottagaren vad man vill säga (till vänster på skalan), till en invol-
verande strategi, där mottagaren är med och skapar meddelandet 
genom en gemensam dialog (till höger på skalan). De båda skalorna 
överlappar varandra i den högra delen, vilket visar att hållbarhetsar-
bete inte går att skilja från hållbarhetskommunikation när hållbar-
het ingår i hela företagets verksamhet och intressenterna involveras 
i kommunikationen av det. Det är endast med detta arbetssätt som 
företagets varumärke kan byggas av hållbarhet, vilket visas i figuren 
som den blå färgskiftningen. I Bilaga 5 finns samma analysmodell 
illustrerad på ett annorlunda sätt. I kapitel 7.1.1-3 beskrivs analys-
modellen mer utförligt.
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7.1.1. Till vänster i figuren

Figur 25. Analysmodellens vänstra del.

Skalan går från ett filantropiskt synsätt där fokus ligger i att ”göra 
gott”, till exempel välgörenhet. Det som kännetecknar den vänstra 
delen av skalan (se Figur 25) är att de initiativ som finns är fristå-
ende från företagets primära verksamhet och inte ger några direkta 
affärsfördelar. Eftersom hållbarhetsengagemanget är isolerade aktivi-
teter i företaget så finns inget större behov av att förstå hur dessa har 
mottagits av omvärlden. En informerande kommunikationsstrategi 
blir en naturlig följd av den här synen på hållbarhet. De som arbetar 
mest med hållbarhet kritiseras mest och därför är företag som arbetar 
med hållbarhet sekundärt inte så utsatta för kritik. De krav, förvänt-
ningar och önskemål som finns kring vad deras hållbarhetsarbete ska 
uppfylla, är ofta tydliga och därför lätta att uppfylla. Hållbarhetsar-
bete som sker sekundärt har viss påverkan på företagets varumärke, 
men påverkar inte lika mycket som det hade gjort om det hade varit 
kopplat till kärnverksamheten. Eftersom kommunikationen av håll-
barhetsarbetet inte kan ske kopplat till produktens egenskaper, ger 
den endast kortsiktig, om någon, effekt på grund av att den typen av 
information ofta sorteras bort av kunderna. Att exempelvis skänka 
pengar till välgörenhetsorganisationer är inte en tillräcklig åtgärd för 
att bygga ett trovärdigt varumärke. Denna strategi är därmed inte 
effektiv ur varumärkessynpunkt, eftersom den inte ger möjlighet att 
bygga sitt varumärke.

7.1.2. I mitten av figuren

Figur 26. Analysmodellens mittersta del.
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Utvecklingen går mot mer integration av hållbarhetsarbetet i ett före-
tags verksamhet när man närmar sig mitten på skalan (se Figur 26). 
Fokus för hållbarhet ligger på områden inom företagets verksamhet, 
till exempel arbetsvillkor och miljöpåverkan. Ett av de dominerande 
skälen till att företag väljer att arbeta med hållbarhet är för att uppnå 
legitimitet, omgivningens acceptans. Det innebär att företag måste 
anpassa sitt ansvarstagande efter intressenternas förväntningar och 
därmed även förstå sina intressenter. Det ställer mer krav på kom-
munikationen av hållbarhet. Det finns till och med de som hävdar 
att legitimitet inte kan uppnås utan kommunikation. För företag på 
den här delen av hållbarhetsskalan är kopplingen till en responde-
rande kommunikationsstrategi stark. Kommunikationen måste vara 
designad så att företaget läser av sin omgivning och kan förhålla sig 
till sina intressenter. Utifrån ett företags omgivning och företagets 
förståelse för sin omgivning skapar de informativ kommunikation. 
Det beskrivs i teorin som en asymmetrisk tvåvägskommunikation. 
När hållbarhetsarbetet blir mer omfattande så ökar komplexiteten 
i kommunikationen och här uppstår många av de risker som finns 
med hållbarhetskommunikation, exempelvis legitimitetsproblem.  
Hållbarhetsarbete som är kopplat till kärnverksamheten är ett sätt för 
företag att påverka sitt varumärke. Då hållbarhetsarbetet inte är inte-
grerat i hela företaget, medför denna strategi risker. Om kommunika-
tionen av hållbarhetsarbetet inte stämmer överens med kommunika-
tionen av den övriga verksamheten, bildas ett glapp mellan företagets 
olika identiteter och risk för misstroende uppstår. En annan risk är att 
företagets varumärke påverkas utan att de själva har så stor möjlighet 
att styra hur denna påverkan ska ske, eftersom hållbarhetsarbetet inte 
ingår i en övergripande strategi.

7.1.3. Till höger i figuren

Figur 27. Analysmodellens högra del.

Ju längre till höger på hållbarhetsskalan företaget befinner sig (se Figur 
27), desto svårare är det att skilja själva hållbarhetsaktiviteterna och 
kommunikationen av dem ifrån varandra. Om syftet med hållbarhet är 
att skapa innovationer och gemensamt värde så är informerande kom-
munikation inte lika viktigt längre. Kärnan i det här synsättet är att 
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lösa sociala och miljömässiga problem där lösningen samtidigt bidrar 
till lönsamheten. Kommunikationen handlar då om att ha en dialog 
med sina intressenter och bygga relationer med dem. Det är kärnan i en 
involverande kommunikationsstrategi. Den strategin beskrivs som ett 
sätt att upptäcka nya affärsmöjligheter och samtidigt bidra till att lösa 
samhällsproblem. Därför är denna kommunikationsstrategi naturligt 
ihopkopplad med den höga delen av hållbarhetsskalan där hållbarhet 
ses som ett strategiskt verktyg. Ett företag som på detta sätt låter håll-
barhet genomsyra alla delar av organisationen, kan framgångsrikt bygga 
sitt varumärke. Pelozas (2012) forskning visar att ett av de gemensamma 
dragen hos alla de företag som både är och uppfattas som framgångs-
rika inom hållbarhet är att de har integrerat hållbarhet i sin vision och 
mission, det vill säga i sin identitet. För att undvika misstroende måste 
företagets alla identiteter stämma överens med varandra och en förut-
sättning för det är att låta hållbarhetsarbetet ingå i strategin.

7.2. Frågeställningar ur analysmodellen
De samband mellan hållbarhetsarbete, hållbarhetskommunikation 
och varumärke som beskrivs av analysmodellen används i den fort-
satta studien för att analysera projektet One Tonne Life utifrån föl-
jande undersökningsfrågor:
•	 Var på hållbarhetsskalan passar One Tonne Life in?
•	 Var på kommunikationsskalan passar One Tonne Life in?
•	 Hur påverkades projektets varumärke av hållbarhetsarbetet  

och hållbarhetskommunikationen?
•	 Varför lyckades One Tonne Life nå ut med sin hållbarhets-

kommunikation?
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8. Vattenfall
Denna rapport bygger på en fallstudie av ett projekt som genomförts 
på Vattenfall. I detta avsnitt ges en bakgrund till företaget och dess 
arbete med hållbarhetsfrågor. Resultatet ur några varumärkesunder-
sökningar presenteras för att ge en bild av hur företaget uppfattas av 
allmänheten.

Vattenfall AB är ett svenskt energibolag med huvudkontor i Stock-
holm. Det är moderbolaget i Vattenfallskoncernen som har cirka 
33 000 anställda och består av ett trettiotal bolag i Sverige, Norge, 
Danmark, Storbritannien, Tyskland och Nederländerna. Koncernens 
omsättning uppgick 2012 till 167 miljarder SEK. Styrelseordförande 
är Lars G. Nordström och VD är Öystein Löseth. Vattenfall AB är 
helägt av svenska staten. (Vattenfall, 2013h)

Vattenfall bildades 1909 under namnet Kungliga Vattenfallsstyrel-
sen. 1992 bildades aktiebolaget Vattenfall AB inför avregleringen av 
den svenska elmarknaden som skedde 1996. Verksamhetsområdena 
är produktion, distribution och försäljning av el och fjärrvärme samt 
elnät. De största produkterna är el, värme och gas och på tjänstesidan 
drift och underhåll, konsulttjänster och tilläggstjänster. Vattenfall 
arbetar också med handel av råvaror och brunkolsbrytning. Vatten-
fall är Europas femte största elproducent och den största värmeprodu-
centen. Kunderna finns i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Neder-
länderna, Tyskland och Frankrike och är privata hushåll, företag och 
återförsäljare. (Vattenfall, 2013b)

Figur 28 visar en schematisk bild över Vattenfalls organisation. Före-
taget är indelat i fem olika affärsområden utifrån vilken verksamhet 
som bedrivs. (Vattenfall, 2013g)
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Figur 28. Vattenfalls organisation från och med 1 november 2012. (Vattenfall, 2013g)

Den svenska elmarknaden består av många aktörer. Dessa kan kate-
goriseras i elanvändare, elhandelsföretag som har rollen som elåter-
försäljare och/eller balansansvarig, elproducenter, nätägare och syste-
mansvariga. Vattenfall finns med som elhandelsföretag, elproducent 
och nätägare. I Norden är Vattenfall den största elproducenten med 
en marknadsandel på 17 %. Som elhandelsbolag har Vattenfall en 
marknadsandel på 7 % vid försäljning till privatkunder.

I Figur 29 visas i det övre flödet en schematisk bild av de finan-
siella relationerna mellan de olika aktörerna på elmarknaden och i 
det undre flödet visas den fysiska transporten av el.  En mer utförlig 
beskrivning av den svenska elmarknaden finns i Bilaga 3.
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Figur 29. Elmarknadens aktörer. (Klee, 2011)

8.1. Energibranschens utveckling
Den europeiska energimarknaden står inför stora utmaningar (Bus-
nelli, Shantaram & Vatta, 2012). Energibesparing är en trend som 
påverkar framtidens efterfrågan på el. EU:s klimat- och energipaket, 
de så kallade 20-20-20-målen innebär att fram till 2020 så ska 20 % 
av EU:s energikonsumtion komma från förnyelsebar energi (2010 
kom 12,5 % från förnyelsebar energi). Koldioxidutsläppen ska minska 
med 20 % jämfört med 1990 års nivå och energiförbrukningen ska 
effektiviseras med 20 %. (Vattenfall, 2013h) Effektiviseringsåtgärder 
gör att elkonsumtionens tillväxt minskar, vilket i framtiden lämnar 
elbolagen med minskade intäkter och lönsamhet. Spådomen lyder 
att omställningen till förnyelsebara energikällor medför dyrare elpris, 
vilket ökar konsumenternas vilja att spara el. Teknisk utveckling, reg-
leringar och förändrat kundbeteende är de områden som påverkar 
förändringen. Busnelli, m.fl. (2012) menar att elbolagen måste söka 
nya intäktsmöjligheter i energirelaterade affärsområden. Företagen 
bör vara öppna för nya affärsmodeller, om det är vad som bäst passar 
deras strategi. Exempelvis kan det vara fördelaktigt att erbjuda en 
lösning på kundens finansiering genom lån eller leasing. Kunderna 



62

kan vara skeptiska till att ett elbolag som tidigare varit leverantör som 
velat sälja så mycket el som möjligt plötsligt säger sig vilja hjälpa kun-
den att klara sig med mindre el, menar Busnelli, m.fl. (2012).

På kort sikt innebär en ökad andel förnyelsebar energi lägre prisnivåer 
då det medför en överproduktion av el. På den nordiska elmarknaden 
finns en överkapacitet på 28 TWh, den årliga förbrukningen är cirka 
380 TWh. Under år 2012 hade även osäkerhet om den globala ekono-
miska tillväxten en inverkan på el- och råvarupriser. Lågkonjunktur 
medför en minskad efterfrågan. Spotpriser styrs vanligtvis av väder 
och utbudet på elproduktion på kort sikt medan terminspriserna ger 
en indikation om prisutvecklingen på längre sikt. På Vattenfalls mark-
nader sjönk både spot- och terminspriserna under 2012. I Tyskland var 
spotpriserna i genomsnitt 17 % lägre och i Nederländerna 6 % lägre 
jämfört med föregående år. Mild väderlek och ökad elproduktion var 
en bidragande faktor. I Tyskland ökade den installerade kapaciteten 
av solenergi med nästan 24 % och vindkraftskapaciteten med 6,5 %. 
I Norden var spotpriserna i genomsnitt 34 % lägre 2012 jämfört med 
2011 men främst på grund av höga vattennivåer i magasinen.  Under 
2012 sjönk terminspriserna med 18 % i Norden och 12 % i Tyskland. 
(Vattenfall, 2013h)

Utmaningen för energibolagen är att hantera en framtidssituation 
som innebär minskad och förändrad energikonsumtion samt inled-
ningsvis även lägre prisnivåer. 

8.2. Vattenfalls arbete med hållbarhet
Vattenfall AB ägs till 100 % av svenska staten och bolagets hållbar-
hetsarbete styrs därför av statens syn på hållbarhet. Det är Finansde-
partementet som har det övergripande ansvaret för alla statens 55 hel- 
eller delägda bolag och ansvarig för hållbart företagande är Emma 
Ihre (Finansdepartementet, 2013). Ihre (2013) berättar att staten som 
ägare ska agera ansvarsfullt på lång sikt genom att öka medvetandet 
kring hållbarhet i bolagen. Hållbarhetsarbete ska bedrivas och kom-
municeras inom de sju fokusområdena miljö, affärsetik, korruptions-
bekämpning, mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter, mångfald 
och jämställdhet (se Figur 30). (Ihre, 2013)

Vattenfalls hållbarhetsmål är att förse dagens samhälle med energi 
och bidra till morgondagens energisystem genom att ta ansvar för sina 
handlingar och genom att inrikta sig på ekonomiska, miljömässiga 
och sociala aspekter i värdekedjan. Begreppet hållbarhet definieras 
som att möta dagens behov utan att kompromissa med möjligheten 
för kommande generationer att möta sina behov. Hållbarhetsarbetet 
styrs utifrån FN:s Global Compact, intressenternas behov och ägar-
direktiv. (Vattenfall, 2013e)
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Figur 30. Sju fokusområden för Vattenfalls hållbarhetsarbete

Vattenfalls strategiska hållbarhetsarbete bedrivs, efter en omorgani-
sering 2011, av funktionen Sustainability inom strategiavdelningen, 
som tillhör företagets stab (Enell, 2013). Syftet med funktionen är att 
ge Vattenfall ett helhetsperspektiv på hållbarhet och fungera som en 
portal för hållbarhetsfrågor. Det innebär att vägleda och stödja på 
generell nivå och skicka frågor vidare till ansvarigt funktionsområde. 
Exempel på arbetsuppgifter är att identifiera hållbarhetsrisker, mäta 
Vattenfalls hållbarhetsprestation inom de sju fokusområdena, sätta 
övergripande mål, kommunicera resultatet och att uppmärksamma 
gap mellan vad man gör och vad man borde göra. (Sustainability 
Business Plan december 2012) 

8.3. Uppfattningar om Vattenfall
Resultatet från Vattenfalls egen varumärkesundersökning i Sverige 
visar att hållbarhet har en viktig del i Vattenfalls varumärke. En stor 
del av hur Vattenfall uppfattas kan förklaras av faktorer som kan här-
ledas till hållbarhetsaspekter (Tärnström, 2012). Vattenfall gör också 
jämförelser med allmänhetens uppfattning om konkurrenterna. En 
liknande jämförelse som publicerades i Dagens Media visar att Vat-
tenfall och Fortum har tappat förtroende hos allmänheten under de 
första månaderna 2013, medan mindre elhandelsbolag som God El, 
Telge Energi och Skellefteå Kraft ligger bättre till i mätningarna för 
samma period (Preutz, 2013). De två förstnämnda bolagens verksam-
het skiljer sig från Vattenfalls genom att de inte har någon egen pro-
duktion. Ur konsumenternas synvinkel är denna skillnad av mindre 
betydelse, eftersom de ofta saknar kunskap om energibranschens 
komplexitet och därför jämför företag med olika verksamheter med 
varandra (Hedén, 2013). Thomas Gad är inne på samma linje och 
beskriver det som att varumärket inte representerar verkligheten utan 
en perception, någons uppfattning (Gad, 2013).



64

Ett analysföretag som specialiserat sig på hållbart varumärkesbyg-
gande är Sustainable Brand Insight. De genomför webbenkäter där 
respondenternas uppfattning om hållbarhetsarbetet hos 228 välkända 
varumärken och företag från vitt skilda branscher i Sverige mäts. Den 
senaste undersökningen placerar Vattenfall på 14:e plats. Hela listan 
finns i Bilaga 4. Sustainable Brand Insight ser i sina årliga varumär-
kesundersökningar en utveckling där hållbarhet har gått från att 
vara ett attribut till ett perspektiv. Tidigare har det varit så att kon-
sumenterna primärt har valt varumärke baserat på pris och kvalitet 
och hållbarhet var ett separat attribut till varumärket. Situationen i 
dag är att hållbarhet är delvis integrerat och integrationsutvecklingen 
av hållbarhet i varumärket kommer att fortsätta tills det inte går att 
skilja det ena från det andra. Figur 31 visar hållbarhet som en grön 
symbol och varumärket som en grå symbol, som i framtiden kommer 
vara helt integrerade med varandra. (Hedén, 2013)

Figur 31. Hållbarhet och varumärke kommer i framtiden att vara helt integrerat 
(Hedén, 2013).

