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Sammanfattning 
En hållbar konsumtion har växt fram ur konceptet hållbar utveckling och är väsentligt 

eftersom det nuvarande konsumtionsmönstret inte är tillräckligt hållbart. En hållbar 

konsumtion innebär att ta hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser av 

konsumtionen för att kunna tillfredsställa såväl dagens behov som kommande generationers 

behov. I och med de problem som etablerats ur det nuvarande konsumtionsmönstret har den 

hållbara marknadsföringen blivit ett nytt tankesätt som företag använder för att kunna ta 

ansvar för dessa problem. Ett verktyg som kan vara tillförlitligt och användas för att främja ett 

hållbart tankesätt är hållbarhetsredovisningen.  

 

Syftet i studien är att ur ett företagsperspektiv undersöka varför hållbarhetsredovisningen 

används eller inte används i företag inom detaljhandelns hållbara marknadsföring för att 

främja en hållbar konsumtion. För att kunna uppnå studiens syfte har en kvalitativ metod 

tillämpats. Med den kvalitativa metoden som grund har semistrukturerade intervjuer 

upprättats med respondenter verksamma inom detaljhandeln med såväl kunskap och 

erfarenhet av hållbarhetsredovisning samt hållbar marknadsföring. I studien har det även 

tagits del av de intervjuade företagens hållbarhetsrapporter. 

 

Studien har utgått från teorierna hållbar marknadsföring, intressentteorin och 

legitimitetsteorin. Vidare utgör även begreppen hållbar utveckling, hållbar konsumtion och 

hållbarhetsredovisning en betydelsefull roll för att möjliggöra svar på 

problemfrågeställningen samt för att kunna uppnå studiens syfte. Studiens insamlade 

empiriska material har gett indikationer på att de företag inom detaljhandeln som använder 

hållbarhetsredovisningen i deras hållbara marknadsföring gör det för att uppnå legitimitet för 

deras hållbarhetsarbete och hållbara alternativ som de anser främjar en hållbar konsumtion.  

Hållbarhetsredovisningen används därför för att få förtroende och bekräftelse på det 

hållbarhetsarbete som företagen arbetar med. Men även för att skapa förståelse och öka 

medvetenheten för det nuvarande ohållbara konsumtionsmönstret samt för att få 

konkurrensfördelar. Det framkom även i studien att flertalet företag inom detaljhandeln inte 

använder hållbarhetsredovisningen i deras hållbara marknadsföring för att främja en hållbar 

konsumtion. Detta eftersom de upprättar andra hållbara aktiviteter och erbjuder andra hållbara 

alternativ till intressenterna för att motivera dem att vilja främja en hållbar konsumtion och 

således uppnå legitimitet. Studien bidrar med att öka kunskapen och förståelsen till företag 



   

  

inom detaljhandeln om varför hållbarhetsredovisningen används eller inte används i företag 

inom detaljhandelns hållbara marknadsföring för att främja en hållbar konsumtion. Förslag till 

vidare studier kan vara att undersöka hur intressenterna ställer sig till att företagen inom 

detaljhandeln använder eller inte använder hållbarhetsredovisningen i deras hållbara 

marknadsföring för att främja en hållbar konsumtion.  

 

Nyckelord: Hållbar konsumtion, hållbar marknadsföring, hållbarhetsredovisning, legitimitet, 

intressenter, detaljhandeln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

Abstract 
Sustainable consumption has emerged from the concept of sustainable development and is 

essential since the current consumption pattern is not sufficiently sustainable. Sustainable 

consumption is to consider the environmental, social and economic consequences of 

consumption in order to satisfy the needs of the present as well as the needs of future 

generations. The problems which come from the current consumption pattern, has resulted in 

that sustainable marketing has become a new way of thinking that companies work with to be 

able to take responsibility for these problems. A tool that can be reliable and which companies 

can work with to promote sustainable thinking is the sustainability reporting. 

 

The purpose of the study is to investigate from a company’s perspective why the 

sustainability reporting is used or not in the sustainable marketing of retail companies to 

promote a sustainable consumption. In order to achieve the purpose of the study, a qualitative 

method has been applied. With the qualitative method as a basis, semi-structured interviews 

have been employed with respondents active in the retail trade with both knowledge and 

experience of sustainability reporting and sustainable marketing. The study also investigates 

the sustainability reports of the interviewed companies. 

 

The study is based on the theories of sustainable marketing, stakeholder theory and the 

legitimacy theory. Furthermore, the concepts of sustainable development, sustainable 

consumption and sustainability reporting also play an important role in enabling answers to 

the research problem and in order to achieve the purpose of the study. The study's collected 

data has given indications that companies in the retail sector that use the sustainability 

reporting in their sustainable marketing do it to achieve the legitimacy of their sustainable 

work and sustainable alternatives that they believe promote sustainable consumption. The 

sustainability reporting is therefore used to gain confidence and confirmation of the 

sustainability work of the companies. But also, to create understanding and raise awareness of 

the current unsustainable consumption pattern and to gain competitive advantage. It also 

emerged in the study that most companies in the retail sector do not use the sustainability 

reporting in their sustainable marketing to promote sustainable consumption. Because they 

can use other sustainable activities and offer their stakeholders other sustainable alternatives 

which motivates them to want to promote sustainable consumption and therefore gain 

legitimacy. The study helps to increase knowledge and understanding to retail companies of 



   

  

why sustainability reporting is used or not in the sustainable marketing of retail companies to 

promote a sustainable consumption. Proposals for further studies can be to investigate how 

stakeholders agree that sustainability reporting is used or not in the sustainable marketing of 

retail companies to promote a sustainable consumption. 

 

 

Keywords: Sustainable consumption, sustainable marketing, sustainability reporting, 

legitimacy, stakeholders, retail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

Förord 
Detta arbete under ämnet företagsekonomi har i syfte att undersöka varför 

hållbarhetsredovisningen används eller inte används i företag inom detaljhandelns hållbara 

marknadsföring för att främja en hållbar konsumtion. Vi vill ge ett stort tack till vår 

handledare Marina Grahovar för all vägledning, tips och diskussion som hjälpt oss något 

enormt arbetet igenom. Till sist vill vi även tacka varandra för att utförandet av detta arbete 

blev möjligt samt för ett gynnsamt samarbete.  

 

Skövde, juni 2019 

 

Victor Tilander och Robert Pettersson Storsberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

Begreppsdefinitioner 
Brundtlandkommissionen - Vår gemensamma framtid, skrevs av världskommissionen år 

1987. En rapport som redogjorde för samband mellan ekonomisk utveckling och 

miljöförstöring vilket senare utvecklade begreppet hållbar utveckling globalt. 

 

Detaljhandel - Kan bedrivas genom försäljning på internet, i varuhus, butik och dylikt.  

Detaljhandeln utgör det sista steget i leverans- och distributionskedjan då de varor som säljs 

når konsumenten. Dagligvaruhandeln utgör även en del av detaljhandeln.  

 

Ekonomisk Hållbar Konsumtion - Handlar om hur ekonomiska aktiviteter är hållbara, vilket 

innebär att inte konsumera mer än vad som är nödvändigt. 

 

Hållbar Konsumtion – En konsumtion som tar hänsyn till miljömässiga, sociala och 

ekonomiska konsekvenser av konsumtionen för att kunna tillfredsställa såväl dagens behov 

som kommande generationers behov.  

 

Hållbar Marknadsföring - Utgår från befintlig marknadsföringsteori men med fokus på 

etiska, ekologiska och relationsbyggande aspekter som ligger i linje med hållbar utveckling. 

Detta med syfte att påverka intressenter och skapa en hållbar tillväxt.  

 

Hållbar Utveckling - En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Ämnar ta ansvar ur ett 

miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv.  

 

Intressent - En grupp, person eller organisation som påverkar eller påverkas av en 

organisation eller företag. Intressenten finner ekonomiskt intresse och är engagerad av viss 

typ av organisation och dess verksamhet. Exempel på vanligt förekommande intressenter till 

företag är konsumenter, leverantörer, konkurrenter och medarbetare.  

 

Legitimitet - En organisation som är legitim innebär en organisation som förhåller sig till de 

lagar, regler och normer som finns i samhället. Genom legitimitet kan organisationer uppnå 

acceptans från olika intressenter i samhället.   

 



   

  

Miljömässig Hållbar Konsumtion - Innebär konsumtion av mat, boende och shopping för 

att minska utsläpp och miljöpåverkan.  

 

Social Hållbar Konsumtion - Tar hänsyn till sociala konsekvenser som att ingen ska ha 

dåliga arbetsförhållanden vid produktion och konsumtion.  

 

Stora Företag - Utläses i 6:e kap. 10§ ÅRL och innebär, mer än 250 stycken i medelantalet 

anställda, redovisad balansomslutning uppgår till mer än 175 miljoner kronor och att 

nettoomsättningen uppgår till mer än 350 miljoner kronor.  

 

WWF - Världsnaturfonden, är en global oberoende miljö- och naturvårdsorganisation vars 

syfte är att bevara världens biologiska mångfald. Organisationen arbetar även för att minska 

ohållbar konsumtion och föroreningar samt att främja att jordens förnybara resurser nyttjas på 

ett hållbart sätt.  

 

ÅRL - Årsredovisningslag (1995:1554) är en lag grundad på EU-direktiv. Lagen är uppdelad 

i 10 kapitel och reglerar bestämmelser kring bland annat koncernredovisning och 

årsredovisning. Lagen har i syfte att verksamhetens tillstånd och resultat framställs i en 

rättvisande bild samt att god redovisningssed upprätthålls.  
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1. Inledning 

I inledningskapitlet beskrivs problembakgrunden till uppsatsen där det redogörs för att det är 

ett samhällsproblem kring det nuvarande konsumtionsmönstret eftersom detta inte anses vara 

tillräckligt hållbart för att bidra till en hållbar utveckling. Vidare förklaras att 

hållbarhetsarbete i marknadsföringen fått ökad betydelse samt att hållbarhetsredovisningen 

kan användas i den hållbara marknadsföringen som ett verktyg för att främja ett hållbart 

tankesätt. Därefter följs problemformuleringen och frågeställningen i arbetet samt syfte där 

det presenteras vad studien avser att bidra med till samhället. Slutligen kommer det också att 

redogöras för hur dispositionen är upplagd i uppsatsen. 

1.2 Problembakgrund  

Det nuvarande konsumtionsmönstret är inte tillräckligt hållbart för att kunna bidra till en 

hållbar utveckling (Belz, 2006). Med detta som grund har hållbar konsumtion blivit ett av 

FN:s globala mål för hållbar utveckling (Regeringskansliet, 2019). Hållbar konsumtion 

innebär att människor ska kunna köpa det som de behöver för att kunna tillgodose sina behov, 

utan att äventyra kommande generationers möjligheter till att tillgodose sina behov 

(Regeringskansliet, 2019). Även om konsumtionen har minskats inom flertalet länder inom 

EU så fortsätter den däremot att öka i Sverige trots att kunskapen och teorin har förändrats 

och förbättrats sedan 1980-talet (Tisell, 2018). För att konsumtionsmönstret ska kunna 

förändras har kraven på företagens ansvarstagande också ökat. Detta har utvecklats ur 

Världskommissionens Brundtlandsrapport år 1987 då en hållbar utveckling växte fram. En 

hållbar konsumtion beskrivs enligt Luchs, Naylor och Rose (2011) ta hänsyn till 

miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser av konsumtionen för att kunna 

tillfredsställa såväl dagens behov som kommande generationers behov. 