Sustainable Brand Insight har identifierat fyra beteenden som konsu-
menter på den svenska marknaden i energibranschen uppvisar när de 
väljer varumärke. Procentsatsen talar om hur stor del av konsument-
marknaden som idag utgörs av varje kategori. (Hedén, 2013)

•	 Ego: Prioriterar pris, 30 %
•	 Lagom: Prioriterar leveranssäkerhet, kvalitet och service i kom-

bination med pris, 40 %
•	 Medveten: Prioriterar säkerhet, kvantitet och service i kombina-

tion med hållbarhet, 16 %
•	 Dedikerad: Prioriterar hållbarhet, 6 % (Hedén, 2013)

Sustainable Brands Insights prognos är att kategorin ego kommer att 
försvinna och istället kommer kategorin medveten att öka (Hedén, 
2013).
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Analysföretaget Universum genomför en webbenkät bland Sveriges 
högskolestudenter för att ta reda på vilka egenskaper studenterna vär-
desätter hos sina framtida arbetsgivare. Resultatet från den senaste 
undersökningen, publicerad 2013, visar svenska civilingenjörsstuden-
ters preferenser (Universum, 2013). Universums undersökning har 
genomförts i drygt tio år och Vattenfall har de senaste fem-sex åren 
klättrat på listan, främst bland ingenjörsstudenter (Welander & Alm-
qvist, 2013). De attribut som anses viktigast hos en arbetsgivare, av de 
studenter som räknas som Vattenfalls målgrupp, är: (Universum, 2013)

•	 Attraktiva/spännande produkter och tjänster
•	 Innovation
•	 Framgång på sin marknad
•	 Inspirerande ledning
•	 Miljöansvar 

Universums undersökning visar också vilka faktorer som associeras 
med Vattenfall. Framgång på sin marknad, miljöansvar och att-
raktiva/spännande produkter och tjänster förknippas med företaget 
medan innovation och inspirerande ledning är områden som bör för-
bättras. I analysmaterialet utpekas trygg anställning som en av de 
jobbegenskaper som är mest lockande för att söka sig till Vattenfall, 
vilket bekräftas av Hanna Welander som arbetar med studentkontak-
ter. Vattenfalls styrkor är dess flexibla anställningsvillkor och goda 
förmåner, vilket är attraktivt för dem som värdesätter balans i livet 
(Welander & Almqvist, 2013). Welander och Almqvist (2013) har 
båda en bild av att hållbarhetsfrågor är viktigt för Vattenfalls varu-
märke hos potentiella framtida anställda. De får många frågor om 
hållbarhet på studentmässor och många exjobbs- och sommarjobbs-
förfrågningar handlar om tekniska lösningar på hållbarhetsproblem. 
Welander och Almqvist (2013) tror att energibranschen i stort med 
ABB, Sweco och ÅF inräknat, har fått ett uppsving tack vare att stu-
denter ser det som attraktivt att jobba med hållbarhetsfrågor i form av 
tekniska lösningar på energiproblem.

Vattenfalls långa historia skapar förväntningar på företaget, menar Gad 
(2013). Han jämför varumärke med vänskap – det skapar förväntningar 
och bygger på en relation. Att Vattenfall är ett anrikt statligt företag 
gör att svenskar har höga förväntningar på bolaget så att Vattenfalls 
varumärke tar större skada av negativa affärer än konkurrenter som 
inte har samma förväntningar på sig. Affärerna med kolkraft i Europa 
har skadat Vattenfalls varumärke men en liknande affär hade kanske 
inte påverkat en konkurrents varumärke på samma sätt och det beror 
på Vattenfalls unika varumärkesposition resonerar han. (Gad, 2013)
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9. One Tonne Life
Denna rapport bygger på en fallstudie av projektet One Tonne Life, 
som genomfördes av Vattenfall 2009-2011. I detta avsnitt beskrivs pro-
jektets upplägg, kommunikation och bemötande hos allmänheten. 
Informationen är hämtad från den interna slutrapport som publicera-
des av Vattenfall, tryckt och elektronisk information från Vattenfalls 
och One Tonne Lifes respektive hemsidor samt genomförda intervjuer.

I One Tonne Life skapade initiativtagarna A-hus, Vattenfall och 
Volvo tillsammans med samarbetspartners Siemens och ICA förut-
sättningar för ett klimatsmart hushåll. Utmaningen i projektet var att 
se om det går att leva ett vanligt liv fast med en utsläppsnivå på ett ton 
koldioxid per person och år, med den teknik och kunskap som finns i 
dag. Ett ton koldioxid per person och år motsvarar en hållbar nivå för 
att bromsa klimatförändringarna. Den genomsnittliga utsläppsnivån 
i Sverige ligger idag runt 7 ton koldioxid per person och år.  Chalmers 
och Stockholm Stad var också delaktiga i projektet och bidrog med 
metoder för att beräkna familjens koldioxidutsläpp. 

En testfamilj fick flytta in i en nybyggd klimatsmart trävilla utrus-
tad med solceller och smarta energilösningar samt energisnåla hus-
hållsapparater. Familjen använde en eldriven bil som laddades med 
förnyelsebar energi. Under sex månader pågick projektet och under 
den tiden skulle familjen se hur mycket de kunde minska sina koldi-
oxidutsläpp genom ny teknik och ändrat beteende. 

Figur 32. Huset i  One Tonne Life
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Projektet initierades under 2009 och utvecklingen av alla delar i det 
pågick under 2010. I början av 2011 påbörjades själva experimentfasen 
då familjen bodde i huset. Vattenfalls bidrag till att minska familjens 
koldioxidavtryck bestod av:

•	 Förnybar el
•	 Teknik för mätning av energiförbrukning (energy watch)
•	 Energirådgivning
•	 Solcellsteknik
•	 Laddstationer och webbportal för elbilen
•	 Att ta tillvara överskottsenergin från huset

Vattenfall tittade också på elanvändningen i det större perspektivet, 
exempelvis möjligheten att ladda bilen på fler ställen än hemma och 
infrastrukturen för att ta hand om husets energiöverskott. 

9.1. Projektets resultat med minskade koldioxidutsläpp
Efter halva projekttiden hade familjens utsläpp från privat konsum-
tion minskat från 7,3 ton koldioxid per person och år till 2,8 ton. Då 
upplevde familjen att de fortfarande befann sig på en acceptabel kom-
fortnivå. Mest hade utsläppen minskat från kategorierna transport 
och boende. Där var elbilen som laddades med förnyelsebar energi 
och det energisnåla huset stora bidragande faktorer till minskningen. 
Projektet visade också att en familj skulle tjäna ekonomiskt på att leva 
som i projektet jämfört med att bo i ett vanligt hus. 

Figur 33. Koldioxidavtryck från One Tonne Life
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Familjen kom under en vecka ner till motsvarande 1,5 ton koldioxidut-
släpp per person och år. Den största skillnaden från övriga veckor var 
att de lyckades minska koldioxidpåverkan från mat kraftigt. I prak-
tiken betydde det att de enbart åt vegankost, det vill säga inget kött, 
fisk eller mejeriprodukter. De minskade även sin boyta, snålade med 
vatten och drog ner på alla fritids- och nöjesaktiviteter (se Tabell 2).

Tabell 2. De viktigaste åtgärderna.

Mat Boende och 
energi

Transport Övrigt

Familjens  
komfortnivå  
(ca 2,8 ton)

Mindre kött 

Mer vegetarisk 
mat
 
Slänga mindre
 
Säsongsanpassa 
grönsaker och 
frukt

Energieffektivt 
hus 

Energieffektiva 
vitvaror och 
apparater
 
Smartare energi-
beteende (dusch, 
tvätt, mat-
lagning)
 
Sänkt inomhus-
temperatur
 
Egen produktion 
av solenergi
 
Köpt el från 
koldioxidsnål 
elproduktion

En bil i stället  
för två
 
Elbil med  
koldioxidsnål el
 
Kollektivtrafik
 
Tåg i stället för 
flyg på semestern
 
Samåkning med 
elbilen

Köpa kvalitet med längre 
livslängd
 
Köpa alternativ med  
lägre CO2-avtryck i  
produktionen
 
Köpa second hand
 
Dra ner på shopping

Familjens Mini
nivå (ca 1,5 ton)

Vegankost d v s 
inget kött eller 
fisk och ersätta 
mejeriprodukter 
med soja och 
havre 

Matlåda till  
jobbet/skolan

Minska boytan
Extremt snålande 
med vatten
 
Mycket nog-
grann packning 
av tvättmaskin 
och mycket korta 
duschar

Rigorös samåkning 
med elbilen
 
Avstå resande för 
fritid och semester
 
Undvika buss till 
förmån för tåg eller 
cykel

Dra ner på fritidsintressen
 
Dra ner på klädköp och 
annan shopping till mini-
mum
 
Inga kafé- eller  
restaurangbesök
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9.2. Bakgrunden till projektet
Bakgrunden till One Tonne Life var Vattenfalls arbete med klimat-
frågan i slutet av 00-talet. Företaget genomförde studier i samarbete 
med konsultbolaget McKinsey & Company för att ta reda på mer om 
klimatfrågan. Insikten var att samhället måste ställas om, vilket ledde 
till diskussioner kring hur Vattenfall kan vara en del av det.

2009 firade Vattenfall 100 år som bolag och som ett led i att upp-
märksamma detta gavs boken One Tonne Future ut. I stället för en 
tillbakablick över de 100 år som gått, så handlar boken om vilka som 
kommer vara de stora utmaningarna under de kommande 100 åren. 
Klimatförändringarna togs upp som en viktig fråga. För att bromsa 
dessa, får jordens utsläpp av växthusgaser inte överstiga ett ton per 
person med den befolkningsmängd jorden beräknas ha år 2109.

Ur diskussionerna kring den energiomställning som måste göras, tog 
Vattenfall fram nya affärsutvecklingsområden. Ett av dessa ledde till 
att ett samarbete med Volvo kring elbilar inleddes. Ett annat område 
var hållbara städer. Hållbara städer, eller sustainable cities som kon-
ceptet kallas på Vattenfall, handlar om en mer hållbar energian-
vändning i städer. Tillsammans med städerna (i dagsläget Uppsala, 
Amsterdam, Berlin och Hamburg) skapar Vattenfall tillsammans 
med partnerföretag en ökad medvetenhet kring ämnet och bidrar 
aktivt till förändring. Sustainable Cities startades ungefär samtidigt 
som One Tonne Life och är ett pågående program inom Vattenfall.

Själva projektet One Tonne Life initierades i en dialog med Volvo. 
Volvos ursprungliga idé kallades ”Living and Driving” och var foku-
serad på att koppla ihop boende med bilen. Tanken var att visa på 
att det är tekniskt möjligt att producera egen el till både sitt hus och 
sin bil med hjälp av solen. Detta var i samband med att Volvo skulle 
lansera sin nya laddhybridbil, C30 electric. För att uppmärksamma 
det ville Volvo göra ett event kring hållbarhet och för att kunna kom-
municera budskapet effektivt behövde elbilens inverkan sättas i ett 
sammanhang. Inledningsvis bestod idén av att ha en elbil parke-
rad utanför ett visningshus byggt efter den senaste kunskapen om 
energibesparing, med solpaneler eller vindsnurror för att visa på hur 
el försörjningen skulle kunna se ut. 

Det var först när Vattenfall kom in i bilden som idén lyftes till att 
titta på en familjs totala klimatavtryck från privatkonsumtion i för-
hållande till en långsiktig vision om en hållbar utveckling. Under 
ett möte mellan Volvo, A-hus och Vattenfall kom diskussionen från 

Kan man leva på ett ton koldioxid per person och år  
med vår livsstil?



70

One Tonne Future-boken upp; kan man leva på ett ton koldioxid 
per person och år med vår livsstil? Idén utvecklades till att placera en 
familj i ett lågenergihus för ta reda på om det går att ändra sin livs-
stil så mycket att det totala koldioxidavtrycket kommer ner till nivån 
på ett ton per person och år. För att lyckas krävdes ett systemtänk 
där alla delar som påverkar klimatavtrycket måste vara med, såväl ett 
modernt energisystem som maten. 

Figur 34. Elbilen laddas med förnyelsebar energi.

9.3. Syftet med projektet
Målet med One Tonne Life var att se hur mycket det går att minska 
en persons koldioxidavtryck. Man ville se hur nära det går att komma 
den hållbara gränsen på ett ton koldioxid per person och år med 
dagens befintliga teknologi och kunskap utan att förändra livskva-
liteten. 

Just mål och syfte var en viktig del i framgången för One Tonne Life. 
Processerna i One Tonne Life var inte speciellt formaliserade men 
fungerade ändå bra. Det var mycket tack vare att det fanns ett så tyd-
lig mål som alla parter strävade mot tillsammans, berättar Axelsson 
som var projektledare för One Tonne Life och får medhåll av Lindblad 
som var kommunikationsansvarig (se kapitel 2.4.1 för beskrivning av 
intervjupersoner). Om måltavlan är tydlig så behövs inte de formella 
styrprocesserna utan det är lättare att fatta beslut i verksamheten och 
i det man gör, menar Axelsson. Lindblad berättar att One Tonne Life 
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var ett attraktivt projekt för dem som jobbade i det. Det var ont om 
tid i projektet, men Lindblad tycker att det kan varit positivt eftersom 
hon då utgick från att göra det bästa av situationen.

Från Vattenfalls sida fanns flera anledningar att delta i One Tonne 
Life. Från början sågs projektet inte som strategiskt viktigt, utan det 
var mycket för att värna om samarbetet med Volvo som Vattenfall 
gick med, berättar Axelsson. Efterhand blev One Tonne Life allt mer 
ett kommunikationsprojekt. Inledningsvis ville ingen ta ansvar för 
projektet, men tack vare att Axelsson och Johnson var envisa och 
fortsatte prata med folk om det, så kom det igång. Lindblad kom 
in i projektet under sommaren 2010 som kommunikationsansvarig. 
Ur hennes synvinkel var projektets främsta syfte för Vattenfall att 
bygga varumärke, medan en massa bonuseffekter tillkom under pro-
jektets gång. One Tonne Life öppnande upp för att Vattenfall är en 
samarbetspartner i de här frågorna, vilket var ett av målen, berättar 
Lindblad. Ahnfelt beskriver One Tonne Life mer som ett forsknings-
projekt, med syfte att lära sig vad som går att göra för att minska sin 
koldioxidpåverkan. Almen ser One Tonne Life som ett affärsutveck-
lingsprojekt, med syfte att förstå hur en ny affär kan se ut. I projektet 
sattes befintlig teknik ihop till ett koncept. På så vis försökte man se 
vilken situation man kan skapa för kunderna och hur marknaden 
reagerar på de produkter som finns. Det viktiga med One Tonne Life 
var att se om vi kan få den här familjen att bo i det här huset och om 
det blir den effekt vi hoppas på, menar Almen. Kommunikationen 
var en viktig del, men inte syftet med projektet. 

Partnerskapet i projektet One Tonne Life genomfördes, som tidigare 
nämnts, av de tre huvudparterna Vattenfall, Volvo och A-hus i sam-
arbete med ICA, Siemens, Stockholms stad och Chalmers. De tre 
huvudparterna fördelade de gemensamma projektkostnaderna lika 
sinsemellan. Utöver dessa, tillkom Vattenfalls kostnader för interna 
resurser och produkter. Totalt uppgick Vattenfalls kostnader för pro-
jektet till 6 817 000 plus indirekta kostnader i form av kommunika-
tion i samband med projektet. De totala kostnaderna för projektet 
inklusive bidrag från alla parter uppskattades till 25-30 miljoner SEK. 
One Tonne Life genererade inga intäkter.

Drivkraften i projektet var att ta reda på om det går att leva på 
ett ton koldioxid. Därifrån utvecklades formen på projektet 

organiskt. – Axelsson

Man måste ha någon som ligger före och tror på  
det man gör. – Johnson
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Projektledningen sköttes av en projektledargrupp med en person från 
vardera Vattenfall, A-Hus och Volvo. Axelsson, tidigare anställd och 
vid tiden för projektet konsult på Vattenfall, var ordförande för denna 
grupp. Det behövs projektledare som alla godkänner och som är hyf-
sat neutrala, menar Ahnfelt. Projektledarteamet blev bra partners och 
lyckades bygga upp en bra relation, säger Johnson. Han beskriver 
Axelsson som duktig på att hålla ihop gruppen och en inspirerande 
visionär. Det är det man behöver – man måste ha någon som ligger 
före och tror på det man gör, menar Johnson. Axelsson själv berättar 
att upplägget med tre projektledare tvingade de tre parterna att förstå 
varandra väl. Han upplevde att man hade stor lyhördhet gentemot var-
andra och att fokus låg på att hjälpa varandra för att uppnå det gemen-
samma målet. Inom projektet fördes en diskussion om att det fanns en 
risk att Vattenfalls roll i One Tonne Life kunde bli kritiserad och hur 
man i så fall skulle hantera det. Detta blev aldrig något problem.

En person från varje partnerföretag ingick också i en styrgrupp. Varje 
partnerföretag hade också varsin egen styrgrupp som stod bakom 
representanten i projektets styrgrupp. Styrgruppen försökte att inte 
överstyra projektet, utan gav projektledarteamet ganska stor frihet, 
berättar Johnson.

En PR- och kommunikationsgrupp med Volvo i ledningen sattes också 
samman med representanter från alla partnerföretag. Utöver partner-
företagens bidrag till lösningen av koldioxidutmaningen fick varje 
företag olika ansvarsområden. Vattenfall skötte exempelvis kampanjen 
för att rekrytera en familj som kunde bo i huset, medan Volvo hade 
hand om koordineringen och implementeringen av PR-aktiviteterna. 
Lindblad beskriver det som att One Tonne Life fick det bästa av alla 
världar, eftersom alla var bra på olika saker. Hon berättar också att de 
arbetade under frihet, vilket kan ha bidragit till att de lyckades så bra.

ICA bidrog med mat och kunskap kring kost, matlagning och hälsa. 
Siemens bidrog med energieffektiva hushållsapparater och kunskap 
om hur apparaterna används på ett energieffektivt sätt. Stockholms 
stad bidrog med mark för att bygga huset och deltog i utvecklingen 
av beräkningsmetodiken.

Metoden för att beräkna koldioxidavtrycket och kunskap om hur 
detta avtryck kan minskas kom från Chalmers. Chalmersforskarna 
Christian Azar och Fredrik Hedenus tog i samarbete med partner-
företagen fram metoden för hur beräkningarna skulle göras. Själva 
beräkningarna utfördes som ett examensarbete av masterstudenten 
Anna Björk (Björk, 2011). Att Chalmers var med stärkte trovärdig-
heten i hur man räknat och i att One Tonne Life var ett seriöst pro-
jekt. Det gjorde att aktörer inom miljö tyckte att One Tonne Life 
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var intressant. Lindblad understryker att Chalmers också var genuint 
intresserade av resultatet av One Tonne Life. Ahnfelt tror inte att Vat-
tenfall hade kunnat göra projektet lika lyckat själva, eftersom företa-
gets ställning skulle få folk att misstänka att de hade en agenda med 
One Tonne Life.

Vattenfall är vana vid att jobba segmenterat och kommunicera en sak 
i taget. På så sätt var One Tonne Life annorlunda genom att flera dis-
cipliner var inblandade, både inom Vattenfall men också i hela livssti-
len. I One Tonne Life samverkade byggsidan, matsidan, energisidan 
och vitvarusidan och skapade tillsammans skapar ett modernt hus för 
att ta reda på vad som är möjligt att göra.

Vattenfalls experter fick sitta med som bollplank när A-hus designade 
One Tonne Life-huset, berättar Axelsson, vilket var värdefullt för att 
bygga kompetens i organisationen. Det har aldrig hänt tidigare att 
Vattenfall fått vara med när en aktör tagit fram den produkt som 
Vattenfall så småningom ska försörja med energi. Vattenfall har alltid 
arbetat med partnerskap, menar Almen, men traditionellt sett inte i 
ett kommersiellt och marknadsorienterat projekt. Behovet av partner-
skap och samarbetsfrågor är stort för att lyckas. Vattenfall måste lära 
sig mer om hur man jobbar med tänkbara partners och ibland ha den 
övergripande ansvarsrollen och andra gånger fungera som leverantör 
när någon annan är ansvarig. Axelsson håller med om att partnerskap 
är viktigt inför framtiden och tar upp bygg- och fastighetsbranschen 
som exempel – om Vattenfall kan vara med i diskussionen kring hur 
de ska bygga fastigheter om tio år, så kan Vattenfall anpassa sin pro-
duktportfölj så att de har en naturlig roll i framtidens fastigheter.

9.4. Affärsutveckling genom projektet
Under projektets gång skapades historien om att One Tonne Life är 
Vattenfall i ett nötskal, berättar Lindblad. Några förstod redan från 
början att projektet skulle bli lyckat och drev på projektets helhets-
perspektiv och konsumentperspektiv, men långt ifrån alla var med på 
det. One Tonne Life förklarar hela energikedjan. Det visar att Vat-
tenfall inte bara handlar om produktion och är ett bra sätt att kon-
kretisera vad Vattenfall gör och hur de kan bidra till ett mer hållbart 
samhälle. Axelsson menar att många inom Vattenfall är inriktade 
på att verksamheten handlar om att bygga kraftverk och förstår inte 
kärnverksamhetens koppling till One Tonne Life.

Behovet av partnerskap och samarbetsfrågor är stort  
för att lyckas – Almen
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I takt med att One Tonne Life utvecklades insåg allt fler på Vat-
tenfall att andra produkterbjudanden kunde kommuniceras genom 
projektet, till exempel energieffektivisering, förnyelsebar energi och 
mikroproduktion av el. Även strategiska aktiviteter som Sustainable 
Cities kunde så småningom länkas till projektet där One Tonne Life 
kunde fungera som exempel på vad som menas med hållbara städer. 
Projektet används för att visa vad Vattenfall kan och vill göra. Ännu 
större nytta hade kunnat fås om One Tonne Life hade integrerats mer 
med sälj, tror Lindblad. Exempelvis hade One Tonne Life kunnat 
användas i kampanjer för att marknadsföra energy watch, som var en 
produkt som fick mycket uppmärksamhet i One Tonne Life. Å andra 
sidan hade projektets trovärdighet kanske skadats av mer marknads-
föring, funderar hon. 

Projektet var unikt och annorlunda och korsade flera discipliner inom 
Vattenfall.  Både affärsutveckling och kommunikation jobbade till-
sammans vilket inte var vanligt innan, berättar Lindblad. Denna 
utveckling var på gång redan innan, tror hon, och samarbetet mellan 
kommunikation och affärsutveckling ska förstärkas genom Vatten-
falls strategi att vara en smart energy enabler.

Figur 35. Vattenfalls bidrag till One Tonne Life

Det är svårt för stora företag att behålla  
innovationskraften – Lindblad
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One Tonne Life var hela tiden ett isolerat projekt som det var svårt 
att integrera i den ordinarie verksamheten, berättar Lindblad. Hon 
menar att det är en svaghet, eftersom man inte drar ut alla växlar 
som man skulle kunna ha gjort och projektet hade kunnat gå längre 
om det hade varit integrerat. Å andra sidan funderar hon på om det 
kanske var just för att det var ett fristående projekt som inte var styrt 
av alla processer, som det blev så bra. Det är svårt för stora företag att 
behålla innovationskraften, menar Lindblad.

I One Tonne Life var Vattenfalls roll att vägleda konsumenten och 
vara en guide som gör det lättare för folk att fatta bra beslut i djung-
eln av hållbarhetsfrågor. Detta helhetstänk, att inte bara prata om 
användning av el och inte bara om produktion av el utan om hela 
kedjan, kan Vattenfall lära sig av menar Lindblad.

Almen ser One Tonne Life som ett exempel på hur man kan visa på 
den nya marknadssituation som det pratas om att energibolagen står 
inför. Det nya energilandskapet som diskuteras är ett ganska abstrakt 
begrepp, menar han. I One Tonne Life visar familjens engagemang 
i energifrågan och hela hållbarhetsfrågan på det nya kundbeteende 
som energimarknaden står inför: kunder som ser energi ur ett annat 
perspektiv än att bara nöja sig med att betala sin elräkning. För att 
vara framgångsrik behöver Vattenfall ha ett kommersiellt, marknads-
orienterat perspektiv och förstå vilka krav marknaden ställer.

Almen hoppas att One Tonne Life har bidragit till att skapa förståelse 
för att denna marknadsorientering behövs. Almen anser att Vattenfall 
måste bli bättre på att se sin roll i samhället. Hellre än att betrakta 
omgivningen som en mottagare av en anonym produkt som kilowat-
timmar el, måste företaget engagera sig i att se helhetsbilden av en 
stads energi- eller hållbarhetsfråga. Om man inte blir del av ett tätt 
sammankopplat nätverk, så är Vattenfall ganska lätt utbytbara efter-
som själva produkten el inte skiljer sig åt från konkurrenternas. 

9.5. Projektets kommunikationsstrategi
Den gemensamma kommunikationsstrategin i One Tonne Life var 
att fokusera på att skapa en intressant och trovärdig historia som folk 
skulle vilja prata om. Delarna i kommunikationsplanen var PR/media, 
hemsida, besök, seminarium och tryckt kommunikationsmaterial. 
Den viktigaste metoden för att nå ut var pressevent såsom invigning 
och avslutning av projektet, pressmeddelande och sociala medier. Fil-
mer publicerades på The News Market och YouTube. Mycket media 

Ett sådant här pilotprojekt är ett sätt att visa på vad man skulle 
kunna mena med ett nytt beteende hos kunder; nya krav, andra 

krav och ett annat sätt att förhålla sig till energi. – Almen
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besökte även familjen under deras tid i One Tonne Life-huset. Kom-
munikationsnavet i projektet var en hemsida där all information om 
projektet finns. Den uppdaterades veckovis med information om 
familjens koldioxidavtryck och man kunde följa familjens elanvänd-
ning i realtid. Hemsidan uppdaterades med webbfilmer om familjens 
ansträngningar att minska sin koldioxidpåverkan och videobloggar 
från familjen själva. Huvudsakligen skulle PR-aktiviteter och sociala 
medier användas för att nå ut, ingen köpt media eller reklam skulle 
förekomma. Det var delvis en konsekvens av att man inte trodde från 
början att projektet skulle bli så bra, berättar Lindblad. Hade man 
vetat det innan, hade man kanske köpt mer media, tror hon. En min-
dre köpt kampanj i digital media, riktad mot opinion influencers, 
inför Almedalen slog mycket väl ut, berättar Lindblad.

Användande av befintliga kommunikationskanaler hos partnerna i 
projektet skulle försöka optimeras. Lindblad berättar att Volvo är duk-
tiga på sociala medier och PR, A-hus tog mycket ansvar gentemot fack-
press och Vattenfall är duktiga på att bearbeta svensk dagspress och 
svenska stora breda medier. Vattenfall gjorde webbplatsen för det är vi 
duktiga på. Alla bar med sig det de kunde och kunde lära av varandra.

Volvo hade huvudansvaret för kommunikationsfrågorna och 
skötte det på ett proffsigt sätt. De gjorde det lätt för medier att 
rapportera, till exempel genom färdigt filmmaterial och foton. En 
tidning kunde beställa vilket material de ville ha av filmare som 
fanns på plats och detta skickades då via satellit. Vattenfall har 
mer traditionell strategi med exempelvis presskonferenser, berättar 
Lindblad. Ahnfelt håller med om att Vattenfall har varit ganska 
försiktiga och rädda för att trampa fel, till skillnad från Volvo 
som vågar ta större steg och pumpa ut sitt budskap i media. Volvo 
hjälpte Vattenfall att vara mer offensiva, tror Ahnfelt.

Kommunikationsmålen för One Tonne Life var att skapa positiv 
publicitet kring projektet och de deltagande organisationernas varu-
märken och förstärka Vattenfalls varumärkesprofil. Ett annat mål 
var att öka kunskapen och acceptansen för elbilar. Framförallt skulle 
projektet lyfta fram Vattenfall som en trovärdig spelare i diskussio-
nen kring hållbarhet. Mycket av kommunikationen kring One Tonne 
Life har skett utifrån varumärket One Tonne Life och inte från part-
nerföretagen. Undantag fanns också, då partnerföretagen använde 
One Tonne Life som kommunikationsmedel i sina egna aktiviteter. 

Ibland måste vi också våga släppa taget och det kändes som att 
vi fick hjälp av Volvo att vara lite mer offensiva. – Ahnfelt
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Ur Vattenfalls synvinkel fanns två kommunikationsgrupper, där en 
hade till syfte att etablera One Tonne Life och den andra att koppla 
One Tonne Life till Vattenfall och integrera det i företagets kommu-
nikationskanaler. Den förstnämnda gruppen bestod av representanter 
för varje partnerföretag, medan den andra var intern inom Vattenfall. 
Den här strategin gav projektet One Tonne Life multipla kommuni-
kationssändare, dels projektet i sig och dels alla dess samarbetspart-
ners. Dessa sändare kommunicerade både genom mediabolagen och 
direkt till allmänheten. Just att koppla One Tonne Life till Vattenfall 
lyfter Lindblad upp som det svåraste i kommunikationsarbetet, efter-
som Vattenfalls roll var den minst konkreta av de ingående företagen. 
Exempelvis mat är lättare att kommunicera. Det gjorde att Vatten-
falls kommunikation kom att handla om systemperspektivet medan 
de andra företagen fokuserade mer på sina egna delar. Vattenfall fick 
rollen av att förklara helheten i projektet.

9.6. Projektets målgrupp
Den viktigaste målgruppen som identifierades för One Tonne Life 
var kunder och potentiella kunder till alla partners i projektet.  De 
beskrivs i projektrapporten som ”Families 29-55 years with or without 
children, early adopters and interested in design, environmental care 
and societal trends. Also they are active, enthusiastic and are sear-
ching for information.” Den näst viktigaste målgruppen var media då 
kommunikationsstrategin var att förlita sig på att projektet skulle dra 
till sig publicitet. Det fanns även ett intresse av att nå ut till politiker, 
miljöorganisationer, anställda, studenter och leverantörer, men i olika 
utsträckning hos parterna i projektet.

Under projektets gång upptäckte man att One Tonne Life var använd-
bart i kommunikationen med politiker och andra opinionsbildare. 
För politiker som Vattenfall tidigare hade haft svårt att få en ingång 
till fungerade One Tonne Life som en dörröppnare. Eftersom dessa 
inte var huvudmålgruppen, följdes dessa inte upp.

9.7. Storytelling
Kommunikationen kring One Tonne Life var upplagt som en berät-
telse om familjens liv, så kallad historieberättande eller storytelling. 
På så sätt var det en historia med en helhetsbild. Ahlerup tror att 
upplägget att ha en vanlig familjs liv i centrum av historien gjorde 
frågan om koldioxidutsläpp mer konkret och lätt för folk att ta till sig.

Vattenfall fick rollen av att förklara  
helheten i projektet. – Lindblad

Projektet är väldigt tilltalande i sig, så det gäller bara  
att göra det så smart som möjligt så man får ut så mycket  

som möjligt. – Lindblad
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Projektledningsgruppen gjorde en dramaturgi av projektet och tänkte 
ut vad som skulle hända i projektet under var och en av de 20 veck-
orna. Inledningsvis handlade lösningarna om teknik och prylar och 
senare mer om beteende. ”Resan mot ett klimatsmart liv” började 
med att familjen flyttade in i One Tonne Life-huset. Därefter fick 
de elbilen. Under sportlovet åkte familjen på skidsemester. Vecka 10 
bytte de ut allt nötkött mot annat under luncherna. Sedan valde de 
el från vattenkraft. Så pågick det under alla 20 veckorna med olika 
åtgärder som gjorde olika utslag i beräkningarna. Denna story var bra 
att kunna använda i kommunikationen, berättar Lindblad. Projektet 
är väldigt tilltalande i sig, så det gäller bara att göra det så smart som 
möjligt så man får ut så mycket som möjligt, menar hon. Att arbeta 
med en story är inte nytt men det var väldigt bra gjort här, tycker hon. 

Bevis för att storyn nådde fram till folk syns i den undersökning som 
genomfördes efter projektets slut. Den visade att inte många av de 
tillfrågade kände igen namnet One Tonne Life, men när de fick pro-
jektets upplägg i grova drag förklarat för sig var det många fler som 
kände igen det. Lindblad menar att en historia med en helhetsbild 
skapar engagemang. En förutsättning för att det ska fungera är att 
historien bygger på verkligheten.

9.8. Familjen Lindells kommunikation
Familjen Lindell som bodde i huset hade en viktig del i att kommu-
nikationen kring One Tonne Life nådde så många. Alla tyckte att det 
var ett spännande projekt och att det var häftigt att få höra familjen 
berätta om sina svårigheter och upplevelser. Familjen skulle inte vara 
påverkade av partnerföretagen, utan säga precis vad de tyckte, det var 
en viktig del av trovärdigheten.