 

I och med att begreppet hållbar konsumtion växt fram så har olika aktörer i samhället börjat ta 

hänsyn till de olika miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekterna. Således har det blivit 

nödvändigt för företagen att arbeta för att främja en hållbar konsumtion och inte bara att 

generera vinst till ägarna (Ottosson & Parment, 2013). Bonnedahl (2012) samt Ottosson och 

Parment (2013) har tittat på ökningar i konsumtionen och upptäckt att det nuvarande 

konsumtionsmönstret ligger till grund för flera miljömässiga, sociala och ekonomiska 

problem. Därför har de valt att studera vad konsumenterna föredrar för att förändra sitt 
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konsumtionsmönster då medvetenheten och intresset till att konsumera hållbart ökat. En 

bidragande orsak till att konsumtionen ser ut som den gör har sin grund i att 

marknadsföringen tidigare inte tog hänsyn till de miljömässiga och sociala perspektiven 

(Leonidou, Katsikeas & Morgan, 2012). Traditionell marknadsföring kan definieras som:   

 

“Den process och de aktiviteter som en organisation planerar, samordnar och genomför i 

syfte att etablera, utveckla och förändra relationer med nuvarande och potentiella kunder 

samt olika samarbetspartners såsom leverantörer, återförsäljare och övriga intressenter i 

organisationens omvärld.” (Echeverri & Edvardsson, 2002, p. 49). 

 

Enligt Ottman (2011) skiljer sig hållbar marknadsföring mot den traditionella typen av 

marknadsföring då hållbar marknadsföring bygger mer på miljövänliga och sociala aspekter i 

jämförelse med den traditionella marknadsföringen som är mer inriktad på att skapa 

konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter. Den hållbara marknadsföringen har blivit ett 

nytt tankesätt som företagen använder för att ta ansvar för problemen som etablerats i och 

med det nuvarande konsumtionsmönstret (Belz & Peattie, 2012). Om inte företagen tar ansvar 

för sin hållbara marknadsföring gentemot sina intressenter så riskerar de att påverkas negativt 

därför behöver de utveckla sin hållbara marknadsföring. Detta eftersom begäran av hållbart 

arbete är påtagligt från de medvetna intressenterna (Löber, 2017). Företagens arbete kring 

hållbarhet kan således förklaras vara viktigt för att upprätthålla sitt rykte samt det 

miljömässiga och sociala ansvarstagandet. Vilket i sin tur kan förklaras ha sin påverkan i 

huruvida den hållbara konsumtionen iakttas av konsumenterna (Belz & Peattie, 2012).   

 

I och med det nuvarande ohållbara konsumtionsmönstret och vikten av den hållbara 

marknadsföringen är det intressant att se hur företagen arbetar med att främja en hållbar 

konsumtion genom den hållbara marknadsföringen. Tidigare studier av Bonnedahl (2012), 

Ottosson och Parment (2013) samt Belz och Peattie (2012) har tittat på konsuments roll och 

medvetenhet för att främja en hållbar konsumtion. Då tidigare studier har undersökt olika 

köpbeteenden hos konsumenterna som ska främja en hållbar konsumtion så kan det i denna 

studie vara intressant att undersöka företagsperspektivet angående detta område.  

 

Tidigare studier gjorda av Världsnaturfonden (WWF) (2016) visar på att flera företag inom 

detaljhandeln försöker att ta ansvar för det nuvarande ohållbara konsumtionsmönstret genom 

att ha en bra policy för hållbar konsumtion och hållbar marknadsföring. Företag inom 
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detaljhandeln är enligt Patten och Zhao (2014) en bransch som har flera möjligheter att 

förändra det nuvarande konsumtionsmönstret eftersom de ofta kommunicerar sina aktiva 

handlingar kring hållbarhetsarbete genom olika marknadsföringsverktyg.  

 

Eftersom informationen i den hållbara marknadsföringen enkelt kan kritiseras behövs ett 

verktyg för att skapa förståelse och bekräftelse för det hållbarhetsarbete som företagen gör för 

att kunna främja en hållbar konsumtion. Ett verktyg som kan vara tillförlitligt och användas 

för att främja ett hållbart tankesätt samt uppnå legitimitet är hållbarhetsredovisningen (Sener, 

Varoglub & Karapolatgila, 2016). Hållbarhetsredovisningen är en extern redovisningsrapport 

där företag rapporterar om hur de tar ansvar genom de miljömässiga, ekonomiska och sociala 

aspekterna för att uppnå målen om en hållbar utveckling (Ljungdahl, 1999). I strävan efter att 

uppnå legitimitet så kan företag tillägna sig olika sätt att redovisa sitt hållbarhetsarbete 

(Frostensson, 2015). Löhman och Steinholtz (2003) menar att företag kan använda 

hållbarhetsredovisningen som ett verktyg för att informera och redovisa hur de tar sitt hållbara 

ansvar gentemot intressenterna. Däremot förklarar Mishra och Sharma (2014) att företag 

genom upprättade av hållbar marknadsföring och andra hållbara aktiviteter kan främja ett 

hållbart konsumtionsmönster. Tidigare studier har därmed inte undersökt varför 

hållbarhetsredovisningen används eller inte används som ett verktyg i den hållbara 

marknadsföringen.  

1.3 Problemformulering 

Belz och Peattie (2012) förklarar att det nuvarande konsumtionsmönstret utgör ett väsentligt 

problem och behöver förändras då det ligger till grund för framtida generationers möjlighet att 

tillfredsställa sina behov. Enligt Belz och Peattie (2012), Emery (2012) samt studier av 

Leonidou et al. (2012) är hållbar marknadsföring en metod som kan användas för att främja 

en önskvärd hållbar utveckling, från en ohållbar konsumtion till en hållbar konsumtion. Å 

andra sidan har dessa studier inte tagit hänsyn till hållbarhetsredovisningen som ett verktyg i 

den hållbara marknadsföringen för att främja en hållbar konsumtion. 

 

Det behöver således studeras varför hållbarhetsredovisningen används eller inte används i 

företags hållbara marknadsföring för att främja en hållbar konsumtion. Detta då 

hållbarhetsredovisningen enligt Löhman och Steinholtz (2003) samt Sener et al. (2016) kan 

ses som ett verktyg att använda för att informera om det hållbarhetsarbete som företagen 

arbetar med till sina intressenter samt för att uppnå legitimitet. Vidare även för att företagen 



   

 4  

genom upprättande av hållbar marknadsföring eller andra hållbara aktiviteter kan främja en 

hållbar konsumtion (Mishra & Sharma, 2014). Det finns således olika sätt för företagen att 

redovisa sitt hållbarhetsarbete för att förändra det nuvarande konsumtionsmönstret. 

Prioriteringen av att främja en hållbar konsumtion har ökat väsentligt varefter det nu utgör ett 

av målen som FN satt upp får att uppnå en hållbar utveckling (Riksdag, 2018). Detta blir 

relevant att undersöka eftersom tidigare studier av Bonnedahl (2012), Ottosson och Parment 

(2013) samt Belz och Peattie (2012) enbart undersökt konsumententernas roll i att främja en 

hållbar konsumtion och inte varför företagen arbetar för att främja en hållbar konsumtion.  

 

En intressant bransch att studera är företag inom detaljhandeln eftersom studien av WWF 

(2016) visar på att dessa företag arbetar med hållbar marknadsföring för att främja en hållbar 

konsumtion. För att undersöka varför företag inom detaljhandeln arbetar med att främja en 

hållbar konsumtion genom hållbar marknadsföring där hållbarhetsredovisningen används som 

ett verktyg är studiens frågeställning:  

 

x Varför hållbarhetsredovisningen används eller inte används i företag inom 

detaljhandelns hållbara marknadsföring för att främja en hållbar konsumtion?  

1.4 Syfte 

Studiens syfte är att ur ett företagsperspektiv undersöka varför hållbarhetsredovisningen 

används eller inte används i företag inom detaljhandelns hållbara marknadsföring för att 

främja en hållbar konsumtion. Studien bidrar till att öka kunskapen och förståelsen hos 

företag inom detaljhandeln om varför företag inom detaljhandeln använder eller inte använder 

sin hållbarhetsredovisning i den hållbara marknadsföringen för att främja en hållbar 

konsumtion.  

1.5 Disposition 

1. Inledning: I inledningen ges en introduktion och bakgrund till det nuvarande ohållbara 

konsumtionsmönstret och betydelsen av hållbar marknadsföring. Detta följs av en beskrivning 

av hållbarhetsredovisningen som verktyg samt problemformuleringen varför 

hållbarhetsredovisningen används eller inte används i företag inom detaljhandelns hållbara 

marknadsföring för att främja en hållbar konsumtion. Slutligen presenteras studiens syfte och 

vad denna avser att bidra med.  
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2. Referensram: Detta kapitel behandlar olika centrala begrepp och teorier som anses 

relevanta för studien såsom hållbar konsumtion, hållbar marknadsföring, 

hållbarhetsredovisning som marknadsföringsverktyg, intressentteorin och legitimitetsteorin. 

Avslutningsvis presenteras en egenkomponerad analysmodell.   

 

3. Metod: Metodavsnittet i uppsatsen består av förklaringar varför vi valt att använda 

aduktionsperspektivet och hur vi valt att bygga upp studien med primära och sekundära data. 

Därefter motiveras valet av kvalitativ undersökningsmetod för att kunna besvara arbetets 

problemfrågeställning. Det presenteras även vilket urval som kommer utgöra empirin, 

bearbetning och analysering av datainsamling, trovärdighet och överförbarhet, etiska 

överväganden, avgränsningar, källkritik och slutligen en metodkritik.  

 

4. Empiri: I empirin presenteras till en början de intervjuade detaljhandelsföretagen och en 

sammanfattning av deras hållbarhetsredovisningar för att skapa en översikt för läsaren. 

Därefter redogörs det empiriska resultatet som erhållits från intervjuer med respondenter som 

innehar kunskap och erfarenhet på områdena hållbarhetsredovisning och hållbar 

marknadsföring i företag inom detaljhandeln. 

 

5. Analys: I kapitel 5 analyseras det resultat som framkommit i studien. Analysen utgörs av en 

sammanslagning av referensramen och den empiriska insamlade datan.   

 

6: Slutdiskussion: I detta kapitel presenteras studiens slutsatser vilka utgörs av att studiens 

problem i form av frågeställningen besvaras utifrån studiens referensram och empiri. Här 

tillhandahålls även studiens bidrag och förslag till vidare studier. Avslutningsvis presenteras 

etiska och samhälleliga reflektioner samt studiens begränsningar.  
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2. Referensram 

I referensramen kommer det att redogöras för vad som ligger till grund för vår studie. Delen 

kommer att vara uppdelad i rubriker som hållbar konsumtion, hållbar marknadsföring, 

hållbarhetsredovisning som marknadsföringsverktyg, intressentteorin och legitimitetsteorin 

samt en analysmodell för hur referensramen kommer användas för att besvara 

problemfrågan. Denna del utgör även basen för studiens analys. 