Ingen kunde ana att det skulle bli sådant tryck på familjen. Den cen-
trala projektgruppen tillsatte en coach för familjen som fungerade 
som deras PR-ansvarige. På så vis fick familjen hjälp och stöttning 
och i stället för att behöva prata med alla människor och journalister, 
kunde kontakten gå via coachen som lade upp ett schema. Även efter 
att projektet har avslutats har inbjudningar om att hålla föreläsningar 
fortsatt att komma. Såväl familjen som projektledare Axelsson har 
föreläst mycket. Det har inte projektet jobbat för, berättar Lindblad, 
utan det har kommit av sig själv. Hon ser det som en lärdom att 
intresset var så stort efter projektets slut. Då hade man ingen plan för 
hur man skulle utnyttja det.

Man kan inte bara skapa en historia för att göra PR, utan det 
måste vara på riktigt för att det ska bli trovärdigt. – Lindblad
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9.9. Besökare i One Tonne Lifehusen
Utöver det hus familjen Lindell bodde i, byggdes ett identiskt hus bred-
vid familjens i Stockholm och ett i Göteborg. Dessa två demonstra-
tionshus byggdes för att användas för besökare såsom media, politiker, 
anställda med flera. 

Figur 36. Energy watch visar husets energiförbrukning i realtid.

Målet för One Tonne Life var 15 000 unika besökare i de båda husen, 
men det verkliga utfallet blev 6 600. Huset i Stockholm var ett bra 
mål för studiebesök för politiker, berättar Ahnfelt. Han tycker att mer 
kommunikationsinsatser kunde ha gjorts kring projektet, däribland 
studiebesök. Han tycker samtidigt att det var bra att det inte gjordes 
en massa marknadsföring och reklam.

Ett av Vattenfalls bidrag till One Tonne Life-huset, energy watch som 
är ett övervakningssystem för husets energiförbrukning i realtid, fick 
mycket uppmärksamhet tack vare besöken i One Tonne Life-huset. 
Produkten är i sig ingen stor grej, berättar Lindblad, men tack vare att 
en skärm monterades på en vägg i huset som gjorde elförbruknings-
mätningen synlig, blev den en symbol för Vattenfalls roll i projektet. 
Även om Vattenfalls andra bidrag till projektet, som produktion och 
systemperspektiv, egentligen var viktigare, så krävs kanske en så tyd-
lig symbol som energy watch för att visualisera det, tror Lindblad. 

Ett annat synligt bidrag från Vattenfall var solcellerna på taket av 
huset. Dessa fick dock inte lika mycket uppmärksamhet, menar Lind-
blad. Solcellerna var tillverkade av ett företag i Tyskland, som ägdes 
av Vattenfall. Under projektets gång visade det sig att när livscykel-
analysen av solcellerna gjordes, så blev de en belastning för projektet 
trots att den el de genererade var koldioxidneutral. Det berodde på att 
de var tillverkade i Tyskland och därför belastades av den tyska ener-
gimixen, som består till stor del av kolkraft. Det visar hur komplext 
området är. Det blev en bra historia att använda på föreläsningar för 
att förklara innebörden av en livscykelanalys, berättar Lindblad.
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9.10. Publicitet och bemötande
Medier i hela världen och framför allt i Sverige rapporterade om One 
Tonne Life, de flesta på ett positivt sätt. 82 % av tidningsartiklarna 
beskrev projektet i positiva ordalag, 1 % beskrev det på ett negativt 
sätt och resten av artiklarna (17 %) var neutrala. Detta enligt en ana-
lys som genomfördes efter projektets slut.

I juli 2011, sommaren efter att familjen Lindell bott i One Tonne 
Life-huset, genomfördes 9 600 webbintervjuer för att ta reda på all-
mänhetens syn på One Tonne Life. Resultatet visade att en tredjedel 
av de tillfrågade kände igen One Tonne Life när de fick projektet 
förklarat för sig i stora drag. 3 % kände igen namnet One Tonne Life. 
Det var inte tydligt hos allmänheten vilka de inblandade företagen 
var. Det av partnerföretagen som flest kände till stod bakom One 
Tonne Life var Vattenfall, som 4 % kunde koppla till One Tonne Life. 
De flesta kunder inte heller svara på vad Vattenfall bidrog med till 
projektet, men bland dem som svarade kände flest till förnyelsebar el, 
energieffektiviseringsrådgivning och energy watch. Majoriteten av de 
tillfrågade som kände till One Tonne Life var positiva till projektet. 
Projektet associerades med att det är möjligt att leva klimatsmart.

Lindblad tror att personer med specialintresse inom de områden One 
Tonne Life handlade om, såsom politiker, kände till projektet i större 
grad än allmänheten. Denna målgrupp följdes aldrig upp eftersom 
den inte var huvudmålgrupp för projektet. Ahnfelt som arbetade med 
politikerbesök under One Tonne Life uppfattar projektet som ett bra 
studiebesök för politiker, bland annat för att huset låg lättillgängligt i 
Stockholm. Det var ett positivt projekt som var ”på riktigt” och upp-
skattades av politiker. Det var intressant att kunna visa upp vad man 
kan uppnå med kunskap, teknik och förändrade beteenden samt vad 
som är svårt att lösa, berättar han. Inledningsvis var många skeptiska 
mot projektet och uppfattade det som greenwashing från Vattenfalls 
sida och Ahnfelt tror att om man hade gjort för mycket reklam om 
projektet så hade man nog mött ett stort motstånd hos miljörörelsen. 

Ahnfelt tror också att Vattenfalls inblandning i projektet är mer känd 
bland de som är insatta i området. Aktörer som arbetar exempelvis 
med miljöfrågor, passivhus och hållbara städer är så pass intresserade 
av resultaten att de har läst slutrapporten och själva drar slutsatser 
från projektet. Det är också hos dessa aktörer som det är viktigt för 
Vattenfall att visa att man är intresserad av hållbarhetsfrågor. Genom 
att delta i ett projekt som One Tonne Life skaffar sig Vattenfall tro-
värdighet i frågan genom att visa att man har kunskap och har satsar 
pengar i området, menar Ahnfelt.

En tredjedel av de tillfrågade kände igen One Tonne Life när  
de fick projektet förklarat för sig i stora drag.
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Ahnfelt och Ahlerup använder båda One Tonne Life som exempel 
att visa upp och de tycker att projektet tas emot positivt när de talar 
om det. Ahnfelt tror inte att det så många som nu anser att One 
Tonne Life bara var ett kommunikationsprojekt för att verka goda, 
vilket kan vara uppfattningen om andra projekt som Vattenfall gör. 
Han tror att One Tonne Life kan ha bidragit till att påverka Vatten-
falls trovärdighet positivt, men poängterar samtidigt att det är många 
andra frågor som också påverkar det negativt.

10. Analys
I det här avsnittet analyseras projektet One Tonne Life. De tre delarna 
av analysen behandlar One Tonne Life ur ett hållbarhetsperspektiv, 
kommunikationen i One Tonne Life samt One Tonne Lifes varumärke.

One Tonne Life är inget företag utan ett projekt som genomfördes av 
flera företag tillsammans. Teorin som bygger upp analysmodellen har 
utgått från ett företagsperspektiv men tillämpas i det här fallet på ett 
enskilt projekt då det är så studien avgränsats. Det betyder att teorin 
som bygger upp analysmodellen och som denna analys utgår ifrån 
inte alltid rakt av är tillämpbar. I förekommande fall förs ett resone-
mang kring det i texten.

10.1. Analys av hållbarhetsarbetet inom One Tonne Life
Analysmodellen visar att hållbarhetsarbete kan delas in i tre katego-
rier. Det här avsnittet avser att reda ut vilken kategori som stämmer 
bäst in på One Tonne Life. Analysen visar att One Tonne Life passar 
in i analysmodellens högra del, vilket motiveras i detta analysavsnitt.

Första frågan är på vilket sätt projektet One Tonne Life kan ses som 
hållbarhetsarbete. Teorin visar att det inte finns någon gemensam 
bild av vad som menas med hållbarhet och vilka områden som ingår i 
företags ansvarstagande. Det är därför upp till varje företag att själva 
definiera vad de menar när de använder begreppet. Vattenfall utgår 
från GRI:s ramverk i sitt hållbarhetsarbete. Hållbarhet bryts ner i 
ekonomiska aspekter, sociala aspekter och miljöaspekter, vilka ytterli-
gare delas in i underområden. Klimatfrågan och hållbar utveckling är 
något som berör alla människor och företag och det var med utgångs-
punkt i klimatfrågan som Vattenfall, Volvo och A-hus tillsammans 
initierade projektet. Projektets kärna var frågan om huruvida det 
går att leva på motsvarande ett ton koldioxid per år och person med 
befintlig teknologi och kunskap utan att behöva förändra komfortni-
vån radikalt. Syftet var även att lyfta fram elbilens, energikällans och 
bostadens roll i en hållbar utveckling. Därför kan One Tonne Life 
anses vara ett hållbarhetsprojekt. 
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Hållbarhet bör ingå i företagets strategi och utgöra grunden till hur 
företaget uppnår sina mål (Galbreath, 2009; Kiron, m.fl., 2013). I 
fallet One Tonne Life lades hela strategin för projektet upp utifrån 
målet att minska familjens koldioxidpåverkan. Formerna för projek-
tet utformades utifrån detta mål vilket innebär att hållbarhetsarbetet 
var utgångspunkt i strategiarbetet. Detta motiverar att One Tonne 
Life kan placeras till höger på analysmodellens hållbarhetsskala.

Företag som befinner sig i den högra delen av skalan arbetar med 
hållbarhet i sin strategi för att skapa innovationer för att lösa sociala 
eller miljömässiga problem (Halme & Laurila, 2009). Enligt Borglund 
(2012a) handlar innovation om att skapa nya produkter eller lösningar. 
Halme och Laurila (2009) menar att en hållbarhetsinnovation inne-
bär utveckling av nya affärsmodeller. One Tonne Life hade ett tydligt 
mål; att minska familjens koldioxidpåverkan till motsvarande ett ton 
per person och år. Hur det målet skulle nås var inte bestämt och gav 
därmed utrymme för innovativa lösningar. De produkter Vattenfall 
bidrog med i One Tonne Life var inte nya – solceller, energiövervak-
ningsverktyget energy watch, förnybar el och laddning av elbilar fanns 
redan på marknaden. Det som kan ses som innovativt var i stället 
det sätt som produkterna kopplades ihop och bildade en helhetslös-
ning till familjens energiförsörjning samt arbetssättet som gjorde det 
möjligt. I One Tonne Life arbetade Vattenfall nära kunden som köper 
deras el (familjen Lindell) och företagen som gör de produkter som 
kunden använder när de förbrukar elen. Detta nära samarbete med 
andra aktörer på marknaden var ett annorlunda sätt att arbeta för Vat-
tenfall. Lindblad berättar att Vattenfalls roll i kommunikationen inom 
One Tonne Life var att förklara helheten i projektets lösningar för 
kunden. Detta skiljer sig också från den roll företaget tidigare haft att 
bara leverera el. I One Tonne Life hade Vattenfall alltså en annorlunda 
roll jämfört med tidigare, vilket kan ses som en innovation.

Ett argument för att ett företag befinner sig i den högra delen av 
skalan är att hållbarhetsarbetet bidrar till att skapa lönsamhet (Porter 
och Kramer, 2011; Kiron, m.fl., 2013). Detta gäller inte för One Tonne 
Life, som var ett projekt utan vinstkrav från Vattenfalls sida. Gemen-
samt värde är en viktig del i hållbarhetsarbetet i den högra delen av 
skalan (Porter & Kramer, 2011). One Tonne Life var ett samarbets-
projekt mellan de ingående partnerföretagen och syftade därmed till 
att på olika sätt skapa värde åt Vattenfall, Volvo och A-hus som stod 
bakom projektet. Samtidigt bidrog projektet med kunskap om hus-
hållens koldioxidutsläpp, vilket kan ses som värdeskapande för sam-
hället. Forskare från Chalmers hade en viktig roll i att göra beräk-
ningar av familjens koldioxidutsläpp och utvecklade, i samarbete med 
de andra partnerföretagen, metoder för att göra en så bra beräkning 
som möjligt. Familjen Lindell som bodde i One Tonne Life-huset fick 
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kunskap om sitt energianvändande. Att så många parter fick nytta av 
projektet tyder på att One Tonne Life genom sitt upplägg skapade 
gemensamt värde. Det ekonomiska värdet kan inte analyseras efter-
som One Tonne Life drevs som ett projekt utan vinstkrav och inte är 
ett företag som teorin om gemensamt värde behandlar. 

Målet med One Tonne Life var tydligt att mäta: beräkningarna av 
familjens koldioxidutsläpp gav hela tiden uppföljning på hur projektet 
gick. Kiron, m.fl. (2013) menar att hållbarhetsarbetet måste kunna 
mätas för att kunna jämföra prestationer med mål. Detta upplägg gav 
One Tonne Life goda förutsättningar att lyckas. En annan förutsätt-
ning för lyckat hållbarhetsarbete är att företaget förstår sina kunder 
(Kiron, m.fl., 2013). One Tonne Life var utformat så att alla partner-
företag hade nära samarbete med varandra och med familjen, vilket 
var utgångspunkten till att förstå varandras behov.

Ett företag som befinner sig i den vänstra delen av hållbarhetsskalan 
arbetar med hållbarhet på ett sätt som inte är kopplat till deras kärn-
verksamhet. Detta stämmer inte in på fallet One Tonne Life, efter-
som Vattenfalls roll som energiförsörjare i projektet ligger i linje med 
företagets kärnverksamhet och -kompetens.

Mittendelen av hållbarhetsskalan handlar om företag som arbetar med 
hållbarhet i syfte att få acceptans av omvärlden och analysen bör där-
för undersöka om så var fallet i One Tonne Life. Teorin om hållbar-
hetsarbete för att bygga förtroende handlar om företags hållbarhetsar-
bete. Eftersom One Tonne Life är ett projekt som genomfördes av flera 
företag, fokuserar analysen dels på hur arbetet skett i projektet och 
dels på Vattenfalls roll i One Tonne Life. Analysen behandlar därmed 
inte hur Vattenfall arbetar med hållbarhet utanför One Tonne Life.

Anledningen till att hållbarhet finns med i One Tonne Life är i för-
sta hand för att projektet vill besvara en hållbarhetsfråga, vilket visar 
att One Tonne Life har använt hållbarhet som utgångspunkt i strate-
gin och inte för att bygga förtroende. Å andra sidan var ett av målen 
med One Tonne Life att öka allmänhetens acceptans av elbilar och 
bilen sattes i ett hållbarhetssammanhang med syfte att förbättra tro-
värdigheten. Projektet hade kunnat välja att fokusera på att visa upp 
fördelarna med enskilda produkter, såsom elbil eller solceller, vilket 
hade visat att hållbarhetsarbetet fanns med endast av anledningen att 
bygga förtroende. I stället fokuserade projektet på att kommunicera 
hela resonemanget. Exempelvis förklarade man i One Tonne Life hur 
solcellerna på hustaket kunde utgöra en miljöbelastning trots den 
rena energi de genererar, på grund av koldioxidavtrycket från till-
verkningen. Detta fokus på projektets helhet i stället för reklam för 
enskilda lösningar, visar att syftet med hållbarhetsarbetet inte främst 
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var att uppnå omvärldens acceptans och placerar One Tonne Life 
längre till höger på analysmodellens hållbarhetsskala.

För Vattenfalls del var ett av målen med One Tonne Life att Vatten-
fall skulle anses vara en trovärdig deltagare i diskussionen om hållbar-
het. Detta innebär att Vattenfalls hållbarhetsarbete i One Tonne Life 
även tillhör den mittersta delen av analysmodellens hållbarhetsskala.

10.2. Analys av kommunikationen kring One Tonne Life
Analysmodellen beskriver olika kommunikationsstrategier för ett 
företags hållbarhetsarbete som ett spektrum från en informerande 
kommunikation till en mer involverande kommunikation. Teorin 
behandlar även hur hållbarhet bör kommuniceras på en mer ingående 
nivå utifrån olika delar i den kommunikationsmodell som har presen-
terats. Det här avsnittet avser att reda ut hur Vattenfalls arbete med 
One Tonne Life stämmer in på den strategiska kommunikationsska-
lan samt vilken roll hållbarhet har haft i de olika delarna av kommu-
nikationen utifrån kommunikationsmodellen.  Först analyseras vilken 
kommunikationsstrategi som använts i projektet samt vilka fördelar 
denna strategi medfört och därefter utreds vilka faktorer som låg 
bakom att projektet blev så pass känt och fick sådan genomslagskraft 
med utgångspunkt i Shannons (1948) modell för kommunikation.