2.1 Hållbar konsumtion  

Hållbar utveckling fick genomslag år 1987 då Brundtlandskommissionen skapade en struktur 

kring begreppet och vad det innebar. När begreppet hållbar utveckling appliceras på företag 

sägs det betyda att företag ska bedriva en affärsverksamhet som bemöter samhällets och 

ägarnas behov samt bevarar de mänskliga och naturliga resurserna som fortfarande behövs i 

framtiden (Bergström, Catasus & Ljungdahl, 2002). Utifrån Brundtland (1987) ska en hållbar 

utveckling lyfta fram nya perspektiv och värderingar kring konsumtion samt upplysa 

samhällets intressenter till att eftersträva en konsumtion som är hållbar. För att kunna uppfylla 

de krav som Brundtlandsrapporten ställer har företagens ansvar för deras verksamheter och 

hur de påverkar samhället ökat ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. 

Bonnedahl (2012) samt Ottosson och Parment (2013) har således undersökt hur en hållbar 

konsumtion kan främjas eftersom det nuvarande konsumtionsmönstret ligger till grund för 

flera miljömässiga, sociala och ekonomiska problem. Då begreppet hållbar konsumtion enligt 

Luchs et al. (2011) har sin framväxt ur konceptet hållbar utveckling har den kommit att bli ett 

av FN:s mål om att kunna uppnå en hållbar utveckling (Regeringskansliet, 2019).    

 

Detta har medfört att det har blivit viktigt att ta hänsyn till en hållbar konsumtion då det har 

växt fram ur den hållbara utvecklingens ställning. Vilket skapat möjligheter till 

konkurrensfördelar för företag om det tar ett frivilligt ansvar för att främja en hållbar 

konsumtion och en hållbar utveckling (Emery, 2012). Vid företags kommunicering av 

hållbarhetsarbete utgör försiktighet en central del. Detta har medfört att sanningsenlighet och 

försiktighet i kommunikationen kring hållbarhet är viktigt från företagens sida för att förbättra 

verksamhetens hållbarhetsarbete (Almer, 2015).  

 

Enligt undersökningar av Sverigeskonsumenter (2019) har medvetenheten ökat hos 

konsumenterna i dagens samhälle till att främja en hållbar konsumtion. Konsumtionen 
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framförallt inom flertalet EU-länder har under den senaste tiden avtagits, däremot fortsätter 

konsumtionen att öka i Sverige (Sverigeskonsumenter, 2019). För att bidra till en hållbar 

konsumtion så måste alla aktörer i samhället gemensamt bidra. Exempelvis kan en hållbar 

konsumtion byggas på en förändring av människors livsstilar för att tillfredsställa deras behov 

(Peattie, 2001). Men den grundar sig inte i att nuvarande konsumtionen ska minska, utan att 

konsumtionen istället ska ske mer effektivt och att företagens hållbara produkter och tjänster 

väljs av företagens intressenter (Fuchs & Lorek, 2005). Den hållbara konsumtionen kan 

således spela en avgörande roll för huruvida de framtida generationerna ska ha möjlighet att 

tillfredsställa sina behov (Belz & Peattie, 2012).  

 

Enligt Ottosson (2013) kan den hållbara konsumtionen delas upp i tre delar som utgörs av 

ekonomisk, social och ekologisk hållbar konsumtion. Den ekonomiska hållbara konsumtionen 

innebär att konsumenter inte ska köpa mer än vad de har råd med, ett vanligt exempel på det 

är att konsumenter tar olika typer av lån. Således innebär det att hållbar konsumtion är mer 

individinriktat jämfört med den ekonomiska hållbara utvecklingen (Ottosson, 2013). Vidare 

förklarar även Ottosson (2013) att den sociala hållbara konsumtionen är till för att designa, 

planera, kontrollera och utvärdera olika marknadsföringsprogram som påverkar olika 

individuella beteenden. Målet med social hållbar konsumtion är att utveckla välmående för 

människor och samhället. Detta betyder således att ta tillvara på de mänskliga rättigheterna i 

samband med produktion och konsumtion av de varor och tjänster som konsumeras. 

Ekologisk hållbar konsumtion som handlar om olika typer av marknadsföringsaktiviteter som 

används för att minska miljöproblem. Den ekologiska hållbara konsumtionen främjar ett 

minskat användande av energi och andra naturresurser. Detta medför således att föroreningar 

från tillverkningsprocesser och konsumtion av miljöfarliga produkter minskar (Kumar, 

Rahman, Kazmi & Goyal, 2012). Ekologisk hållbar konsumtion innebär vidare att det är 

producenterna som ska producera miljövänliga produkter, men det är viktigt att aktörer 

samarbetar med varandra för att uppnå en hållbar konsumtion för att inte lämna över allt 

ansvar på en enskild intressent (Vermeir & Verbeke, 2006). 

 

En hållbar konsumtion kan relateras till den hållbara marknadsföringen då den hållbara 

marknadsföringen söker efter en lösning där kommersiella varor kan marknadsföras på ett 

ansvarsfullt sätt som inte negativt påverkar den hållbara utvecklingen. För att kunna förändra 

det nuvarande konsumtionsmönstret så är det av yttersta vikt att förstå varför konsumenterna 

väljer att konsumera hållbart. Med det menas vad de köper, hur det som konsumeras används 
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och hur detta behandlas efteråt. Enligt Belz och Peattie (2012) påverkar den nuvarande 

konsumtionen samhället i allt för stor utsträckning, företagen har då ett ansvar att integrera 

hållbar marknadsföring i sina marknadsföringsstrategier som kan möta vad deras intressenter 

behöver och vad de vill ha för att kunna konsumera hållbart. Detta eftersom det nuvarande 

konsumtionsmönstret enligt Belz och Peattie (2012) behöver förändras till att bli hållbart för 

att inte äventyra kommande generationers möjligheter till att tillfredsställa sina behov. 

2.2 Hållbar marknadsföring  

Enligt Ottman (2011) skiljer sig hållbar marknadsföring mot den traditionella typen av 

marknadsföring då den bygger mer på de miljövänliga och sociala perspektiven i jämförelse 

med den traditionella marknadsföringen vilken har sin grund i att företag ska skapa 

konkurrensfördelar. Detta görs genom att tillfredsställa sina intressenters behov som 

efterfrågas samt genom att belysa de hållbara fördelarna av de produkter och tjänster som 

företagen erbjuder. Traditionell marknadsföring anses vara hållbar om den påvisar samband 

mellan företagens produkter eller tjänster och miljön eller om den främjar en hållbar livsstil 

(Banerjee, Gulas & Iyer, 1995). Detta har växt fram ur den hållbara utvecklingen då hållbar 

marknadsföring enligt Belz och Peattie (2012) beskrivs som ett centralt verktyg som främst 

betonar det miljömässiga och sociala ansvaret som företagen har. Detta för att skapa ihållande 

relationer och visa på hur de arbetar för en hållbar utveckling och för att ta ansvar för det 

nuvarande ohållbara konsumtionsmönstret (Belz & Peattie, 2012).   

 

Den hållbara marknadsföringen har kommit att bli mer aktuell idag då konsumenternas 

efterfrågan ökat kring produkter och tjänster vilka återspeglar god hållbarhet samt 

miljövänlighet i syfte att välja en hållbar konsumtion (Löber, 2017). Således har även 

företagens engagemang kring en hållbar marknadsföring ökat, då de ämnar att produkternas 

miljöpåverkan hålls så låg som möjligt, samtidigt som konsumenternas 

behovstillfredsställelse upprätthålls. Ytterligare mål som företagen kan ha med sin hållbara 

marknadsföring är att upplysa konsumenterna kring väsentliga miljöproblem för att stärka 

konsumenternas engagemang för dessa frågor, eftersom det kan få dem att konsumera hållbart 

(Ottman, 2011).  

 

Det är av stor vikt att företagen presenterar fördelarna för konsumenten vid marknadsföring 

av hållbara varor och tjänster. Väljer företagen att inte belysa de fördelar konsumenten ges i 

att välja ett hållbart alternativ ökar således risken att det miljövänliga alternativet inte väljs av 
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den slutliga konsumenten (Mishra & Sharma, 2014). Vidare förklarar Mishra och Sharma 

(2014) att lönsamheten i företaget och konsumtionsmönstret på lång sikt tenderar att 

förbättras vid användning av hållbar marknadsföring eller andra hållbara aktiviteter. 

Dessutom främjar företagen på detta vis att miljövänliga aspekter tas i beaktning trots att 

upprättandet av denna typ av marknadsföring kan kosta mycket pengar till en början. 

Upprättandet av hållbar marknadsföring fyller även en funktion i att företag genom denna typ 

av marknadsföring kan erhålla konkurrensfördelar på så sätt att de marknadsför sina hållbara 

varor i en större utsträckning än de ohållbara varorna för att främja ett hållbart ansvarstagande 

(Gordon, Carrigan & Hastings, 2011). Genom att företagen använder hållbar marknadsföring 

så kan de både bli mer effektiva (Wymbs, 2011). Många företag motiveras således av 

möjligheten att differentiera sig gentemot sina konkurrenter vilka inte upprättar någon hållbar 

marknadsföring (Mishra & Sharma, 2014).  

 

Företagen vill i sin hållbara marknadsföring informera och skapa förståelse för deras 

hållbarhetsarbete genom att motivera intressenter till att göra klokare konsumtionsval. Därav 

blir den främsta uppgiften att kommunikationen av den hållbara marknadsföringen att få så 

många intressenter som möjligt att ha samma bild av företaget för att sedan få deras bild att 

stämma överens med den bild som företaget har på sin egen verksamhet (Fill, 1999). Den 

hållbara marknadsföringen enligt Belz och Peattie (2012) har en strävan efter att skapa ett 

miljömässigt, socialt ansvar samt att kunder upplever värde. Det är å andra sidan viktigt att 

företagen är medvetna att denna typ av värde endast uppfylls om kunderna upplever att de blir 

tillfredsställda. Om informationen således är felaktig om ett företags produkter och tjänster 

kan det istället generera andra negativa konsekvenser för företagen såsom att de förlorar 

kunders lojalitet och förstör sina relationer med flera andra intressenter. Att företagen således 

upprättar en hållbar marknadsföring som inte möter vad deras intressenter behöver och vad de 

vill ha kan då enligt Ottman (2011) istället inte generera de konkurrensfördelar som den 

annars skulle ha gjort. Det blir därför svårt för företag att främja en hållbar konsumtion om 

den hållbara marknadsföringen inte upprättas på rätt sätt (Ottman, 2011). 