10.2.1. Kommunikationsstrategi 
I teoriavsnittet framgår det att dialog och relationer är nyckelfaktorer 
i Morsing och Schultz (2006) involverande kommunikationsstrategi. 
Det motsvarar den högra delen av kommunikationsskalan i analys-
modellen. Den involverande kommunikationsstrategin beskrivs som 
en dialog mellan ett företag och dess intressenter där dialogen för-
klaras som en symmetrisk kommunikation. Det innebär att det är 
lika viktigt att lyssna på sina intressenter och förstå dem som att föra 
fram sin egen ståndpunkt. Syftet med att ha en sådan dialog är inte 
att övertala eller vinna en diskussion utan dialogen ska vara en itera-
tiv framåtsträvande process. Företaget och intressenterna ska tillsam-
mans identifiera och definiera problemområden, arbeta fram strate-
gier för att lösa problemen och genomföra aktiviteter.

Här svarar själva strukturen på projektet One Tonne Life för att 
de inblandade parterna har använt sig av en involverande kommu-
nikationsstrategi. Vattenfall och dess intressenter identifierade till-
sammans det problemområde som låg till grund för projektet One 
Tonne Life och definierade gemensamt varje företags roll i en möjlig 
lösning. Det gemensamma utgångsläget och konstellationen är en 
del i att Vattenfalls engagemang i One Tonne Life kan klassas som 
en involverande strategi.
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Axelsson berättar att det fanns tre projektledare i projektet, han själv 
som representerade Vattenfall och en från Volvo och A-hus. Det var 
inget av de tre företagen som ensamt ägde frågan. Det tvingade de tre 
parterna att arbeta för att förstå varandra och det uppstod en lyhörd-
het gentemot varandra. Lojaliteten gentemot projektet var stor hos 
projektledarna och fokus låg i att hjälpa varandra vidare i den gemen-
samma processen. Relationerna mellan parterna var en bidragande 
faktor till framgångarna i projektkommunikationen, vilket enligt 
Morsing och Schultz (2006) är en förutsättning för en lyckad involve-
rande kommunikation. Dialogen mellan de tre parterna kan beskrivas 
som en iterativ framåtsträvande process då det var inom projektgrup-
pen, som representerar de tre företagen, som strategier för projektet 
togs fram och beslut om genomförande togs. Därför går det att argu-
mentera för att de inblandade parterna i arbetet med One Tonne Life 
har använt sig av en involverande kommunikationsstruktur.

Under projektledargruppen i One Tonne Life fanns en kommunika-
tionsgrupp med representanter från varje partnerföretag. Den kom-
munikationsgruppen arbetade tillsammans med kommunikationen 
från projektet ut mot allmänheten. Det visar att de tre partnerföreta-
gens kommunikation skedde på flera plan i projektet. Ju fler kontakt-
punkter, desto mer involverande kommunikation möjliggörs.

Morsing och Schultz (2006) beskriver att fördelarna med en involve-
rande strategi bland annat är att det går att upptäcka nya affärsmöj-
ligheter och samtidigt bidra till att lösa samhällsproblem.  Då One 
Tonne Life inte hade ett kommersiellt perspektiv - det fanns ingen 
avsikt att sälja konceptet som ett paket - har projektet i sig inte löst 
några faktiska samhällsproblem. Däremot så var den ursprungliga 
frågan att ta reda på om det går att minska en persons koldioxidav-
tryck med tillgänglig teknik och visa på hur det i så fall skulle kunna 
gå till. Den frågan har projektet besvarat och därmed bidragit med 
kunskap till en möjlig lösning på ett viktigt samhällsproblem: hur 
vi kan leva och bo för att minimera vårt koldioxidavtryck. En av 
slutsatserna från One Tonne Life var att det går att påverka mycket 
genom att använda rätt tekniska lösningar men att ett förändrat 
beteende är minst lika viktigt. Det krävs kunskap hos varje person 
om hur deras mat-, transport-, och livsstilsvanor påverkar vårt koldi-
oxidavtryck. One Tonne Life bidrog med att lyfta frågan och sprida 
kunskap om vad som är möjligt att göra genom ett ändrat beteende. 
Det visar den undersökning som gjordes direkt efter att testfamiljens 
tid i huset vad över. Då svarade cirka 30 % av respondenterna (som 
motsvarade allmänheten) i den genomförda undersökningen att de 
kände till projektet då det beskrevs för dem. Över hälften av dem 
uppgav att One Tonne Life hade fått dem mer motiverade att ändra 
sina vanor mot en mer hållbar livsstil. 



86

10.2.2. Skapande av meddelande 
Den gemensamma kommunikationsstrategin gentemot projektets 
målgrupp var att fokusera på att skapa en intressant och trovärdig 
historia som folk skulle vilja prata om, så kallad storytelling. Det är 
enligt Lindblad fördelaktigt att kunna berätta en historia med en hel-
hetsbild eftersom det lättare skapar engagemang. I One Tonne Life 
skapades meddelandet av hur konceptet för projektet byggdes upp. 
Projektet pågick under 20 veckor och under tiden utvecklades bud-
skapet. Projektledningsgruppen hade innan familjen flyttat in byggt 
upp en dramaturgi kring vad som skulle hända under varje vecka som 
familjen bodde i huset. Först fick familjen flytta, sedan fick de elbilen 
och därefter olika åtgärder i taget. Inledningsvis handlade det mycket 
om saker och tekniska lösningar, sedan mer om beteende och vanor. 
Denna dramaturgi gjorde att arbetet visualiserades och synliggjordes. 
De olika åtgärdernas inverkan på resultatet kunde visas på ett tydligt 
sätt. Lindblad poängterar att det inte går att skapa en historia bara för 
att göra PR utan det måste vara på riktigt för att det ska blir trovärdigt.

Peloza, m.fl. (2012) menar att ett sätt att skapa ett meddelande som 
uppfattas som trovärdigt är att försöka integrera hållbarhetsmedde-
landen i existerande produkt- och tjänstekommunikation. Det krä-
ver då att delar av hållbarhetsarbetet är inbäddat i de produkter och 
tjänster som ett företag erbjuder. One Tonne Life var inget företag 
som erbjöd produkter eller tjänster men däremot ingick ett antal 
befintliga produkter från de olika företagen i projektet. Solcellerna på 
taket och laddstationen till elbilen är exempel på Vattenfalls bidrag 
och i dessa produkter är hållbarhetens roll självförklarande. Eller som 
vissa väljer att uttrycka det så är dessa produkter bärare av hållbarhet, 
i det här fallet ”ren” el. I fallet med One Tonne Life så låg inte fokus 
på de enskilda produkterna utan de var inbakade i ett större samman-
hang, en förändrad och mer hållbar livsstil. 

Det väsentliga är att alla delar i boendet (bilen, huset, vitvaror, mat 
med mera) bidrog till det övergripande målet att reducera koldioxidpå-
verkan och att hållbarhetsperspektivet fanns med i alla enskilda delar. 
Hållbarhetsaspekten stärktes ytterligare av att de enskilda delarna pla-
cerades i ett sammanhang och utgjorde en del i en större hållbarhets-
fråga, en förändrad livsstil, och det var ett starkt bidrag till projektets 
och budskapets trovärdighet. Det fanns dessutom en tydlig verklig-
hetsförankring i och med att lösningen testades av en vanlig familj och 
att det fungerade med deras vardagsliv. Det förstärkte trovärdigheten 
i projektkonceptet och skapandet av det meddelande som fördes ut.

Enligt Peloza, m.fl. (2012) kan företag som integrerat hållbarhetsarbe-
tet i alla delar av sin affärsverksamhet kommunicera hållbarhetsini-
tiativ rättframt utan att oroa sig för de risker som annars förknippas 
med hållbarhetskommunikation. Detsamma gällde One Tonne Life, 
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även om det inte var en affärsverksamhet.  Hållbarhet fanns med i alla 
aspekter av projektet och därmed minimerades risken att kommuni-
kationen kring projektet skulle tas emot med misstroende och skepsis.

För företag inom branscher som det finns allmänt utbredda fördomar 
emot kan det vara svårt att skapa ett hållbarhetsbudskap som uppfat-
tas som trovärdigt. Helt enkelt eftersom mottagaren har förutfattade 
meningar om branschen. Peloza, m.fl. (2012) menar att ett sätt att 
hantera det kan vara genom partnerskap och allianser med aktörer 
som inte är påverkade av branschfördomar. I fallet med One Tonne 
Life så var det avgörande för resultatet att det var flera företag som ini-
tierade projektet. Ahnfelt anser att Vattenfall inte hade haft möjlighet 
att själva genomföra denna typ av projekt. Han menar att Vattenfall 
har en sådan ställning att många misstänker att företaget alltid har 
en agenda när de genomför något. One Tonne Life blev inbjudna att 
hålla föreläsningar om projektet i samband med klimatmöten. Ideella 
organisationer inom miljörörelsen som inledningsvis var skeptiska till 
One Tonne Life, ändrade under projektets gång åsikt och ställde sig 
bakom idén. Därmed lyckades One Tonne Life uppnå trovärdighet 
och uppfattas som ett seriöst bidrag till klimatdebatten. Anledningen 
till det var enligt Ahnfelt att välrenommerade namn på forsknings-
sidan var inblandade, då främst professor Christian Azar från Chal-
mers. Deras medverkan var avgörande för att det skulle finnas en 
trovärdighet i hur koldioxidpåverkan räknades ut och att det skulle 
uppfattas som ett seriöst projekt. 

10.2.3. Meddelandekanaler 
Meddelandekanaler är de medier som används för att föra ut det bud-
skap som skapats till dess tilltänka åhörare. Medier för kommuni-
kation är traditionellt tv, radio och tidningar men inkluderar även 
hemsidor, publikationer och det som kallas word-of-mouth. Word-
of-mouth innebär att tredjeparter sprider ett budskap. Meddelande-
kanaler är numera även alla typer av sociala medier såsom bloggar, 
Facebook och Twitter. De som använder sig av ett brett spektrum 
av medier har större chans att till fullo nå ut med sitt hållbarhets-
budskap enligt Peloza, m.fl. (2012). I One Tonne Life var strategin 
att huvudsakligen använda PR-aktiviteter och sociala medier för att 
nå ut samt att optimera användandet av befintliga kommunikations-
kanaler hos parterna i projektet. Ingen köpt media (reklam) skulle 
förekomma då det ansågs riskera projektets trovärdighet. En viktig 
kommunikationskanal i projektet var ändå traditionella medier, dessa 
bjöds in till pressevent som invigning och avslutning av projektet och 
media besökte familjen då de bodde i huset. Tv och tidningar rappor-
terade om projektet för att det ansågs intresseväckande och angeläget. 
Filmer om projektet publicerades på The News Market och YouTube, 
vilka i sig själv är en typ av meddelandekanal och även underlättar 
spridning via andra sociala medier.
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Kommunikationen om One Tonne Life spreds dels från själva projek-
tet till exempel genom den information som lades upp på hemsidan 
och via de filmer som publicerades på internet. Budskapet från One 
Tonne Life spreds dels i traditionella medier av nyhetsbolag och dels 
genom sociala medier. Utöver dessa meddelandekanaler så hade före-
tagen i projektet möjlighet att utnyttja sina interna kommunikations-
kanaler så som företagshemsidor, nyhetsutskick och företagstidningar. 
Det här gjorde att One Tonne Life fick multipla kommunikationssän-
dare, dels projektet i sig och dels alla inblandade samarbetspartners. 
Med alla dessa olika sändare möjliggjordes utnyttjandet av många 
olika meddelandekanaler. Peloza, m.fl. (2012) menar att för att kunna 
kommunicera ordentligt med den tilltänkta målgruppen så måste 
det finnas en förståelse för målgruppens beteende kring mediekon-
sumtion. Rätt medium måste användas för rätt målgrupp. Det breda 
spektrum av meddelandekanaler som spred budskapet om och från 
One Tonne Life ökade chansen att rätt målgrupp skulle nås av med-
delandet och att de skulle höra det upprepade gånger.

10.2.4. Mottagande av meddelande 
Peloza, m.fl. (2012) menar att för att hållbarhetskommunikationen 
ska vara framgångsrik så krävs det att mottagaren är motiverad att 
ta emot budskapet. Det räcker inte att skapa ett relevant budskap 
genom ett korrekt medium till en väsentlig mottagare, mottagaren 
måste även vilja ta till sig budskapet. För att mottagaren ska vara 
motiverad att göra det så måste budskapet vara meningsfullt och rele-
vant för den personen. Mottagaren måste även ha förmågan att kunna 
ta emot budskapet och kunna integrera det i sina egna attityder och 
beteenden. Det kräver från företagets sida en genuin förståelse för 
den specifika målgruppen. Enligt Morsing och Schultz (2006) så är 
det genom att ha en dialog med sina intressenter som företaget kan 
få den förståelsen. Det är i en intressentdialog som förtroende kan 
skapas mellan parterna. 

Vi har i tidigare avsnitt argumenterat för att de inblandade parterna i 
One Tonne Life sinsemellan byggde sin kommunikation på en invol-
verande strategi. Detta var en bidragande faktor till utvecklingen av 
projektet och därmed skapandet av den historia de ville berätta. Det 
räcker inte för att bli framgångsrik. Det krävs även en involverande 
kommunikation gentemot mottagarna av budskapet. I fallet One 
Tonne Life var målgruppen, som den beskrivs i projektrapporten, 
familjer i åldersspannet 29-55 år med eller utan barn som är intresse-
rade av design, sociala trender och av att ta ett samhällsansvar. De är 
även aktiva, entusiastiska och söker aktivt efter information. Genom 
att involvera en representant för den här gruppen (mottagarna) i 
utförandet av projektexperimentet och låta dem vara en stor del av 
kommunikationen utåt så gick det att säkerställa att budskapet var 
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meningsfullt och relevant för mottagaren. Det var familjens åsikter 
och tankar om boendet och den klimatsmarta livsstilen som spreds, 
de förde sin egen talan. Familjen var representativa för den tilltänkta 
målgruppen så det som var meningsfullt för dem var därmed relevant 
för resten av den gruppen. 

Figur 37. Familjen Lindell var en del av kommunikationen i One Tonne Life

Genom att involvera mottagarna av budskapet på det här sättet så lyck-
ades man undvika en stor risk med hållbarhetskommunikation, näm-
ligen självabsorption. Självabsorption innebär att en organisation kom-
municerar det de själva tycker är intressant och angeläget och därmed 
tror att andra också tycker det (Morsing & Schultz, 2006). Genom att 
involvera mottagaren av budskapet i kommunikationen så säkerställde 
man att det som verkade vara tvåvägskommunikation verkligen var en 
dialog där båda parter tar till sig av vad den andra säger.

10.3. Analys av varumärket One Tonne Life
Föregående analyser har visat att en hållbarhetsaspekt har legat till 
grund för One Tonne Life och det strategiska arbetet i projektet. Ana-
lyserna har även visat att kommunikationen i projektet kan katego-
riseras som involverande. Teorin säger att företag som arbetar med 
hållbarhet integrerat i sin strategi har möjlighet att bygga ett håll-
barhetsvarumärke. Avsikten med denna analys är att utreda huru-
vida One Tonne Life, som tillhör den högra delen av hållbarhets- och 
kommunikationsskalorna i analysmodellen, lyckades uppnå ett håll-
barhetsvarumärke.
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Figur 38. Varumärkesloggan för One Tonne Life

Teorin beskriver att ett företags varumärke består av flera olika delar, 
identiteter, och alla de olika identiteterna måste överensstämma med 
varandra för att det inte ska uppstå någon konflikt i intressenternas 
bild av företaget. Teorin om hållbarhetskommunikation varnar för 
att företaget riskerar att råka ut för misstroende om det de kommu-
nicerar kring hållbarhet inte stämmer med deras handlingar. Detta 
visar att samspelet mellan de olika identiteterna är extra viktigt då 
varumärket byggs upp av hållbarhet, vilket var fallet i One Tonne 
Life. Sambanden i analysmodellen visar att för att bygga ett starkt 
hållbarhetsvarumärke så måste hållbarhetsaspekten finns i alla delar 
av identiteten. Hållbarhetsteorin säger att hållbarhet kan användas 
för att förbättra ett företags trovärdighet. Genom att koppla det till 
varumärkesteorin inses att denna trovärdighet bara uppnås om de 
olika identiteterna stämmer överens med varandra.

För att se hur varumärket One Tonne Life har påverkats så kommer 
analysen göras med utgångspunkt i de sju identiteter som tas upp i 
teorin om varumärken (Balmer, 2012). Genomgången av de sju iden-
titeter som tas upp i varumärkesteorin visar inga tecken på att någon 
identitet skulle vara i konflikt med någon annan. Tvärtom, framkom-
mer hållbarhetsarbetet tydligt i den verkliga, kommunicerade, upp-
fattade, ideala och önskade identiteten.

10.3.1. Hållbarhet i den verkliga identiteten
En av de sju delarna i ett företags identitet är verklig identitet och 
utgörs av de attribut som för närvarande beskriver och särskiljer ett 
företag. Det är enligt Balmer och Greyser (2002) de interna intressen-
terna, de som formar företaget, som har störst påverkan på den verk-
liga identiteten. Det gör det intressant att i analysen titta på hur de 
anställda i ett företag ser på företagets hållbarhetsarbete. De interna 
intressenterna i One Tonne Life är de personer som ingick i projektet. 
I projektgruppen ingick anställda från Vattenfall, A-hus och Volvo. 
Personer från Chalmers, ICA, Siemens och Stockholms stad var också 
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delaktiga i projektet. Familjen Lindell som bodde i huset kan också 
ses som interna intressenter. Dessa personers syn på och inställning 
till hållbarhet är därmed intressant för den verkliga identiteten. Om 
de interna intressenterna, de anställda, är de som kan påverka den 
verkliga identiteten mest och hållbarhet måste finnas med i alla de sju 
identitetsdelarna så blir slutsatsen att det är lika viktigt att förankra 
och kommunicera hållbarhetsarbete internt som externt. Den slutsat-
sen stödjs av Morsing och Schultz (2006) forskning som säger att en 
förutsättning för framgångsrik extern hållbarhetskommunikation är 
att hållbarhetsarbetet är förankrat i hela verksamheten och hos alla 
anställda. Annars är risken att kommunikationen uppfattas som ett 
retoriskt åtagande och påverka företagets varumärke negativt. (Mor-
sing & Schultz, 2006)

One Tonne Life beskrivs som ett tidspressat projekt där arbetet skedde 
under fria former mot det gemensamma målet att minska familjen 
Lindells koldioxidutsläpp. Att arbeta självständigt mot ett tydligt mål 
utifrån en snäv tidsram kräver engagemang hos personerna i projektet 
och det faktum att One Tonne Life lyckades så bra är ett bevis på 
att engagemanget fanns hos dem. Ahlerup och Lindblad tror båda 
att projektets upplägg med en konsumentnära frågeställning fick folk 
engagerade. Lindblad beskriver One Tonne Life som ett attraktivt 
projekt att arbeta i och att intressenterna var genuint intresserade av 
att se resultatet. Familjen Lindell uppvisade hängivenhet och enga-
gemang när de ansträngde sig för att minska sin koldioxidpåverkan 
genom att ändra livsstil. Allt detta visar att hållbarhet fanns med i 
den verkliga identiteten. 

10.3.2. Hållbarhet i den kommunicerade identiteten
Den kommunicerade identiteten beskrivs av Balmer och Greyser 
(2002) som det företaget kommunicerar att de är. Kommunikationen 
beskrivs utifrån tre plan. Primär kommunikation är vad företagets 
gör, sekundär är den kommunikation de själva skapar och kan kon-
trollera och tertiär kommunikation är kommunikation som kommer 
från en tredje part. För att förstå hur hållbarhet påverkar den kom-
municerade identiteten krävs en undersökning av vilken roll hållbar-
het har i företagets vara eller tjänst och vilken roll hållbarhet har i hur 
företaget väljer att föra ut sitt budskap samt på vilket sätt andra kom-
municerar om företaget. Alla dessa delar återfinns även i den kom-
munikationsmodell som presenteras av Peloza, m.fl. (2012). Modellen 
är indelad i skapande av meddelande, spridning av meddelandet och 
mottagandet av meddelandet. 
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Figur 39. Olika typer av kommunikation som påverkar den kommunicerade identiteten

Vilka faktorer som bidrog till att One Tonne Life nådde fram med 
sin kommunikation analyserades i kapitel 10.2. Analysen av den kom-
municerade identiteten fokuserar på att tydliggöra hållbarhetens roll 
i den primära, sekundära och tertiära kommunikationen samt fast-
ställa hur väl de stämde överens med varandra. 

3.2.i. Vilken roll hållbarhet har i One Tonne Lifes primära 
kommunikation 
Primär kommunikation, vad företaget gör, kan kopplas till skapandet 
av ett meddelande i Pelozas, m.fl. (2012) modell då de bland annat 
framhåller att hållbarhetsbudskapet bör integreras i befintliga produk-
ter och tjänster för att kommunikationen ska bli framgångsrik. Tidigare 
analys har konstaterat att det var själva projektkonceptet i One Tonne 
Life och de aktiviteter som ingick i projektet som utgjorde grunden för 
det meddelande som skapades. Det framkom att hållbarhetsaspekten 
fanns med i alla de ingående delarna i projektkonceptet, exempelvis 
boendet, bilen och vitvarorna, och att de enskilda delarna medverkade 
till ett sammanhang som utgjorde en större hållbarhetsfråga. För One 
Tonne Life var den primära kommunikationen utöver själva konceptet 
de aktiviteter som genomfördes. Aktiviteterna i projektet var allt det 
som ingick i familjens vardagsliv, fast här med syfte att minska ener-
gianvändningen och koldioxidpåverkan. Exempel på familjens aktivi-
teter var att de åt mer klimatsmart, minskade matsvinnet, använde 
mindre vatten, samåkte i större utsträckning och åkte mer kollektivt. 

3.2.ii. Vilken roll hållbarhet har i One Tonne Lifes sekundära 
kommunikation 
Sekundär kommunikation är den kommunikation som företaget 
själva kan kontrollera och kan exempelvis vara annonser och publi-
kationer. I fallet One Tonne Life användes ingen köpt media utan 
projektet använde sig i stället av en hemsida för att kommunicera 
med hjälp av film och text. Även tryckt material användes till viss del. 
Kommunikationen fokuserades kring att visa vad som skedde i pro-
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jektet och hur det gick med minska koldioxidpåverkan. Det gjorde att 
den sekundära kommunikationen var tätt sammankopplad med den 
primära. Det betyder att det One Tonne Life själva sa att de gjorde 
överensstämmer med det som faktiskt skedde. 

3.2.iii. Vilken roll hållbarhet har i One Tonne Lifes tertiära 
kommunikation 
Den modell som beskrivs av Peloza, m.fl. (2012) beskriver tredje-
partskommunikation som ett medium i likhet med tv och tidningar, 
medan det i Balmers (2012) identitetsteori beskrivs som en egen del 
av den kommunicerade identiteten. Kontentan är att en del av den 
kommunicerade identiteten är det som andra kommunicerar om före-
taget eller i det här fallet projektet One Tonne Life. Hatch och Schultz 
(2010), Öberg, m.fl. (2011) och Gadde, m.fl. (2003) beskriver att företag 
ingår i nätverk där alla parter i nätverket kommunicerar både med 
företaget och med varandra och understryker vikten av den här typen 
av kommunikation. Det går inte att kontrollera vad andra säger om ett 
företag eller projekt även om vad som sägs i stor grad påverkar företaget 
självt. Det man kan göra, och som gjordes i One Tonne Life, är att 
underlätta för andra att sprida kommunikationen vidare. One Tonne 
Life tog exempelvis fram färdigt filmmaterial och foton som gjorde det 
lätt för media att rapportera om projektet. 

Partnerföretagen bidrog på olika sätt med kunskap och kontakter 
inom olika media, vilket gjorde att projektet kunde bearbeta många 
att rapportera om One Tonne Life. Kommunikationsstrategin gick ut 
på att projektet skulle dra till sig publicitet, vilket visar att den tertiära 
kommunikationen var betydelsefull ur varumärkessynpunkt. Det var 
därför av stor vikt för projektets kommunicerade identitet att det som 
andra skrev eller sa om projektet överensstämde med det som skedde 
i eller kommunicerades av projektet. En viktig del i att detta lyckades 
så bra – de flesta medier rapporterade positivt och sakligt om projek-
tets upplägg och framsteg – var familjen Lindell som bodde i huset. 
De var en viktig ingående del i One Tonne Life, men de var samtidigt 
frånkopplade från partnerföretagen vilket gjorde dem opartiska i sin 
kommunikation. Familjen hade hjälp av en presscoach som stöttade 
dem i kontakten med media och även denna person var extern. Det 
gjorde även familjen till utomstående part och därmed en del av den 
tertiära kommunikationen. Familjens tankar och reflektioner fånga-
des upp både av de ingående partnerföretagen och av externa medier 
vilket bidrog till att den tertiära kommunikationen var tätt samman-
länkad med den primära och sekundära. När de olika typerna av 
kommunikation är så väl synkroniserade med varandra så minimeras 
risken för motsägelser och trovärdigheten i varumärket stärks. 
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10.3.3. Hållbarhet i den uppfattade identiteten
Hur företaget uppfattas av externa intressenter benämns reputation 
och image (Öberg, m.fl., 2011; Fredriksson, 2008; Balmer & Greyser, 
2002). Denna del av företagets identitet kan följas upp genom att fråga 
respondenter i varumärkesundersökningar hur de uppfattar företaget. 
Denna uppföljning görs löpande av Vattenfall och en undersökning 
om One Tonne Life genomfördes också efter projektets slut.

Aaker (2004) beskriver att det framför allt är tre faktorer som påver-
kar hur företaget uppfattas och det är innovationer, kvalitet och 
kundvärde. Han poängterar att om innovationen ska ge effekt på den 
uppfattade identiteten så måste den vara synlig. Det innebär att ett 
företag måste kunna visa och visualisera vad de gör inom hållbar-
hetsinnovationer. Peloza, m.fl. (2012) visar i sina undersökningar att 
företag som arbetar med ”synlig” hållbarhet anses i allmänhet vara 
mer hållbara än de företag som inte visualiserar sitt arbete även om 
det i praktiken förhåller sig precis tvärtom. 

För att förstå hur hållbarhet är den del av den uppfattade identiteten så 
blir det viktigt att titta på hur ”synligt” eller uppenbart ett företagets 
hållbarhetsinitiativ är. Det här styrks av Gad (2013) och Hedén (2013) 
som menar att huruvida hållbarheten är ”inbyggd” i ett företags pro-
dukter påverkar människors åsikter om företagets hållbarhetsarbete.

I One Tonne Life utgjorde hållbarhetsarbetet själva kärnan i projek-
tet. Detta gjorde att hållbarhetsarbetet var synligt för alla dem som 
uppfattade projektets upplägg. Den undersökning som genomfördes 
efter projektets slut för att ta reda på allmänhetens uppfattning om 
One Tonne Life visade att så många som en tredjedel av de tillfrå-
gade kände till projektet när det beskrevs för dem. Undersökningen 
visade också att det bara var 3 % som kände till projektet när de bara 
fick höra namnet One Tonne Life. Det betyder att upplägget med en 
familj som minskade sin klimatpåverkan var något folk tog till sig 
utan att veta så mycket om själva projektet. Hållbarheten i projek-
tet var alltså mer känt än namnet. En fråga i undersökningen visade 
också att de som kände till projektet associerade det med att det är 
möjligt att leva klimatsmart. Även detta visar att allmänheten uppfat-
tade One Tonne Life som ett hållbart projekt.

10.3.4. Hållbarhet i den utlovade identiteten
I teoriavsnittet beskrivs den utlovade identiteten som ett löfte om vad 
varumärket innebär och att det byggs upp av de sex övriga identiteterna 
över tid (Balmer, 2012). Hållbarhetens roll i den utlovade identiteten 
bygger därmed på dess betydelse i de övriga identiteterna. Då One 
Tonne Life var ett nytt koncept vars namn eller idé inte hade kommu-
nicerats tidigare, var projektet historielöst. Därmed hade One Tonne 
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Life inga förväntningar på sig från tidigare och den utlovade identite-
ten började därmed att byggas upp i och med att projektet startade. 
Det innebär minskad risk för konflikt med tidigare utlovad identitet.

Den utlovade identiteten är en sammanvägning av alla identiteter och 
därmed påverkas den även av de ingående partnerföretagens identi-
teter. Ett problem som befarades innan projektet var att Vattenfalls 
medverkan i One Tonne Life skulle göra allmänheten kritiska till 
projektet på grund av Vattenfalls negativa publicitet. Så blev dock inte 
fallet. En trolig förklaring till detta är att de övriga partnerföretagens 
tillförlitlighet, där Chalmers akademiska tyngd förmodligen var vik-
tig, fungerade som en garanti för projektets trovärdighet.

Den undersökning som genomfördes efter projektets slut visar att 
endast en bråkdel av allmänheten kände till företagen som låg bakom 
projektet. Detta kan verka som att partnerföretagens varumärken 
saknade betydelse för projektets varumärke. Men så behöver det inte 
alls vara. Om det bland det fåtal som kände till partnerföretagens 
roll i One Tonne Life fanns personer som hade stor roll i projektets 
tertiärkommunikation som exempelvis journalister, kan deras upp-
fattning dock ha haft större betydelse.

One Tonne Lifes utlovade identitet ligger nära de övriga identiteterna. 
Kanske kan det ha underlättats av att så stor del av kommunikatio-
nen skedde genom One Tonne Life hellre än genom partnerföretagen. 
Värt att tänka på om projektet får en fortsättning är att One Tonne 
Life 2011 kommer att ingå i nästa projekts utlovade identitet.

10.3.5. Hållbarhet i den kulturella identiteten
Den kulturella identiteten beskrivs av Balmer (2012) som de värde-
ringar och attityder som råder hos företags ledning och hos anställda. 
Enligt Aaker (2004) är det kärnan i företaget och beskrivs som det 
företaget prioriterar och aldrig kompromissar med. Det visar återi-
gen att kunskap och engagemang kring hållbarhet måste vara starkt 
förankrat internt i ett företag för att det ska bidra till att stärka varu-
märket. Dessa faktorer är svåra att mäta. Ingenting har framkommit 
som skulle tyda på att den kulturella identiteten i One Tonne Life inte 
stämmer överens med de övriga identiteterna.

10.3.6. Hållbarhet i den ideala identiteten
Ideal identitet beskrivs av Balmer och Greyser (2002) som den opti-
mala positioneringen av företaget på marknaden, det vill säga dess 
strategi. En grupp som har stor påverkan på den ideala identiteten är 
följaktligen de som bestämmer strategin. För att påverka och stärka 
hållbarhetsavtrycket på den ideala identiteten så bör ett företags håll-
barhetsarbete harmonisera med dess övergripande strategi. Att det är 
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viktigt att hållbarhet blir integrerat i ett företags strategi är det många 
som argumenterar för. Kiron, m.fl. (2013) menar att kärnan i hållbar-
het är att skapa lösningar för miljö- och samhällsproblem där proces-
sen samtidigt är lönsam. Det handlar för företag om att se hållbarhet 
som grunden till det värde som skapas och då måste hållbarhetsfokus 
finnas i strategiarbetet. Då bör hållbarhet ses som något som både 
kan stärka ett företags varumärke och skapa lönsamhet.

I fallet One Tonne Life bestämdes strategin av ledningsgruppen 
bestående av de tre projektledarna, samt projektets styrgrupp. Dessa 
påverkades i sin tur av strategierna från sina respektive företag. Här 
kunde problem ha uppstått, om dessa olika strategier hade skiljt sig åt 
för mycket. Så var dock inte fallet. Att själva problemformuleringen 
bakom och syftet med projektet utgick från en hållbarhetsfråga, bety-
der att ledningsgruppen och styrgruppen lyckades med att få in håll-
barhet i One Tonne Lifes strategi.

10.3.7. Hållbarhet i den önskade identiteten
Önskad identitet beskrivs av Balmer och Greyser (2002) som den hög-
sta ledningens vision om hur företaget ska vara. Enligt Peloza, m.fl. 
(2012) så är en gemensam faktor för de företag som uppfattas som 
hållbara att hållbarhet är den del i deras vision och mission. Ytter-
ligare en kritisk faktor är enligt Kiron, m.fl. (2013) högsta ledning-
ens engagemang. Ur intervjuerna framkom att enskilda personers 
engagemang i One Tonne Life hade stor betydelse för framgången.  
Projektet satte igång efter att deltagarna på den inledande träffen 
mellan dem som skulle komma att bli partnerföretagen, kom att prata 
om klimatfrågan och om huruvida det var möjligt att komma ner till 
ett ton koldioxidutsläpp per person och år. Därmed ingick hållbarhet 
i ledningens vision redan från början av One Tonne Life.
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11. Slutsatser
Rapportens syfte är att förstå hur hållbarhetsarbete i en organisation 
bör utformas och kommuniceras för att påverka varumärket. De teo-
retiska sambanden analyserades i kapitel 10 utifrån insikterna ur fall-
studien. Slutsatserna ur analysen presenteras i detta kapitel.

Ett företags varumärke påverkas av alla företagets aktiviteter och slut-
satsen från varumärkesanalysen är att ett varumärkes olika identiteter 
inte får motsäga varandra. Ett varumärke kan bli ett hållbarhetsva-
rumärke om hållbarhetsarbete och hållbarhetskommunikation går 
hand i hand. Ett företag måste kommunicera det som görs och göra 
det som kommuniceras inom hållbarhet.