 

Om företag marknadsför deras hållbarhetsarbete på ett sätt som inte stämmer överens med 

verkligheten kan företagens relationer med deras intressenter påverkas negativt (Belz & 

Peattie, 2012). För att få företagen att avhålla sig från att lämna ut felaktig information menar 

Belz och Peattie (2012) att företag kan förse sin hållbara marknadsföring med såväl väsentlig 

som sann information då marknadsföringen måste grunda sig i att den skildrar de verkliga 
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förhållandena. Det är således viktigt för företagen att vara försiktiga när de marknadsför sitt 

hållbara arbete eftersom riskerna gör att en del företag väljer att inte marknadsföra sitt 

hållbarhetsarbete till fullo (Nyilasy, Gangadharbatla & Paladino 2014). 

2.3 Hållbarhetsredovisning som marknadsföringsverktyg 

Hållbarhetsredovisningen har sitt ursprung ur den nya synen som finns på företagens ansvar 

vilket innebär att företagen har ett större ansvar än att bara generera så hög avkastning som 

möjligt till ägarna (Pedersen, 2015). Historiskt sett så har vinstintresset överlappat alla andra 

intressen som företagen ska ha, men i och med utvecklingen av hållbarhetsredovisningen 

ställs det högre krav på företagen och deras hållbarhetsarbete (Löhman & Steinholtz, 2003). 

Dessa krav har främst kommit från påtryckningar av företagens intressenter då de blivit mer 

medvetna om att främja en hållbar utveckling (Ljungdahl, 1999). 

 

Hållbarhetsredovisningen har växt fram ur modellen om hållbar utveckling och innebär att 

företagen ska redovisa sina miljömässiga, sociala och ekonomiska prestationer till sina 

intressenter (Ottosson & Parment, 2013). Den har länge varit frivillig att upprätta för samtliga 

företag men så sent som år 2017 infördes ett krav i Årsredovisningslagen (ÅRL) om att alla 

stora företag måste hållbarhetsredovisa (Riksdag, 2018).  

 

Löhman och Steinholtz (2003) menar att hållbarhetsredovisningen är ett verktyg som kan 

användas av företag för att skapa förståelse och få bekräftelse för deras hållbarhetsarbete 

gentemot intressenter. Enligt Smith (2003) kan hållbarhetsredovisningen användas som ett 

marknadsföringsverktyg för att främja ett hållbart tankesätt då den ofta används som en kanal 

att kommunicera genom. Men vidare även för att intressenternas förtroende grundas på att 

företag lämnar ut relevant och trovärdig information i deras hållbara marknadsföring om deras 

verksamhet (Caroll & Buchholtz, 2000). Om företagen således upprätthåller en 

hållbarhetsredovisning så kan det vara ett sätt för dem att påvisa hur de tar sitt samhälleliga 

ansvar och inte orsakar miljöförstöring eller sociala problem (Löhman & Steinholtz, 2003). 

Men det finns en risk att företagen granskas när de redovisar sitt hållbarhetsarbete vilket kan 

orsaka skada om informationen inte stämmer överens med verkligheten (Cho & Patten, 2007). 

 

I strävan efter att uppnå legitimitet kan företagen välja att tillägna sig olika sätt att redovisa 

sitt hållbara arbete då detta kan resultera i att de uppnår legitimitet (Frostensson, 2015).  
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Frostensson (2015) förklarar att företag vill uppnå legitimitet och det erhålls främst genom att 

uppfylla de förväntningar som finns hos intressenter i samhället. Hållbarhetsredovisningen 

kan enligt Ljungdahl (1999) relateras till att företagen uppnår legitimitet. Detta eftersom det 

är viktigt att företag tar ansvar för de miljömässiga kraven som samhället har byggt upp och 

inte bara ser till deras eget bästa utan även till de externa förhållandena. 

Hållbarhetsredovisningen kan således vara ett viktigt verktyg att använda för företag som vill 

uppnå legitimitet genom att skapa förståelse och få förtroende för det hållbarhetsarbete som 

företagen arbetar med samt deras produkter för att främja en hållbar konsumtion (Ljungdahl, 

1999).  

2.4 Legitimitetsteorin 

Legitimitet handlar om ett moraliskt berättigande som ger företag behörighet att agera och 

vara verksamma i samhället (Deegan & Unerman, 2011). Legitimitet är nära relaterat till 

företagens upprättande av hållbarhetsredovisning och kan ses som en resurs som företagen 

behöver för att kunna bedriva sin verksamhet. Således används ofta legitimitetsteorin för att 

förklara varför företag väljer att presentera hållbarhetsinformation (Sener et al., 2016). För att 

företagen ska förstå deras förväntningar, vilka normer som ska följas och vad som anses 

legitimt så är de beroende av sina intressenter (Luft-Mobus, 2005). Därför behöver företagen 

ta hänsyn till intressenternas krav och behov för att kunna uppnå legitimitet för deras 

hållbarhetsarbete och de hållbara alternativ som de erbjuder. Vidare även för att förstå vilka 

hållbara aktiviteter som anses legitima (Chen & Roberts, 2010).  

 

Genom att företag använder hållbarhetsredovisningen kan de uppfylla de förväntningar som 

finns i samhället och således kan de erhålla förtroende och bekräftelse för det hållbara arbetet 

som företagen arbetar med och de hållbara alternativ som de erbjuder för att kunna främja en 

hållbar konsumtion (Sener et al., 2016). Men vidare även skapa förståelse för det 

hållbarhetsarbete och produkter som företagen arbetar med samt tillhandahåller (Woodward, 

Edwards & Birkin, 1996). Således är legitimitetsteorin viktig för att undersöka om 

hållbarhetsredovisningen används i den hållbara marknadsföringen för att skapa legitimitet för 

hållbarhetsarbetet och de hållbara alternativ som företagen anser främjar en hållbar 

konsumtion. Detta genom att använda hållbarhetsredovisningen för att uppnå förtroende, få 

bekräftelse eller skapa förståelse för företagen inom detaljhandelns hållbarhetsarbete som de 

arbetar med. Men även för de hållbara alternativ som de använder för att främja en hållbar 

konsumtion. 
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Kommunikationen och redovisningen av hållbarhetsarbetet kan betraktas som en presentation 

av företagets överhängande positiva åtgärder inom det hållbara arbetet för företagens 

intressenter (Fasan & Mio, 2017). Detta förklaras vidare i studien av WWF (2016) att 

företagen ofta presenterar mer av det positiva hållbarhetsarbetet än det arbete som går att 

förbättra. På så vis ökar därmed risken för att de förlorar sin legitimitet, alternativt går miste 

om att uppnå legitimitet (Deegan & Unerman, 2011). 

 

Legitimitetsteorin kan spegla hållbarhetsredovisningens betydelse för företag som vill uppnå 

legitimitet genom sitt hållbara arbete. Det är dock viktigt att hållbarhetsredovisningen 

används på rätt sätt i företagens kommunikation av det hållbara ansvarstagandet till 

intressenterna (Ljungdahl, 1999). Om företagen inte lyckas hantera det på rätt sätt finns det en 

risk att företagen förlorar legitimitet och kan utsättas för granskningar i media (Tilling, 2004). 

Vidare menar Thomas och Lamm (2012) att om företagen endast använder en policy för 

hållbarhetsarbete som en strategi för att legitimera sig på marknaden, så kan det innebära att 

de minskar förtroendet för företaget. På så sätt är även legitimitet relevant kopplat till hållbar 

marknadsföring eftersom bra marknadsföring kan ge hållbarhet. Men det räcker inte med att 

skapa hållbara produkter, utan företag måste övertyga intressenter då marknadsföring har en 

stor betydelse i att påverka vad som anses legitimt i samhället (Frisk, 2010).  

2.5 Intressentteorin 

Företagen har flera olika intressenter som de måste ta hänsyn till och är beroende av när de 

bedriver sin verksamhet (Garvare & Johansson, 2010). Intressenter innebär enligt Frostensson 

(2015) alla aktörer som är påverkade eller kan påverka företagets verksamhet. Det är viktigt 

att företagen identifierar sina intressenter för att kunna tillfredsställa deras krav och 

medvetenhet kring deras hållbarhetsarbete (Frostensson, 2015). Företagen kan tillfredsställa 

flera av sina intressenter samt uppnå uppsatta mål kring hållbart arbete genom exempelvis 

rättvisa arbetsförhållanden, hög kvalitet i produkterna utan hälsofarliga ämnen samt genom att 

ta hänsyn till miljön på olika sätt (Brytting, 2005). På senare tid har allt fler intressenter börjat 

använda hållbarhetsinformation som ett krav för sina ekonomiska val, varefter 

hållbarhetsredovisningen kan hjälpa intressenter att fatta rationella beslut (Frostensson, 2015). 

Intressentteorin är således relevant att använda i undersökningen av varför 

hållbarhetsredovisningen används eller inte används i företag inom detaljhandelns hållbara 

marknadsföring för att främja en hållbar konsumtion. Detta eftersom teorin kan skapa 

förståelse för vilka intressenter som hållbarhetsredovisningen och den hållbara 
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marknadsföringen riktas till och kan motivera till att främja en hållbar konsumtion. Men även 

för att se hos vilka intressenter som kraven och medvetenheten kring hållbarhetsarbete har 

ökat.  

 

Intressentteorin fokuserar på flera intressenters perspektiv än bara konsumenternas eftersom 

många företag har relationer med flera intressenter som ofta utgörs av ett ömsesidigt 

beroende. Detta genom exempelvis bekräftelse och trovärdighet av information samt att det 

ställs krav på förhållningssättet mot intressenterna vad gäller avkastning och hållbart arbete 

(Ax, Johansson & Kullvén, 2002). Ljungdahl (1999) förklarar att det däremot kan bli ett 

problem för företagen att tillhandahålla samtliga intressenter med relevant information i 

hållbarhetsredovisningen då de innehar olika informationsbehov. Tillfredsställelse av 

intressenter kan följaktligen även skilja sig åt inom olika typer av intressentgrupper då dessa 

kan besitta olika typ av behov, vilket försvårar situationen för företagen än mer (Smith, 2006).  

 

Vidare förklaras även intressentteorin av Deegan och Unerman (2011) som en teori där 

organisationen eller företaget ska behandla samtliga intressenter på ett rättvist sätt. Företag 

bör därför på bästa möjliga sätt försöka tillgodose och ta hänsyn till alla sina intressenters 

krav för att skapa de mest fördelaktiga möjligheterna till att företaget ska kunna överleva på 

lång sikt. Men även för att bevara sina långsiktiga relationer eftersom företaget i slutändan är 

beroende av fler intressenters agerande och förtroende till företaget (Deegan & Unerman, 

2011).    

2.6 Analysmodell  

Studiens referensram kommer som tidigare nämnt i problembakgrunden att grunda sig på 

hållbar konsumtion, hållbar marknadsföring och hållbarhetsredovisning. För att beskriva hur 

referensramen används för att besvara frågeställningen har vi illustrerat en figur nedan, se 

Figur 1. Utifrån referensramen kan vi se att det nuvarande konsumtionsmönstret inte är 

tillräckligt hållbart för att bidra till en hållbar utveckling (Belz, 2006). Således krävs det att en 

hållbar konsumtion främjas för att kunna uppnå en hållbar utveckling. Vi har även upptäckt 

att den hållbara marknadsföringen är en metod som kan användas för att främja en önskvärd 

hållbar utveckling från en ohållbar konsumtion till en hållbar konsumtion (Belz & Peattie, 

2012). Den hållbara marknadsföringen ser vi kan användas av företag inom detaljhandeln för 

att främja en hållbar konsumtion genom att belysa, informera, motivera och skapa 

trovärdighet till olika intressenter för det hållbarhetsarbete som de arbetar med och andra 



   

 14  

hållbara alternativ (Ottman, 2011; Mishra & Sharma, 2014; Fill, 1999). Vidare även kan den 

användas för att erhålla konkurrensfördelar samt öka medvetenheten hos intressenter gällande 

att vilja främja en hållbar konsumtion (Gordon et al., 2011; Ottman, 2011).  

 

Referensramen visar på att hållbarhetsredovisningen kan användas som 

marknadsföringsverktyg för att främja ett hållbart tankesätt samt för att uppnå legitimitet 

(Sener et al., 2016). Eftersom studiens problemfrågeställning lyder varför företagen använder 

eller inte använder hållbarhetsredovisningen i den hållbara marknadsföringen för att främja en 

hållbar konsumtion så visar pilarna två olika riktningar. En riktning för de företag inom 

detaljhandeln som använder hållbarhetsredovisningen och en riktning för de som inte 

använder den. Företag inom detaljhandeln som använder hållbarhetsredovisningen kan göra 

det för att den kan ge förtroende och bekräftelse för det hållbarhetsarbete som företagen 

arbetar med samt andra hållbara alternativ som företagen anser främjar en hållbar konsumtion 

(Sener et al., 2016). Den kan även skapa förståelse och öka medvetenheten för det nuvarande 

ohållbara konsumtionsmönstret gentemot intressenter samt generera konkurrensfördelar 

(Woodward et al., 1996; Ljungdahl, 1999). De företag som inte använder 

hållbarhetsredovisningen kan istället upprätta andra hållbara aktiviteter och erbjuda andra 

hållbara alternativ, såsom tillhandahållande av miljövänliga och ekologiska varor (Gordon et 

al., 2011; Mishra & Sharma, 2014). Dessa marknadsförs och informeras till intressenterna för 

att motivera dem att vilja främja en hållbar konsumtion (Belz & Peattie, 2012; Mishra & 

Sharma, 2014). Referensramen indikerar även på att företagen ser en ökad risk för granskning 

vid användning av hållbarhetsredovisning i deras hållbara marknadsföring (Cho & Patten, 

2007). 

 

Analysmodellen visar även pilar upp från hållbarhetsredovisningen och hållbar 

marknadsföring samt ned från intressenterna. Detta eftersom hållbarhetsredovisningen riktas 

till olika intressenter och att dessa motiveras till att vilja främja en hållbar konsumtion 

(Frostensson, 2015). Vidare även att kravbilden och medvetenheten har ökat hos 

intressenterna hos detaljhandelsföretagen gällande hållbarhetsarbete. Detta eftersom deras 

intressenterna ställer krav på att företagen arbetar för att främja en hållbar konsumtion 

(Frostensson, 2015; Löber, 2017).  
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Analysmodellen utformas enligt följande för att beskriva hur de olika delarna i studien hänger 

ihop samt för att påvisa hur referensramen kommer användas för att kunna besvara studiens 

problemfrågeställning:      

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Analysmodell skapad av författarna. 
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3 Metod 

Studiens metoddel utgörs av varför vi valde att utgå från abduktionsperspektivet följt av en 

redogörelse för hur vi har valt att gå tillväga med vår datainsamling med hjälp av primära 

och sekundära data. Metoddelen redovisar också för varför vi valt kvalitativ 

undersökningsmetod. Vidare kommer vi också motivera vilket urval som representerar 

empirin, hur empirin bearbetas och analyseras. Slutligen kommer det redogöras för studiens 

trovärdighet och överförbarhet, etiskt överväganden, avgränsningar samt en källkritik och 

metodkritik. 

3.1  Tillvägagångssätt 

Studien utgörs av abduktionsperspektivet för att möjliggöra en växelverkan mellan teoretisk 

och empirisk reflektion. En växelverkan mellan teoretisk och empirisk reflektion av 

problemet skapar förutsättningar för att studiens problemfråga besvaras på ett välgrundat sätt. 

Därmed möjliggör en abduktiv ansats utvecklandet av en förnyad insikt av det empiriska 

resultatet då denna ansats kan förklara vad empirin betyder med hjälp av teorin (Alvehus, 

2013). Studien utgår från befintliga teorier för att sedan analysera dem i relation till den 

empiriska datainsamlingen. Utifrån problemformuleringen har intervjufrågor framtagits till 

personer ansvariga för hållbarhetsredovisningen och den hållbara marknadsföringen i företag 

inom detaljhandeln. Detta har gjorts för att på ett väsentligt sätt kunna besvara 

problemfrågeställningen i uppsatsen utifrån såväl teorin som empirin. Det är väsentligt att en 

studie strävar efter att skapa en ny kunskapskälla samt att studien fyller en kunskapslucka 

genom att tillgodose det behov som behövs (Holme & Solvang, 1997).  

 

Vid intervjuerna har respondenterna fått ta del av intervjutemat för att få förståelse för hur 

frågorna kommer att vara strukturerade. Detta har gynnat respondenterna eftersom de fått en 

uppfattning för områdena som behandlas innan dess att intervjuerna upprättats. 

Respondenterna erbjöds däremot inte de specifika frågeställningarna i förväg för att minimera 

risken att respondenten förbereder sina svar. Resonemanget finner stöd av Alvehus (2013) 

som menar att svaren inte tenderar att bli lika ärliga som om respondenten fått höra frågorna 

först vid tidpunkten för intervjun. Detta för att skapa trovärdighet och generera kunskap som 

är mer värdefull än “inprogrammerade” svar (Alvehus, 2013). Genom att sedan bjuda in 

respondenterna till återkoppling främjar det intervjuernas trovärdighet. Inbjudning till 

återkoppling främjar även att datainsamlingen reflekterar de iakttagelser och tolkningar som 
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intervjuerna gett upphov till samt att de är korrekta i arbetet (Bryman & Bell, 2013). I studien 

har därför återkoppling tillhandahållits med respondenterna för att skapa öppenhet och 

godkännande av det empiriska materialet.    

3.2 Datainsamling 

Studien bygger på såväl primära - som sekundära data. Till en början inleds undersökningen 

med att identifiera sekundär information för att erhålla mer kunskap på områdena hållbar 

konsumtion, hållbar marknadsföring och hållbarhetsredovisning. Erhållandet av förkunskap är 

nödvändigt för formuleringen och preciseringen av problemfrågan. Att finna sekundära data 

innebär att vi sökt efter relevanta nyckelord för studien såsom hållbar konsumtion och 

hållbarhetsredovisning. Men även relevanta teorier som hållbar marknadsföring, 

intressentteorin och legitimitetsteorin. Informationen om dessa nyckelbegrepp har sedan 

funnits i olika databaser på högskolan såsom World Cat Local och Google Scholar. Vi fann då 

väsentliga information i flertalet relevanta studier av bland annat Luft-Mobus (2005) och 

Saner et al. (2016). Men vidare även via internethemsidor som bland annat WWF (2016) och 

Regeringen (2019) samt relevant litteratur skriven av Belz och Peattie (2012), Bonnedahl 

(2012) samt Ottosson och Parment (2013). Dessa har noga valts ut för att kunna relateras till 

problemfrågeställningen. 

 

Det var vidare relevant för studien att ta del av de intervjuade företagen inom detaljhandelns 

hållbarhetsredovisningar och hållbara marknadsföring. Detta för att erhålla förståelse för hur 

företagen arbetar med hållbarhet och för att kunna ställa intervjufrågor utifrån den 

hållbarhetsrapportering som företagen har gjort. Vidare stärks detta av Alvehus (2013) som 

beskriver att respondenternas förkunskap på undersökningsområdet är väsentligt för att det 

empiriska materialet ska kunna generera trovärdig, väsentlig och träffsäker information. 

Vidare har detta medfört att vi kunnat välja ett väsentligt urval av respondenter och skapa 

förståelse för olika nyckelbegrepp som är centrala i företagens hållbarhetsarbete. Exempel på 

dessa har varit hållbar konsumtion, legitimitet, intressenters krav och medvetenhet. Vidare är 

de sekundära källorna av yttersta vikt vid insamlingen av den kvalitativa datan då vi behövt 

förkunskaper för att generera relevant primärdata till undersökningen, och på så sätt kunna 

besvara arbetets problemfrågeställning.      
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3.3 Intervju som metod 

Studien utgår från kvalitativ undersökningsmetod eftersom den möjliggör förklaringar och 

förståelse av studiens problemformulering. Intervjuerna upprättades med respondenter från 

företag inom detaljhandeln som har kunskap och erfarenhet på områdena 

hållbarhetsredovisning och hållbar marknadsföringen i företag inom detaljhandeln. Den 

kvalitativa metoden är lämplig att använda i studien eftersom den möjliggör djupare förståelse 

och kunskap kring problemfrågan. En djupare förståelse för undersökningens 

problemfrågeställning avses i studien, därför har en kvalitativ undersökningsmetod tillämpats.  

 

Den kvalitativa forskningen kan baseras på exempelvis intervjuer vilket kan bidra till en 

djupare förståelse av fenomenet i fråga (Alvehus, 2013). Kvalitativ metod kan enligt Patel och 

Davidsson (2003) ge upphov till vissa tolkningar på förhand, innan dess att undersökningen 

inletts. Detta kan ske då förkunskap om respondenterna och dess arbete erhålls av forskarna 

som förberedelse innan studiens start, vilket vi företagit oss i denna studie för att skapa mer 

förståelse och kunskap om respondenterna i fråga. Den kvalitativa metoden kan däremot 

anses gynnsam för att minska distansen till respondenterna samtidigt som detta kan främja 

studiens förståelse och förklaring kring problemet (Patel & Davidson, 2003). En minskad 

distans till respondenterna var väsentligt i studien, eftersom det var centralt att respondenterna 

kände sig trygga i att förklara och beskriva områdena som undersöktes i studiens intervjuer.    

 

Studiens upprättade intervjuer är semistrukturerade för att skapa flera perspektiv från 

respondenterna och för att låta dem vara opåverkade genom att utgångsfrågorna i 

intervjumallen endast följer samma struktur och ämne. Intervjumallen utgörs av 

bakgrundsfrågor följt av öppna frågor. Vidare upprättades följdfrågor löpande i intervjuerna 

för att inte gå miste om viktiga detaljer samt för att möjliggöra förklaring och utvärdering av 

respondenternas svar. Alvehus (2013) förklarar att följdfrågor uppmuntrar respondenterna till 

att utveckla svaren vilket resulterar i en djupare förståelse. Således har öppna frågor 

möjliggjort mer detaljerade svar kopplat till undersökningen och vara att föredra istället för att 

bara utgå utifrån intervjumallen. Kopplingen mellan teori och intervjumall är viktig för att det 

empiriska resultatet ska kunna relateras till teorin och tvärtom (Alvehus, 2013). 