11.1. Hitta det relevanta problemet
Vilket område inom hållbarhet ett företag bör arbeta med beror på 
dess verksamhet och påverkan på sin omgivning. För att hållbarhets-
arbetet ska bli framgångsrikt bör det utgå ifrån ett miljömässigt eller 
socialt problem där företagets potentiella påverkan är stor. På så vis 
kan arbetet drivas av att hitta en lösning på problemet och arbetssättet 
formas utifrån det. Problemet bör formuleras till ett mätbart mål som 
tydliggör vad organisationen vill uppnå med hållbarhetsarbetet. Det 
gör det lättare för var och en att förstå vad som ska göras så att alla 
egna beslut som fattas av medarbetarna leder till det gemensamma 
målet. Det gör det också lättare att avgöra om arbetet har varit lyckat, 
så att löpande uppföljning kan göras.

11.2. Synliggör arbetet och sätt det i en kontext 
Fördelaktigt är att i stor utsträckning kommunicera genom att syn-
liggöra det arbete som görs och visualisera sitt hållbarhetsarbete. Det 
innebär att hållbarhetsinitiativ måste vara integrerade i företagets 
verksamhet, produkter och tjänster. På så vis är kommunikation och 
hållbarhet nära sammankopplade. ”Synlig” hållbarhet innebär att de 
initiativ som görs inom hållbarhet kan uppfattas av både interna och 
externa intressenter. Viktigt att poängtera är att det även ger fördelar 
att arbeta med hållbarhet som är mindre synligt. Att integrera håll-
barhet i värdekedjan kan till exempel generera värde till företaget i 
form av lägre kostnader eller bättre råvarutillgång. I vissa fall är dessa 
åtgärder fullt möjliga att synliggöra men i andra fall är det bättre att 
fokusera sin kommunikation på andra åtgärder om syftet med kom-
munikationen är att stärka varumärket.
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Figur 40. Företags hållbarhetsarbete måste passa ihop med dess omgivning

Genom att se till det större sammanhanget, företagets roll i samhäl-
let, blir företagets hållbarhetsinitiativ lättare att förstå. Arbetet ska 
kopplas till företagets syfte, som exempelvis kan vara att bygga upp 
samhället. I stället för att hållbarhetsarbetet går ut på att undvika 
företagets negativa påverkan, bör organisationen mer proaktivt arbeta 
för att ha positiv inverkan. 

11.3. Arbeta tillsammans med andra för att kunna lösa komplexa 
frågor 
En slutsats i studien är hur värdefullt partnerskap är i arbetet med 
hållbarhet. Om ett företagets hållbarhetsinitiativ utgår ifrån ett mil-
jömässigt eller samhälleligt problem som företaget har en roll i berörs 
troligen även andra aktörer av företagets handlingar. I hållbarhetspro-
blem finns ofta stor komplexitet och för att hitta och nå lösningar 
krävs insatser och ansvarstagande från både myndigheter, företag och 
privatpersoner. Om företag ska bli framgångsrika med sitt hållbarhets-
arbete så bör det vara kopplat till dess kärnverksamhet och bygga på 
den roll företaget har i samhället. Det är genom allianser och partner-
skap som det finns möjlighet att hantera en mer omfattande problem-
ställning, då det går att kombinera partnerföretagens olika kärnverk-
samheter. För att kunna lösa problem som involverar många aktörer 
och där dessa aktörer har olika roller så krävs förståelse för varandras 
situationer och förståelse fås genom dialoger och goda relationer.

11.4. Samarbete med andra ger förutsättningar att uppfattas som 
trovärdig
Att arbeta med hållbarhetsfrågor i samarbete med andra skapar för-
utsättningar för att arbetet ska uppfattas som trovärdigt och seriöst. 
Samarbetspartners behöver inte enbart vara andra företag utan är med 
fördel kunder, myndigheter, institutioner eller ideella organisationer 
beroende på karaktären av hållbarhetsfrågorna. Att arbeta i partnerskap 
med andra samhällsaktörer gör att allas aspekter av en fråga uppmärk-
sammas och det är flera som har möjlighet att granska arbetet och även 
förklara och förtydliga dess relevans och alla inblandades goda avsikter.
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11.5. Involvera mottagaren i kommunikationen 
Möjligheten att skapa ett hållbarhetsvarumärke ligger i att mottaga-
ren av hållbarhetskommunikation vill och kan ta till sig budskapet. 
För att möjliggöra det är en lösning att involvera mottagaren i ska-
pandet av budskapet. Skapandet av ett hållbarhetsbudskap bör vara 
grundat i de aktiviteter som sker i en verksamhet eller vara integrerat 
i de produkter eller tjänster som säljs. Det finns två fördelar med att 
involvera mottagaren. Om kommunikationsmottagaren är en grupp 
eller aktör som påverkas av det område som företagets hållbarhetsar-
bete berör så är det av intresse att förstå deras uppfattningar om detta. 
Denna förståelse gör även att det budskap som skapas blir menings-
fullt för den intressent det berör. Att involvera mottagaren ökar också 
trovärdigheten i budskapet. 

11.6. Enhetlig kommunikation 
För att kommunikationen ska nå ut utan risk för misstroende måste 
all kommunikation som går ut överensstämma. Det betyder att det 
företaget gör ska stämma överens med vad det kommunicerar och 
även med vad andra säger att det gör. För att nå ut med kommunika-
tionen bör ett flertal meddelandekanaler användas. Om ett budskap 
är intresseväckande så kan det sprida sig vidare genom nyhetsrappor-
tering, bloggar och andra medier. Att använda multipla sändare så 
att kommunikationen har möjlighet gå ut genom flera kanaler ökar 
chansen att rätt person nås av budskapet. För att öka möjligheten 
att arbetet kommuniceras på avsett vis, bör företaget underlätta för 
tredjepartsrapportering. 

11.7. Storytelling – paketera in hållbarhet i en intressant historia 
Studien visar att hållbarhetsarbete som paketeras i en historia, så kall-
lad storytelling, har lätt för att spridas. Genom att skapa en intressant 
berättelse med hög relevans där hållbarhetsarbetet är synligt så har 
historien potential att sprida sig själv vidare. Historien byggs kring 
hållbarhetsarbete som är lätt för mottagaren att förstå och ta till sig, 
vilket gör hållbarhetsarbetet synligt. För att inte riskera att dolda 
negativa sidor upptäcks när historien berättas vidare, måste alla delar 
finnas med redan från början. Det innebär att vara transparent. 

11.8. Intern kommunikation
Slutligen är intern kommunikation något som inte får glömmas bort. 
Fungerande internt samarbete är en förutsättning för att samarbetet 
med externa parter ska fungera. Hållbarhetsarbetet måste förankras 
hos medarbetarna i organisationen lika mycket som hos de externa 
intressenterna, för att det ska vara trovärdigt. Ett företag består av 
individer och dessa individer bär alla på egna värderingar, så anställda 
och interna intressenter är lika relevant för ett företags varumärke 
som den externa kommunikationen. Undersökningar som visar hur 
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varumärket uppfattas, är inte helt enkla att tolka eftersom olika per-
soner har olika uppfattningar, de ändrar uppfattning över tid och 
samma person kan dessutom ha motstridiga uppfattningar om ett 
och samma företag. Även om resultatet ur sådana undersökningar 
säger en del om ett företags varumärke så är det inte absoluta san-
ningar och det är viktigt att uppmärksamma att det endast beskri-
ver en del av företagets identitet. Slutsatsen blir att ett företag bör 
lägga lika mycket fokus på övriga identiteter som den uppfattade och 
inte låta varumärkesarbetet styras för mycket av mätningar. Det är 
även en indikation till att företag bör vara kritiska till att använda en 
responderande kommunikationsstrategi, då kommunikationen där 
ses som feedback på vad allmänheten tolererar och hållbarhetsarbetet 
anses lyckat om det godkänns av företagets intressenter.
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12. Diskussion
I detta kapitel diskuteras studiens insikter ur ett vidare perspektiv än 
rapportens syfte. Studiens relevans diskuteras i två avsnitt om vikten 
av ett hållbarhetsvarumärke för Vattenfall. Avslutningsvis förs en dis-
kussion kring hur företag generellt sett har olika förutsättningar för 
sitt hållbarhetsvarumärke.

12.1. Vikten av hållbarhetsvarumärke för Vattenfall som konsu
mentföretag
Slutsatserna i rapporten fokuserar på vilka faktorer som påverkar hur 
hållbart ett varumärke anses vara och hur ett företag bör arbeta med 
hållbarhet och kommunikation för att stärka sitt varumärke. Följdfrå-
gan är då om det är nödvändigt för ett företag att ha ett varumärke 
som förknippas med hållbarhet och i så fall varför och mer specifikt 
hur det är relevant för Vattenfall. 

De utmaningar energimarknaden står inför i form av förändrad efter-
frågan på el (som beskrevs i kapitel 8.1), kräver att energibolagen för-
ändrar sig för att inte riskera minskade intäkter och minskad lönsam-
het. Hur förändringen ska gå till och vad det leder till är omöjligt att 
veta, men kanske kan hållbarhet vara till hjälp med att komma fram 
till hur företagen ska arbeta.

Sustainable Brand Insight är Skandinaviens största analysföretag med 
fokus på hållbart varumärkesbyggande. De ser i sina årliga undersök-
ningar en tydlig varumärkesutveckling där hållbarhet har gått från att 
vara ett attribut till att istället bli ett perspektiv. Det betyder att det 
tidigare varit så att konsumenterna primärt valt varumärke baserat på 
pris och kvalitet medan hållbarhet var ett separat attribut till varumär-
ket. Situationen i dag är att hållbarhet är delvis integrerat i varumärket 
och resultatet av det blir att konsumenter i viss utsträckning undviker 
varumärken som uppfattas som ohållbara. Integrationsutvecklingen 
av hållbarhet i varumärket kommer att fortsätta tills det inte går att 
skilja det ena från det andra. Det leder till att ett varumärke kommer 
att undvikas av kunderna om det uppfattas som ohållbart eller särbe-
handlas positivt om det uppfattas som hållbart. I det fallet kommer 
hållbarhet, pris och kvalitet vara samspelande faktorer.

Sustainable Brands mätningar i Sverige omfattar 228 välkända varu-
märkena och företag från vitt skilda branscher. Utvecklingen är den-
samma för alla varumärken, hållbarhet kommer få en allt större bety-
delse. Det ger en indikation om i vilken utsträckning det är önskvärt 
att generalisera rapportens slutsatser. Genom att visa att hållbarhet 
integrerat i varumärket är något som berör alla företag i energibran-
schen och även i andra branscher så blir resultaten i den här studien 
ännu mer angelägna för Vattenfall. För att vara konkurrenskraftigt 
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och kunna utnyttja fördelarna av positiv särbehandling så måste Vat-
tenfall arbeta med hållbarhet och kommunicera på ett sätt som ger ett 
hållbart varumärke. 

Alla delar av ett företags hållbarhetsarbete behöver inte kommunice-
ras externt även om de fortfarande är relevanta och viktiga för före-
taget att arbeta med. Men för att kunna bygga ett hållbarhetsvaru-
märke så krävs kommunikation och därmed även ett sätt att arbeta 
med hållbarhet som möjliggör framgångsrik kommunikation. Det är 
den typen av hållbarhetsarbete och kommunikation som rapportens 
slutsatser bygger på och då argumenterar vi för att dessa slutsatser är 
relevanta för Vattenfall och även för andra företag.

12.2. Vikten av hållbarhetsvarumärke för Vattenfall som arbets
givare
Bland högskolestudenter i Sverige ses Vattenfall som en av de mest 
attraktiva arbetsgivarna. Denna målgrupp är intressant ur flera avse-
enden. Studenterna är potentiell framtida arbetskraft för Vatten-
fall och företaget måste förstå deras behov och krav för att lyckas 
rekrytera dem. Studenterna som inte anställs av Vattenfall kommer 
också att vara av vikt för Vattenfall, då de utgör nästa generation 
av intressenter. De attribut studenterna anser vara viktigast hos en 
arbetsgivare är attraktiva/spännande produkter och tjänster, innova-
tion, framgång på sin marknad, inspirerande ledning och miljöan-
svar. Alla dessa attribut är områden som påverkas av att arbeta med 
strategiskt hållbarhetsarbete. Universums undersökning visar därmed 
att rätt utfört hållbarhetsarbete är viktigt för att attrahera framtida 
arbetstagare, eftersom det bidrar till att förbättra de faktorer som ran-
kas som viktigast.

Några faktorer kom också fram som mindre viktiga än de övriga. 
Bland dessa utmärker sig hög etiskt standard och socialt ansvarsta-
gande (CSR) som de som är närmast kopplade till hållbarhet. Vad 
betyder det att dessa faktorer inte anses viktiga hos en arbetsgivare? 
En förklaring kan vara att undersökningen handlar om Sverige, där 
etisk standard ses som en självklarhet. Företag förväntas arbeta etiskt 
och kan inte differentiera sig genom att visa upp exempelvis ett anti-
korruptionsprogram. Frågor som anställdas rättigheter, arbetsmiljö 
och antidiskrimineringsfrågor ses som självklarheter att arbetsgivaren 
ska följa och det är kanske därför som respondenterna inte värde-
sätter dem. Intressant är att trygg anställning utpekas som en av de 
jobbegenskaper som är mest lockande för att söka sig till Vattenfall, 
vilket också är en social fråga. Det betyder att respondenterna inte 
har kopplat trygg anställning till socialt ansvarstagande. Detta utgör 
därmed exempel på att hållbarhetsfrågor kan vara viktiga att arbeta 
med, men inte behöver kommuniceras ur hållbarhetssynpunkt. Vat-
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tenfall har lyckats utmärka sig som en arbetsgivare med bra anställ-
ningsvillkor och det är tydligare att kommunicera vad det innebär i 
form av flexibla arbetstider och goda förmåner, än vad det leder till i 
form av ett företag som tar ett socialt ansvar.

Som Welander och Almqvist (2013) är inne på, så kan hållbarhet vara 
en viktig fråga för högskolestudenterna även om det inte framkom-
mer ur Universums undersökning. Dagens unga ser klimatfrågan 
som ett oroande hot (Wirtén, Klum, Lakso, Nyberg & Holmgren, 
2013) och det faktum att energibranschen har möjlighet att vara en 
del av lösningen kan bidra till att göra branschen i stort attraktiv. 
Ungas intresse för hållbarhetsfrågor syns även i den undersökning 
som diskuteras av Peloza, m.fl. (2012), där högskolestudenter gene-
rellt bedömde företagen i undersökningen som mindre hållbara än 
allmänheten gjorde.

12.3. Olika förutsättningar för hållbarhetsvarumärke
När det står klart att hållbarhetsarbete ger fördelar till Vattenfall, är 
nästa fråga hur Vattenfall ska arbeta för att påverka sitt hållbarhets-
varumärke. Detta framgångsrecept visar sig dock inte vara enkelt att 
hitta, då flera faktorer påverkar varumärkets förutsättningar.

12.3.1. Små företag tenderar att uppfattas som mer hållbara
Peloza, m.fl. (2012) ser i sin undersökning att personer som inte är så 
insatta i ett företags hållbarhetsarbete tenderar att anta att mindre 
företag är bättre på hållbarhet än de större. Denna förklaring kan anas 
i undersökningen som presenteras i Dagens Media (Preutz, 2013), där 
mindre och lokala elbolag som God El, Telge Energi och Skellefteå 
Kraft får bättre resultat än de betydligt större bolagen Vattenfall och 
Fortum. Här ska poängteras att flera andra faktorer, som inte analyse-
ras i denna studie, kan ligga bakom dessa skilda uppfattningar. Elbo-
lagens verksamhet skiljer sig också åt genom att några av företagen 
endast handlar med el som kommer från förnyelsebara energikällor.

12.3.2. Kundernas uppfattning om verksamheten räknas
Vattenfall har verksamhet inom produktion, distribution och försälj-
ning av el och värme. Detta innebär att företaget konkurrerar både 
med de företag som liksom Vattenfall är verksamma inom alla dessa 
områden och med bolag inom respektive område. Hedén (2013) menar 
att kunderna inte är intresserade av exakt vad varje bolag gör. I stället 
ser kunden på ett företag som God El, som bara arbetar med handel 
av grön el, som likvärdigt med Vattenfall, som också driver kraftverk. 
Därför måste Vattenfall finna sig i att bli jämförda med att dessa bolag, 
eftersom kunderna inte kan förväntas förstå hur elmarknaden ser ut. 
En följd av detta är att Vattenfall och andra produktionsbolag kan få 
kritik för att generera energin genom icke-hållbara metoder, medan 
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Telge Energi och andra handelsbolag går fria från kritik trots att de säl-
jer samma produkt. Klädbranschen är intressant att jämföra med. Här 
hålls H&M och andra handelsföretag ansvariga för produktionsmeto-
derna hos sina underleverantörer, så att nyheter om dåliga arbetsvill-
kor i en klädfabrik försämrar H&M:s varumärke. Kanske kan detta 
bero på att produktionsmetoden för kläder är lättare att förstå, så att 
kunden lättare kan koppla ihop en sömnadsfabrik med en tröja än de 
kopplar ihop ett brunkolsbrott med att kunna tända lampan. Det kan 
verka orättvist, men både Hedén (2013) och Gad (2013) menar att det 
är kundernas uppfattning som räknas ur ett varumärkesperspektiv.