Intervjufrågorna i studien formulerades således utifrån den teoretiska referensramen. 
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Målet med intervjuerna i studien var att fånga respondenternas kunskap och erfarenhet om 

varför hållbarhetsredovisningen används eller inte används i företag inom detaljhandelns 

hållbara marknadsföring för att främja hållbar konsumtion. Enligt Bryman och Bell (2013) är 

semistrukturerade intervjuer att föredra för att uppfylla dessa mål. De menar att 

semistrukturerade intervjuer möjliggör att respondenten fritt kan ge en trovärdig bild av deras 

verklighet. Vidare förklarar även Patel och Davidson (2003) att respondenterna själva kan 

utveckla en diskussion med intervjuarna genom att det ställs såväl öppna frågor som 

följdfrågor. Detta stärks av Alvehus (2013) som förklarar att intervjuer av semistrukturerad 

art består av fåtal öppna frågor vilket ger upphov till stor frihet i respondentens svar och 

förklaringar. Vi ville ge respondenten en möjlighet att oprovocerat berätta om sina egna 

tankar och idéer om hur de arbetar för att främja en hållbar konsumtion samt huruvida de 

använder hållbarhetsredovisningen i deras hållbara marknadsföring. Således var vi pålästa på 

områdena och visade intresse för att respondenterna inte skulle känna sig granskade vilket har 

främjat en insamling av trovärdig information. Intervjuarna agerade således lugnt och tryggt 

för att skapa förtroende gentemot respondenterna. 

3.4  Urval av respondenter 

Urvalet i undersökningen har till stor del en betydande påverkan på resultatet i uppsatsen, 

detta för att skapa trovärdighet och relevans i datainsamlingen. Enligt Holme och Solvang 

(1997) riskerar den insamlade datan till empirin att bli oanvändbar då urvalet inte är lämpligt 

sett till undersökningen. Således gjordes urvalet på vissa grunder och kriterier som fastställts 

tidigare av forskarna. Det togs å andra sidan i beaktning vilket urval som kan ses rimligt att 

fullborda sett till begräsningen av såväl tid som resurser.  

 

Urvalet som gjordes i studien är inte slumpmässigt och speglar därför inte populationen. Detta 

eftersom urvalet av respondenter till studien utgick från personer som besitter god kunskap 

och erfarenhet inom områdena hållbar konsumtion, hållbar marknadsföring och 

hållbarhetsredovisning. Relevanta respondenter valdes ut i studien genom att till en början 

kontakta företag inom detaljhandeln vilka upprättar hållbarhetsredovisning och har en 

detaljhandelsbutik i Skövde. Studien efterfrågade att intervjua personer som har god kunskap 

och erfarenhet kring områdena som undersöks i studien, således hänvisade kontakterna i 

företagen till lämpliga respondenter inom verksamheten för att kunna erhålla relevant 

information. Det är i studien viktigt att respondenterna besitter god kunskap och erfarenhet 

inom områdena hållbar konsumtion, hållbar marknadsföring och hållbarhetsredovisning. 
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Detta för att de kan bidra med väsentlig och relevant information som kan användas för att 

besvara problemfrågan och syftet samt för att generera mycket information och kunskap på 

dessa områden. Det är enligt Alvehus (2013) av betydelse att respondenterna har kunskap och 

erfarenhet kring undersökningsområdet eftersom de då enklare kan förhålla sig till de valda 

forskningsfrågorna.  

 

Vidare är det svårt att på förhand veta hur många respondenter som kan anses vara rimligt och 

nödvändigt för studien. Detta eftersom den insamlade empiriska datan som erhållits vid 

intervjuer ser olika ut, därför att det skiljer sig åt när en mättnad i informationen erhålls 

(Alvehus, 2013). I studien upprättades intervjuer med företag inom detaljhandeln som har en 

butik i Skövde då det fanns en begränsning gällande tid och resurser att välja en annan stad. 

Studien inriktades på att undersöka företag inom detaljhandeln. Detaljhandeln är en intressant 

bransch att undersöka eftersom studien av WWF (2016) visar på att företag inom 

detaljhandeln arbetar med en hållbar konsumtion och hållbar marknadsföring. Men även för 

att studier av Patten och Zhao (2014) förklarar att detaljhandelsföretag har en betydande 

påverkan att kunna få en förändring kring det nuvarande konsumtionsmönstret. Detta då det 

nuvarande konsumtionsmönstret inte anses vara tillräckligt hållbart för att bidra till en hållbar 

utveckling (Belz & Peattie, 2012). Studien tog således inriktning på att intervjua respondenter 

från detaljhandelsföretag som upprättar hållbarhetsredovisning och har en butik i Skövde för 

att möjliggöra bidrag tillbaka till företagen inom detaljhandeln med djupare förståelse för 

områdena hållbar konsumtion, hållbar marknadsföring och hållbarhetsredovisning. 

 

Utifrån studiens omfattning och tidsperiod togs det till en början sikte på att utföra tio 

intervjuer för att kunna besvara problemfrågeställningen. Således upprättades kontakt via 

telefon och mejl med majoriteten av stora detaljhandelsföretag som upprättar 

hållbarhetsredovisning samt har en butik i Skövde. Flertalet företag var intresserade av att 

ställa upp på intervju, men de flesta företag ansåg sig inte ha tid och möjlighet att delta i 

studien. Således erhöll studien enbart sju respondenter till studien. Det visade sig å andra 

sidan att sju stycken respondenter var ett rimligt antal för studien, då detta gav upphov till 

mättnad i det empiriska materialet. En mättnad i det empiriska materialet erhölls då 

intervjufrågorna utformades på ett omfattat sätt vilket gav upphov till djupgående förklaringar 

och beskrivningar i intervjuerna. Vi fann således olika mönster och skillnader som ansågs 

vara tillräckligt för att kunna besvara studiens problemfrågeställning. Genom att urvalet av 

respondenter utgjordes av sju stycken möjliggjordes även förklaring och beskrivning av olika 
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begrepp inom hållbar konsumtion, hållbar marknadsföring och hållbarhetsredovisning samt 

hur dessa områden samspelar. Vidare förklarar Bryman och Bell (2013) att en studie med 

större datamängd påverkar studien fördelaktigt då generaliseringen av resultatet blir säkrare 

än vid ett fåtal respondenter. Dessvärre gjordes begränsningen av respondenter i studien med 

grund i den begränsade tidsramen samt att resurser för mer omfattande studier saknas. Denna 

avvägning stärks av Bryman och Bell (2013) som menar att storleken på den insamlade 

datamängden i studien ofta beror på tidsperioden och andra resurser. Det är viktigt att urvalet i 

studien är tillräckligt stort för att uppnå en mättnad i den insamlade informationen vilket 

möjliggör erhållande av trovärdighet i studien och det insamlade empiriska materialet. 

Således la studien fokus på att uppnå en mättnad i informationen från intervjuerna vilket vi är 

i uppfattning av att sju stycken gav till studien. Detta eftersom vissa mönster i 

respondenternas uppfattningar och förklaringar erhölls vid sju upprättade intervjuer.  

Vid de intervjutillfällen där respondenten inte haft tid eller möjlighet till ett upprättande av 

genomförande av intervju på plats har istället telefonintervju upprättats. Några fördelar som 

finns med telefonintervjuer enligt Jacobsen (2002) är att det ur ett tidsperspektiv är mindre 

resurskrävande samt att telefonintervjuer ger upphov till mer anonymitet för respondenten. Vi 

genomförde sex stycken intervjuer via telefon och en intervju på plats och anser att 

respondenterna gav lika utförliga och trovärdiga svar på våra frågor. Att vi inte genomförde 

mer intervjuer på plats har sin grund i att vi kunde få ut den information som behövdes till vår 

studie även via telefonintervjuer.   

Intervjuerna utfördes vid separata tillfällen med olika företag inom detaljhandeln och 

utgjordes av avslappnade samtal med respondenterna. Intervjuarna kunde lyssna och föra bra 

diskussioner med ansvariga för hållbarhetsredovisningen och den hållbara marknadsföringen. 

Semistruktureringen som användes i intervjuerna resulterade i att fasta ramar undveks, vilket 

stärks av Patel och Davidson (2003) som menar att detta främjar respondentens möjlighet till 

att utveckla sin opåverkade förklaring och beskrivning fullt ut. I studien erbjöds full 

anonymitet till samtliga respondenterna innan dess att intervjuerna ägde rum. Därför har 

namnen på företagen som respondenterna representerar kodifierats för att inte ge indikationer 

kring vilka företag de tillhör. Således gavs möjlighet till mer öppna och transparenta samtal, 

vilket enligt Bryman och Bell (2013) gynnar studien eftersom anonymiseringen främjar att 

respondenternas svar och påståenden skyddas även externt. 
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Nedan visar ett schema i tabell 1 vilka respondenter som har intervjuats och annan väsentlig 

information.  

 

Företag Respondent Arbetstitel Tidsåtgång & 

Datum 

Utförande 

Företag A Johan IT- och 

Finansdirektör 

50 min, 18/3–19 Via telefon 

Företag B Åsa HR & Hållbarhets- 

direktör 

50 min, 18/3–19 Via telefon 

Företag C Maria Hållbarhetsstrateg 40 min, 26/3–19 Via telefon 

Företag D Tamara Kommunikatör 40 min, 22/3–19 Via telefon 

Företag E Mikael VD 50 min, 15/3–19 Via telefon 

Företag F Magnus Butikschef 50 min, 22/3–19 På plats 

Företag G Robin Anläggningsansvarig 45 min, 15/3–19 Via telefon 

 

Tabell 1: Översiktschema av intervjuer med respondenter från detaljhandeln. 

3.5 Bearbetning och analysering av datainsamling 

Bearbetning och tolkning av den empiriska datan utgör enligt Alvehus (2013) en central del 

av den kvalitativa metoden. Den kvalitativa metoden kan ge upphov till stora mängder 

information och datan som inhämtas används för att på ett relevant och korrekt sätt belysa 

undersökningens forskningsfrågor (Lind, 2014). Således ligger studiens centrala fokus på den 

empiriska datan som redogör för företags information, motivation, trovärdighet och 

bekräftelse av deras hållbarhetsarbete för att främja en hållbar konsumtion. De olika temana 

som vi fann relevanta i vår studie identifierades genom att vi utgick från teorier och begrepp i 

studiens referensram för att kunna erhålla djupare förståelse och kunskap om hur den 

empiriska datan kan besvara studiens problemfrågeställning tillsammans med referensramen. 

Detta stärks av Lind (2014) då det är väsentligt att tematisera informationen som framkommit 

vid intervjuer genom identifiering av nyckelbegrepp. 

 

Enligt Lind (2014) utgör dokumentation av de utförda intervjuerna en betydelsefull roll i 

kvalitativa metoder. Intervjuerna i studien är inspelade för att vi skulle kunna omarbeta dem 

till texter. Detta för att materialet ska vara begripligt för läsaren att förstå samt även för 

användning av materialet i uppsatsen. Vidare fördes det även minnesanteckningar under 
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intervjuerna för att stödja dokumentationen och datan skrevs ned nära inpå efter intervjuerna 

ägt rum för att inte gå miste om olika intryck såsom hur respondenterna ställde sig till 

frågorna och hur de betonade sina svar. Med stöd av Lind (2014) ställs det krav på 

sammanställningen av den empiriska datainsamlingen eftersom insamlingen av information 

ofta sker i verbal form. Ett första steg i analysen utgörs således enligt Alvehus (2013) av 

transkribering, där tal omarbetas till text, varefter det utgör ett steg i tolkningsprocessen. 

Således har transkribering utförts av den insamlade datan från intervjuerna i studien till 

skriftlig form. Detta har möjliggjort analysering av de egna tolkningarna av respondenternas 

tankar och beskrivningar.  

 

Studiens resultat har analyserats genom att upprätta olika teman och rubriker av den 

empiriska datainsamlingen. Detta har redogjort för likheter och skillnader av respondenternas 

åsikter samt hur resultatet förhåller sig till tidigare forskning på områdena hållbar 

konsumtion, hållbar marknadsföring och hållbarhetsredovisning. I studiens analys har tidigare 

forskning satts i perspektiv till respondenternas beskrivningar och utläggningar för att kunna 

besvara studiens problemfrågeställning varför hållbarhetsredovisningen används eller inte 

används i företag inom detaljhandelns hållbara marknadsföring för att främja en hållbar 

konsumtion. Detta har även möjliggjort identifiering av huruvida respondenternas förklaringar 

stämmer överens med den tidigare forskningen på studiens undersökningsområden. Under 

arbetets gång upprättades även löpande analyser av undersökningen för att vid slutsatserna 

inte gå miste om viktiga infallsvinklar och perspektiv.  

3.6 Trovärdighet & överförbarhet 

Enligt Patel och Davidson (2003) är överförbarheten och pålitligheten i uppsatsen av stor 

betydelse. Detta för att kunna erhålla en pålitlig undersökning som kan användas till 

upprepade försök på liknande områden (Holme & Solvang, 1997). Det är även viktigt enligt 

Jacobsen (2002) att källorna har en nära koppling till det som undersöks för att höja 

trovärdigheten i studien eftersom det annars finns en risk att informationen förväxlas. Således 

har det varit väsentligt i studien att en framtagning av relevanta intervjufrågor gjorts genom 

noga undersökning av studiens problemområde och företagen inom detaljhandelns 

hållbarhetsrapporter. Vidare gjordes det i studien en insamling och analysering av det 

empiriska materialet gällande nyckelbegrepp som hållbar utveckling, hållbar konsumtion och 

hållbarhetsredovisning. Men även teorier som hållbar marknadsföring, intressentteorin och 

legitimitetsteorin för att kunna besvara studiens frågeställning varför hållbarhetsredovisningen 
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används eller inte används i företag inom detaljhandelns hållbara marknadsföring för att 

främja en hållbar konsumtion. Detta stärks av Patel och Davidson (2003) som menar att det är 

viktigt att den insamlade datan tydliggörs samt att den kan relateras till de teoretiska 

utgångspunkterna för att stärka trovärdigheten av resultatet i studien.   

 

Vidare speglar träffsäkerheten om problemfrågan i undersökningen faktiskt belysts av det 

insamlade underlaget (Lind, 2014). Detta gynnar studien eftersom den lättare kan erhålla 

träffsäkerhet i det insamlade empiriska materialet då respondenternas kunskap om hållbar 

konsumtion, hållbar marknadsföring och hållbarhetsredovisning underlättar att 

undersökningens problemfråga faktiskt blir belyst. 

3.7 Etiska överväganden  

Studien har övervägt att agera etiskt inom alla områden gentemot de personer och företag som 

kommer att undersökas. De respondenter som valts i undersökningen är samtliga informerade 

om att de deltar i en studie, vilket enligt Bryman och Bell (2013) är viktigt att informera och 

klargöra för respondenterna. Den insamlade datan från intervjuerna användes enbart i 

ändamål för studien och de uppgifter som erhållits av respondenterna har behandlats med så 

hög konfidentialitet som går. Detta finner stöd av Bryman och Bell (2013) som menar att en 

väldigt viktig del av studier är att det insamlade materialet från respondenterna hanteras med 

stor säkerhet och hänsyn så att inte obehöriga får ta del av informationen. Det har funnits en 

möjlighet till anonymisering till viss del för de respondenter som vill det, men lärare och 

examinator har behövt kunna ta del av materialet därför har inte intervjuerna förstörts förens 

efter att studien fullständiggjorts. Således har respondenterna i studien tagit del av denna 

information och respondenternas godkännande kring hanteringen av det empiriska materialet 

har givits innan dess att intervjuerna ägt rum. Förklaringar har vidare tillhandahållits gällande 

varför vi valt att intervjua personerna i fråga samt i vilket syfte som informationen avses att 

användas, för att få respondenterna att känna sig bekväma och säkra i informationsgivningen.  

3.8 Avgränsningar  

Geografiskt sett har fokus lagts på företag inom detaljhandeln som har en butik i Skövde. 

Valet av Skövde som stad gjordes eftersom staden är relativt stor samt att det finns många 

företag inom detaljhandeln som arbetar med hållbarhetsredovisning och hållbar 

marknadsföring. Den geografiska avgränsningen har även sin grund i att författarna studerar 

på Högskolan i Skövde. Denna avgränsning gjordes eftersom vi inte hade resurser och tid till 
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att utföra den empiriska datainsamlingen i en större stad. Gjorda avgränsningar anser vi var 

relevanta och behövliga för att kunna generera en uppsats med väsentligt innehåll till 

detaljhandelsföretag som främst verkar i Skövde. 

3.9 Källkritik  

Studien förhåller sig till en kritisk bedömning av källor och akademiska texter som bearbetas i 

arbetet. Det är av stor vikt att ha ett värderande förhållningssätt till de källor och texter som 

använts i studien, samt att dessa bedömts kritiskt. Detta är väsentligt oberoende om de 

används som belägg eller stöd för argumentation eller andra förklaringar (Hegelund, 2007).  

 

De primära källorna som använts utgör det empiriska materialet som skapats för studien och 

de sekundära källorna består av föregående redovisade undersökningar i bland annat tidigare 

studier. De sekundära källorna i studien består av litteratur, relevanta hemsidor, vetenskapliga 

studier samt information från tidigare undersökningar angående hållbar konsumtion, hållbar 

marknadsföring och hållbarhetsredovisning. Det kan enligt Alvehus (2013) komplicera hur 

sekundärdata ska behandlas i en studie eftersom dessa källor inte är utformade utefter studiens 

problemformulering (Alvehus, 2013). De sekundära källorna anses dock nödvändiga som 

komplement till den empiriska datan i studien för att på bästa möjliga sätt behandla problemet 

genom den abduktiva ansatsen som studien tillämpar.  

 

Vidare har författarna till studien förhållit sig objektivt till såväl de vetenskapliga artiklarna 

som de övriga källorna i arbetet. De vetenskapliga artiklarna har inhämtats från Högskolan i 

Skövdes bibliotek samt från de söktjänster och vetenskapliga databaser som ställts till 

förfogande. En del av studiens sekundära referenser utgörs också av internetkällor och är inte 

optimala ur ett objektivt perspektiv då de inte är tryckta i böcker eller vetenskapliga tidningar. 

Dessa källor utgörs av information inhämtad från bland annat WWF och andra hemsidor. Ur 

ett objektivt perspektiv går dessa källor att ifrågasätta eftersom organisationer med partiska 

mål och subjektiva intressen publicerat dem. Dessa källor anses däremot väsentliga som 

komplettering och tillägg för den övriga litteraturen och källorna. Denna kritik presenteras för 

att möjliggöra läsarens förståelse för riskerna i studien och för att visa på att författarna 

iakttagit ett kritiskt förhållningssätt studien igenom gällande samtliga sekundära källor, 

inkluderat de vetenskapliga artiklarna vilka är granskade och godkända.   
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Vidare har ett kritiskt förhållningssätt och objektivitet iakttagits till de 

hållbarhetsredovisningar som författarna studerat inför intervjuerna till den empiriska 

datainsamlingen av studien. Det finns en medvetenhet om att hållbarhetsrapporter, såväl 

finansiella som i textform, riskerar att framställas på ett subjektivt sätt av företagen beroende 

på vilken fasad de vill framhäva. Dessa risker har tagits i beaktning av författarna, vilka även 

anser att förkunskap av företagens hållbarhetsredovisningar har utgjort en väsentlig grund 

inför intervjuerna.  

3.10 Metodkritik  

En nackdel med kvalitativa undersökningsmetoder är möjligheten att generalisera resultatet 

(Jacobsen, 2002). En begränsning i antalet intervjuer gjordes då studien utfördes under en 

begränsad tidsperiod samt eftersom resurser för mer omfattande studier saknades. Bryman 

och Bell (2013) menar på att storleken på den insamlade datamängden ofta beror på 

tidsperioden och andra resurser. Vi hade behövt en större insamling av datamängd för att det 

skulle kunna på ett fördelaktigt sätt kunna påverka studien att få ännu djupare förståelse för 

resultatet i vår studie. Detta då förståelsen av resultatet blir djupare med en större datamängd 

än vid ett fåtal respondenter (Bryman & Bell, 2013). Resultatet i studien kan således inte med 

säkerhet överföras och tillämpas på alla företag inom detaljhandeln eftersom urvalet på sju 

respondenter anses begränsa överförbarheten. 

 

En del intervjuer i undersökningen genomfördes per telefon vilket kan medföra en del 

nackdelar. Vid telefonintervjuer kan respondenterna svara mer oärligt och det kan vara svårt 

att observera olika intryck, såsom ansiktsuttryck hos respondenterna som annars skulle ha 

gjorts vid intervjuer på plats (Alvehus, 2013). Vid de utförda telefonintervjuerna hade vi god 

förberedelse för att få ett flyt i kommunikationen. Detta gjorde vi för att kunna erhålla utförlig 

och relevant information av respondenterna. Således har flera olika aspekter tagits hänsyn till 

vid upprättandet av telefonintervjuer, detta har ändå varit relevant på grund av kostnadsskäl 

och tidsbegränsningar. Telefonintervjuerna har däremot resulterat i god insamling av 

trovärdig information till den empiriska datainsamlingen. Detta med grund i god dialog och 

förståelse för respondenterna i fråga och dess förklaringar och beskrivningar kring 

problemfrågeställningen och det undersökta studieområdet. 
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4. Empiri  

I följande kapitel presenteras den insamlade datan från intervjuerna. Det kommer att återges 

vad som erhållits i intervjuerna vilket görs genom först kortare presentationer av de olika 

företagen följt av en löpande sammanfattning av vad som framkommit från de olika 

respondenterna. Vid presentationen kommer namnet på respondenten att ges samt dess roll i 

företaget. 