12.3.3. Förväntningarna ställer olika krav
Vattenfall är ett företag med lång historia. Teorin visar att varumärket 
är en sammanvägning av olika identiteter över tid, vilket betyder att 
Vattenfalls varumärke idag är påverkat av hur de uppfattades långt till-
baka i tiden. Gad (2013) tror att Vattenfall har lidit större skada av de 
negativa nyheter som uppkommit om företaget det senaste, på grund av 
att folk har haft höga förväntningar på dem som anrikt svenskt företag.

12.3.4. Branschens anseende påverkar det enskilda företagets 
anseende
Konsumenter som inte så insatta i ett företags hållbarhetsarbete antar 
ofta att företag i samma bransch presterar ungefär lika bra. Det inne-
bär att de företag som presterar väl har positiv inverkan på hela sin 
bransch och vice versa. Bank- och finansbranschen är ett exempel där 
de senaste årens finanskriser har minskat allmänhetens förtroende för 
hela sektorn. Hur ett enskilt företags hållbarhetskommunikation tas 
emot, beror därmed på vilken bransch det handlar om och ett företag 
kan därför möta misstroende även om de har ett ärligt uppsåt. Akti-
viteter som syftar till att öka förtroendet för branschen kan därmed 
vara till nytta för det enskilda företaget som genomför dem även om 
just deras varumärke inte syns utåt.

12.4. Förslag till framtida studier
För att uppnå bättre förståelse för hållbarhet och kommunikation och 
dess påverkan på företagets varumärke, kan många fler studier inom 
ämnet genomföras. Då hållbarhet ännu är ett relativt nytt forsknings-
område, kan mer forskning med stor sannolikhet leda till nya spän-
nande upptäckter. Hållbarhetsarbete ger fördelar inom flera områden 
för företag och även om denna studie har sitt fokus på varumärkes-
byggande, finns många andra fördelar att utforska.

Studiens slutsatser pekar ut partnerskap som en viktig faktor för att 
lyckas med hållbarhetskommunikation. För att verifiera denna slut-
sats vore det intressant att studera ett hållbarhetsfall där partnerskap 
inte använts, för att jämföra skillnader och likheter.
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Fallstudien i denna rapport valdes ut för att det utgjorde ett lyckat 
exempel på hållbarhetsarbete och hållbarhetskommunikation. Det 
vore också intressant att undersöka ett fall som inte nått ett så bra 
resultat, för att se om hållbarhetsarbetet och kommunikationen varit 
anledningar till att projektet inte lyckades.
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13. Avslutning
Det är tydligt att hållbarhet är en fråga som är här för att stanna 
och att hållbarhetsarbete och hållbarhetskommunikation kommer få 
allt större vikt i framtiden. Varje organisation måste se över sin roll 
i samhället och genom att aktivt arbeta för att bidra positivt till sin 
omvärld bygga ett starkt varumärke. På så vis skapas värde både för 
företaget och för samhället.

Även ur akademisk synvinkel bör hållbarhet uppmärksammas. Före-
tags arbete med hållbarhet täcker in flera olika områden, såsom stra-
tegi, organisation, affärsutveckling, varumärkesbyggande, kommuni-
kation med mera. Detta innebär att forskning kring hållbarhet bör 
ha betydelse för flera olika forskningsområden. Det visar också på 
vikten av att ta in ett hållbarhetsperspektiv i utbildningen av blivande 
företagsledare.
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Bilaga 1. Intervjuguide
•	 Bakgrundsfrågor
•	 Har du jobbat med projektet One Tonne Life?
•	 Vad jobbar du med nu?
•	 Var på hållbarhetsskalan passar One Tonne Life in?
•	 Vilket tycker du är projektets huvudsakliga syfte?
•	 Varför var projektet viktigt för Vattenfall?
•	 Vilka långsiktiga fördelar ger projektet för Vattenfall?
•	 Varifrån kom initiativet till One Tonne Life?
•	 Hade projektet något syfte att utveckla affärsmöjligheter och/eller arbetssätt?
•	 Var på kommunikationsskalan passar kommunikationen av One Tonne 

Life in? 
•	 Hur såg relationen mellan samarbetspartnerna ut i projektet? 
•	 Hur skedde kommunikationen sinsemellan?  
•	 Vad kunde Vattenfall lära av de andra företagen i One Tonne Life?
•	 Vad gjorde styrgruppen?
•	 Hur upplevde du att kommunikationen gentemot allmänheten i projektet 

såg ut?
•	 Varför valde ni denna typ av kommunikation?
•	 Hade ni erfarenheter från tidigare som ni använde?
•	 Vilken roll hade du i kommunikationen av det här projektet? 
•	 Direkt eller indirekt involverad?
•	 Vilka pratade du med?
•	 Vilka lyssnade du på?
•	 Varför dessa?
•	 Hur gjorde du? 
•	 Vad pratade ni om? 
•	 Hur skulle du vilja att det här projektet kommunicerades? 
•	 Vad var mindre lyckat? Vad är svårigheten i kommunikationen av detta 

projekt? 
•	 Vad var lyckat? På vilket sätt har kommunikationen av det här projektet 

varit framgångsrik?
•	 Vad kan man ta med sig/använda sig av i framtiden?
•	 Projektets struktur 
•	 Kommunikationen i projektet gentemot allmänheten
•	 Hur tror du att utfallet påverkades av att projektet var ett experiment?
•	 Hur påverkas Vattenfalls varumärke av kommunikationen av projektet?
•	 Vilket bemötande upplever du att projektet fått hos de du kommunicerat med?
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Bilaga 2. Matris över företags hållbarhets
arbete.
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Bilaga 3. Introduktion i den svenska energi
branschen 
För att förstå problematiken kring energifrågor och hållbarhetsarbete 
i energibranschen behövs en viss förståelse för hur elproduktionssys-
temet fungerar och hur branschen ser ut. Det här är en övergripande 
introduktion till området.

Aktörer 
Den svenska elmarknaden består av många aktörer. Dessa kan kategori-
seras i elanvändare, elhandelsföretag som har rollen som elåterförsäljare 
och/eller balansansvarig, elproducenter, nätägare och systemansvariga. 
Vattenfall finns med som elhandelsföretag, elproducent och nätägare.

Elmarknadens aktörer. (Klee, 2011)
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I figuren ovan visas i det övre flödet en schematisk bild av de finan-
siella relationerna mellan de olika aktörerna på elmarknaden och i det 
undre flödet visas den fysiska transporten av el.

Elanvändare är alla de som konsumerar el, både privata hushåll och 
industrier. Elanvändaren måste ha ett leveransavtal med en elåterför-
säljare för att kunna köpa el. Balansansvar innebär att företaget har 
ansvar för att produktion och förbrukning av el alltid är i jämvikt. För 
att ha balansansvar krävs att företaget har avtal med Svenska Kraftnät. 

Den fysiska handeln med el sker på Nord Pool Spot som är den nord-
iska elbörsen. Marknaden omfattar produkterna elspot och elbas. 
Elspot är en marknad för kortsiktig handel med fysiska elkontrakt. 
Systempriset eller spotpriset fastställs 24 timmar i förväg för varje 
timme på dygnet.  Spotpriset ett jämviktspris som baseras på de sam-
lade köp- och säljbuden i området. Elbas är en justeringsmarknad 
för timkontrakt på el, handel sker fram till en timme innan leverans 
under hela dygnet. 

Elaktörerna är de som äger anläggningarna där elen produceras. De olika 
anläggningarna delas in utifrån olika kraftslag beroende på hur elen 
produceras. Nätägare ansvarar för att elen transporteras från produk-
tionsanläggningarna till slutkunderna. Själva elnätet delas in i stamnät, 
regionnät och lokalnät och innan elen förs in i en ny del så måste den 
transformeras till en lägre spänningsnivå. Stamnätet ägs av Svenska 
Kraftnät som är ett statligt affärsverk och myndighet. Större delen av 
regionnätet ägs av de tre elnätsföretagen E. ON Elnät Sverige, Vattenfall 
Eldistribution och Fortum Distribution. Totalt finns omkring 170 före-
tag som äger elnät i Sverige och varje företag har inom sitt geografiska 
område ensamrätt att tillhandahålla elnätet till kunderna. 

Svenska Kraftnät har även rollen som systemansvarig och ser till att 
produktionen motsvarar förbrukningen i landet samt reglerar export 
och import av el. 

Marknaden för elhandel
Elmarknaden i Norden, med undantag för Island, är idag gemen-
sam och målet är att skapa en europeisk elmarknad. 1996 avreglerades 
den Svenska elmarknaden och handel med el blev möjlig. Syftet med 
avregleringen var att öka valfriheten för konsumenterna och öka kon-
kurrensen inom elförsörjningen. Idag är det möjligt för elanvändare 
att välja vilket elhandelsföretag som ska få sälja el men det är inte 
möjligt att välja elnätsföretag. Eldistributionen bedrivs inom lokala 
monopol och elkunden är hänvisad till det elnätsföretag som äger det 
lokala elnätet. 
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Det pris en kund betalar för sin el består av tre delar; kostnader för 
elhandel, elnät samt skatter och avgifter. Konsumentpriset varierar 
mellan olika kundkategorier och geografiska lägen där olika faktorer 
påverkar. Här spelar varierande distributionskostnader, skatteskillna-
der, subventioner, statliga regleringar och elmarknadens struktur in. 
Sverige är sedan år 2011 indelat i fyra elområden efter ett beslut från 
EU-kommissionen.  De ansåg att Svenska Kraftnät behövde förändra 
överföringsbegränsningar i det svenska elnätet då det missgynnade 
utländska kunder. Gränserna mellan elområdena går där det finns 
begränsningar i överföringen i stamnätet. För elkunderna innebär infö-
randet av elområden att elpriset kan skilja sig åt i de olika områdena 
beroende på variation i tillgång och efterfrågan. Den mesta elen genere-
ras ur vattenkraftverk i norra Sverige medan efterfrågan är högst i södra 
delen av landet. I och med att investeringar i elnät och ny elproduktion 
görs så kommer skillnaderna i elpriserna mellan områdena att minska. 

Olika kraftslag
El är en produkt som förbrukas i samma ögonblick som den tillver-
kas och efterfrågan varierar mycket beroende på tid på dygnet och 
årstid. De olika kraftslagen delas in i kategorierna baskraft, regler-
kraft och reservkraft. Baskraftverken har en jämn leverans av el över 
året och utgör grunden i elproduktionen och svarar idag för 90 % av 
elproduktionen. Ökar efterfrågan snabbt så behövs anläggningar som 
omedelbart kan öka produktionen av el, vilket kallas reglerkraft. Vid 
störningar av elnätet eller vid extrema elbehov behövs reservkraft. Det 
är Svenska Kraftnät som ansvarar för att balansen mellan produktion 
och förbrukning av el är tillfredsställd. I Sverige utgörs baskraften 
främst av kärnkraft och vattenkraft men hit räknas även kraftvärme, 
det vill säga verk med samtidig produktion av el och värme. Då vat-
tenkraften klarar sekundsnabba variationer i elförbrukningen så 
fungerar även den som reglerkraft i Sverige. Tillgången på vattenkraft 
beror på nederbörden under året och det är även den som styr om Sve-
rige behöver importera el eller om det finns utrymme för export. Som 
reservkraft utnyttjas oljeeldade kraftverk. Att använda tillfällig kraft 
som vindkraft fungerar bra om det används i kombination med exem-
pelvis vattenkraft som kan reglera produktionen då vinden varierar. 

Vattenfall genererade 75 TWh el i Sverige under 2011. 98 % av detta 
kom från kärnkraft och vattenkraft och resterande från vindkraft och 
biobränslen. Totalt för koncernen genererades 166 TWh, där hälften 
kom från fossilkraft, en fjärdedel från kärnkraft, en femtedel från vat-
tenkraft och resten från vindkraft och biobränsle.

Vattenfall driver sju av Sveriges tio kärnkraftsreaktorer, tre i Forsmark 
och fyra i Ringhals. Forsmark drivs genom bolaget Forsmarks Kraft-
grupp AB där ägarskapet ser ut enligt följande: Vattenfall 66 %, Mellan-
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svensk Kraftgrupp 25,5 % (Fortum Power Generation 87,7 %, Skellefteå 
Kraft 7,7 %, E. ON kärnkraft Sverige 5,3 %), E.ON kärnkraft Sverige 
8,5 %. Även Ringhals ägs på liknande sätt av Ringhals AB som består 
av Vattenfall (70,4 %) och E.ON kärnkraft Sverige (29,6 %). Övriga 
finns tre reaktorer finns i Oskarshamn, som ägs av E.ON och Fortum.

Vattenfall driver 92 vattenkraftverk i Sverige . Totalt finns 1800 vatten-
kraftverk i Sverige, de allra flesta i Norrland. Den mesta energin genere-
ras ur Luleälven, där Sveriges största vattenkraftverk Harsprånget finns.

Vattenfall driver 102 vindkraftverk i Sverige . Totalt fanns 2009 i Sve-
rige 1359 vindkraftverk, de flesta i Skåne och Västra Götaland. Många 
vindkraftverk är relativt små sett till effekt (upp till 2 MW jämfört 
med världens största vindkraftverk som har en effekt på 7,5 MW) men 
allt fler större vindkraftverk byggs även i Sverige. Den största vind-
kraftsparken i Sverige är Lillgrund i Öresund med 48 vindkraftverk.
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Bilaga 4. Sustainable Brands rankinglista
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Bilaga 5. Alternativ analysmodell

Modellen ovan visar sambanden mellan hållbarhetsarbete och kom-
munikation och dess påverkan på företagets varumärke. Modellen 
är en variant på den analysmodell som förklarades i kapitel 7 och är 
tänkt att användas som alternativ grafik.

Den vertikala axeln beskriver hur integrerat hållbarhetsarbetet är i 
verksamheten. Hållbarhetsskalan går från att en organisation arbetar 
med hållbarhet som sekundär aktivitet utan koppling till kärnverk-
samheten, till att hållbarhet genomsyrar hela företagets strategi.

Kommunikationsskalan går från att en organisation använder en 
informerande strategi, där kommunikationen är enkelriktad, till en 
involverande strategi, där mottagaren är med i kommunikationen 
genom en gemensam dialog. 

Företag som befinner sig i den nedre vänstra delen av analysmodellen 
arbetar med hållbarhet som är fristående från verksamheten. Det ger 
inga direkta affärsfördelar. Företag som arbetar på detta sätt behö-
ver inte förstå hur deras arbete tas emot av intressenterna och därför 
är det naturligt att använda en informerande strategi. Med det här 
arbetssättet löper företaget inte så stor risk att utsättas för kritik, men 
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det har inte heller så stor påverkan på varumärket. Det beror på att 
kommunikation som inte har med produkten eller tjänsten att göra, 
ofta sorteras bort av intressenterna.

När vi rör oss uppåt till höger i modellen kommer vi till företag 
som arbetar med hållbarhet som är mer kopplat till kärnverksam-
heten, men ännu inte helt integrerat i företaget. En anledning till 
att dessa företag arbetar med hållbarhet är för att uppnå legitimitet. 
Därför är det viktigt att förstå hur arbetet tas emot av intressenter 
och en responderande kommunikationsstrategi är därmed naturlig 
att använda. Det här arbetssättet ger större påverkan på varumärket 
eftersom det är kopplat till kärnverksamheten, men risken för kri-
tik ökar. Eftersom hållbarhet inte är integrerat i hela organisationen, 
lämnas utrymme för kritik inom de delar av verksamheten som inte 
är hållbara.

Den sista kategorin definieras av ett hållbarhetsarbete som är helt 
integrerat i verksamheten. Här utgör hållbarhetsperspektivet grunden 
för de värdeskapande processer som finns i verksamheten. Kärnan i 
hållbarhet är här att företag ska lösa sociala och miljömässiga problem 
där lösningen samtidigt bidrar till lönsamheten. Med detta arbetssätt 
är det svårt att skilja själva hållbarhetsaktiviteterna från kommuni-
kationen av dem. Kommunikationen handlar då om att ha en dialog 
med sina intressenter och bygga relationer för att tillsammans kunna 
arbeta med hållbarhetsfrågor. Det är först när ett företag låter hållbar-
hetsarbetet genomsyra alla delar av organisationen och involverar sin 
intressenter som de framgångsrikt kan bygga ett hållbart varumärke 
utan att riskera att drabbas av bakslag.
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