4.1 Intervju med Företag A  

Företag A är ett företag som verkar inom optikerbranschen och finns i Sverige, Danmark och 

Tyskland. Intervjun genomfördes med Johan på Företag A som arbetar som finansdirektör 

och IT-direktör vilket innebär att han har ansvaret för företagets IT och finans. Johan har även 

varit projektledare för deras hållbarhetsrapport och har en översikt över alla aktiviteter i 

företaget som sedan har blivit en rapport. Av Företag A:s hållbarhetsrapport framgår vikten av 

att ha delaktiga leverantörer, medarbetare och kunder som driver företaget framåt och som 

bidrar med en hållbar kedja från produktion hela vägen till konsumtion. Produkterna ska vara 

framtagna på ett miljömässigt och socialt hållbart sätt vilket också ska kommuniceras ut på ett 

transparent sätt. Optikerbranschen bygger till stor del på förtroende och därför är etik och 

ansvar centralt för varje enskild individ.   

4.1.1 Användning av hållbar marknadsföring för att främja en hållbar konsumtion 

I grunden tror Johan att när Företag A marknadsför och arbetar för hållbarhet så vill dem göra 

skillnad samt ge kunderna ett hållbart alternativ. Han betonar däremot att det är den enskilda 

intressenten som slutligen bestämmer om den vill främja en hållbar konsumtion. Företag A:s 

mål är en ömsesidig relation där hållbarhetsarbete kan ge en fördel genom ökad försäljning 

samt att konsumenternas behov blir tillfredsställda genom att kunna välja att främja en hållbar 

konsumtion. För att nå ut till kunderna med detta budskap så förklarar Johan att Företag A 

arbetar med hållbar marknadsföring men att detta skulle kunna utvecklas ännu mer för att 

informera om den hållbara kollektionen. Genom att förbättra den hållbara marknadsföringen 

så går det enligt Johan att främja en hållbar konsumtion i ännu högre grad. Idag görs Företag 

A:s marknadsföring mer digitalt genom att det inte trycks lika mycket kuponger och 

direktreklam så blir företaget mer hållbart i själva sättet som de marknadsför sig.  
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Johan betonar att marknadsföringen måste ha något som stärker budskapet och som kan 

komplettera den så att den blir trovärdig. För att öka medvetenheten och trovärdigheten om 

Företag A:s hållbarhetsarbete och den hållbara konsumtionen så måste de kommunicera ut 

deras hållbara marknadsföring både internt och extern. När Företag A gör detta menar han på 

att det kan generera konkurrensfördelar genom att de sticker ut från mängden för att de pratar 

om hållbarhet i olika butiker i Sverige. Det har därför enligt Johan blivit en viktigare tendens 

under de senaste åren att dem lyfter en del av budskapet kring hållbarhetsfrågor i sin 

marknadsföring. Detta genom en ny miljövänlig kollektion, men också när de träffar sina 

intressenter såsom banker, kunder, logistikpartners då är det viktigt att de informerar om att 

de arbetar med miljösmarta lösningar och investerar i miljösmarta val. Innehållet blir således 

mer betydelsefullt och inte bara distributionen i den hållbara marknadsföringen som företaget 

upprättar gentemot sina intressenter. Johan förklarar att detta kan både effektivisera 

verksamheten utifrån ett hållbart perspektiv och generera konkurrensfördelar gentemot andra 

aktörer på marknaden.  

4.1.2 Hållbarhetsredovisningen används i hållbar marknadsföring för att främja en 

hållbar konsumtion 

Johan förklarar att Företag A använder hållbarhetsredovisning i deras hållbara 

marknadsföring för att främja en hållbar konsumtion för att på så sätt kunna integrera 

hållbarhet mer i verksamheten. Detta eftersom hållbarhetsredovisningen kan stärka att 

marknadsföringen innehåller ett konkret budskap, eftersom det annars resulterar i ett tomt 

pappersarbete. Hållbarhetsrapporten ger Företag A som företag en bra möjlighet att vara mer 

strukturerade och visa intressenter vad de faktiskt gör i marknadsföringen, då 

hållbarhetsarbetet inte enbart handlar om miljö och anställda. Hållbarhetsredovisningen kan 

vidare användas i den hållbara marknadsföringen för att uppnå legitimitet. Detta genom att 

erhålla förståelse och förtroende från intressenterna för vad företaget bör arbeta mer med i sitt 

hållbarhetsarbete som kan leda till att den hållbara konsumtionen främjas. Företag A betonar 

att hållbarhetsredovisningen används för att skapa förståelse, förtroende och bekräftelse för 

hållbarhetsarbetet från sina intressenter. Således kan intressenterna få en bättre helhetsbild 

över vilka hållbarhetsaktiviteter som faktiskt pågår i företaget samt en ökad medvetenheten 

för hållbara alternativ som kan anses främja en hållbar konsumtion.  

 

Johan anser även att det mer generella hållbarhetsarbetet kan användas för att få förtroende 

och skapa förståelse för det hållbarhetsarbete som Företag A arbetar med. Andra hållbara 
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alternativ som Företag A erbjuder för att kunna främja en hållbar konsumtion är lansering och 

marknadsföring av nya hållbara produktkollektioner. Dessa kollektioner möter enligt Johan 

den ökade efterfrågan och medvetenheten hos intressenterna gällande hållbarhetsfrågor.  

Företag A anser att hållbarhetsarbete kan leda till effektivitet i verksamheten genom att de 

utnyttjar sina resurser, investeringar och ställer krav på sina leverantörer. Detta eftersom 

Johan tror att en hållbar konsumtion enbart kan främjas genom att hela produktionskedjan 

arbetar hållbart och att samtliga intressenter har ett hållbart tankesätt.   

 

Johan förklarar vidare att en granskning av hållbarhetsrapporten kan innebära en ökad risk 

därför är det viktigt att hållbarhetsarbetet beskrivs på ett transparent sätt så att det inte 

missuppfattas av intressenter. Således menar Johan att granskningen kan vara något positivt 

för företaget eftersom transparensen i redovisningen ökar förståelsen och förtroendet 

gentemot sina intressenter. Detta kan således främja att konsumenterna gör mer medvetna val 

varefter hållbarhetsredovisningen kan fungera som ett verktyg i företagets hållbara 

marknadsföring för att främja en hållbar konsumtion.  

4.2 Intervju med Företag B  

Företag B är ett detaljhandelsföretag som tillhandahåller varor såsom kläder, skor och 

sportutrustning. Vi upprättade en intervju med Åsa som sitter i Företag B:s koncernledning 

och arbetar som HR- och hållbarhetsdirektör. Hon har arbetat på Företag B i ett halvår och 

besitter goda erfarenheter från ett tidigare arbete där hon ansvarat för liknande uppgifter som 

hon nu arbetar med på Företag B. I sin yrkesroll på Företag B ansvarar Åsa bland annat för 

företagets hållbarhetsagenda, HR-frågor samt den interna kommunikationen. Utifrån Företag 

B:s hållbarhetsrapport framgår det att de vill aktivera världen på ett hållbart sätt. För att nå 

sina hållbarhetsmål vill Företag B inkludera olika intressenter såsom leverantörer, 

medarbetare och konsumenter. För att främja en hållbar utveckling vill de bygga långsiktiga 

relationer och belysa sina hållbara varor.  

4.2.1 Användning av hållbar marknadsföring för att främja en hållbar konsumtion 

Företag B:s marknadsföring handlar idag om att informera kunder om vilka produkter som de 

köper och hur dessa förhåller sig till hållbarhet. Detta görs av bland annat deras medarbetare 

för att motivera intressenter till att välja hållbara alternativ. Åsa förklarar däremot att även då 

Företag B informerar och motiverar deras intressenter att främja en hållbar konsumtion så är 

det i slutändan intressenternas egna aktiva val att vilja främja en hållbar konsumtion. Åsa tror 
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att det går att främja en hållbar konsumtion genom att integrera hållbarhet ännu mer inom 

verksamheten. Hon förklarar att Företag B idag marknadsför de hållbara aktiviteter de 

upprättar samt de hållbara alternativ intressenterna aktivt kan välja i sin marknadsföring. 

Företag B:s marknadsföring riktar sig mycket åt att människor ska leva ett aktivt liv och vara 

medvetna om produkternas miljöaspekt. Åsa menar att en ökad integrering av hållbarhet i 

deras marknadsföring kan stärka Företag B:s varumärke ur ett hållbarhetsperspektiv. Genom 

detta kan företagets intressenter ges möjligheten att erhålla en ökad medvetenhet om social 

och miljömässig hållbarhet varefter den hållbara konsumtionen kan främjas.  

 

Åsa förklarar att intresset för hållbarhetsfrågor och det nuvarande icke hållbara 

konsumtionsmönstret ökat radikalt bara under de senaste åren bland företagets intressenter. 

Hon uppfattar att intressenter, såsom medarbetare, leverantörer och konsumenter har fått en 

ökad miljömedvetenhet och att vikten av att dessa frågor lyfts fram är central. Åsa är däremot 

medveten om att en hållbar konsumtion enbart kan främjas då de hållbara villkoren iakttas av 

företagets samtliga intressenter. Därför menar Åsa att Företag B ställer krav på sina 

leverantörer och andra samarbetspartners att de arbetar hållbart ur såväl miljömässiga som 

sociala aspekter. 

4.2.2 Hållbarhetsredovisningen används i hållbar marknadsföring för att främja en 

hållbar konsumtion 

Företag B:s hållbarhetsredovisning utgör en viktig del av företagets marknadsföring. De 

marknadsför innehåll från hållbarhetsrapporten vid flertalet olika evenemang för att erhålla 

bekräftelse på att företagets hållbara arbete är bra samt för att engagera intressenter att röra på 

sig och leva ett aktivt liv. Vidare används även hållbarhetsredovisningen för att skapa och 

utveckla förtroende gentemot sina olika intressenter för det hållbara arbetet som företaget gör. 

Åsa anser att det är av betydelse att Företag B marknadsför informationen i 

hållbarhetsredovisningen gentemot sina intressenter eftersom detta ökar förståelsen för hur 

konsumtionen måste förändras ur ett hållbarhetsperspektiv.  

 

Åsa menar att Företag B är stolta över sin hållbarhetsredovisning och att marknadsföringen av 

företagets hållbara ställningstaganden kan resultera i att konsumenten handlar på just Företag 

B. Detta har enligt Åsa sin grund i att företag som arbetar hållbart erhåller stora 

konkurrensfördelar gentemot företag som utesluter hållbarhet från verksamheten. Hon tror att 

företag som inte inkluderar hållbarhetsarbete i verksamheten slutligen kommer försvinna 
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eftersom de förlorar legitimitet och således slås ut av företag som integrerar hållbarhet i den 

dagliga verksamheten. Detta anser Åsa eftersom hon förutspår att kraven på hållbart arbete 

bland företag kommer hårdna i högt tempo eftersom medvetenheten hos intressenterna ökar. 

Däremot förklarar Åsa att det inte kan anses tillräckligt med att företag enbart arbetar hållbart 

internt i verksamheten. Detta eftersom påverkan på företagets intressenter är avgörande för att 

kunna uppnå hållbarhet runt hela verksamheten. Åsa menar således att samtliga aktörers 

hållbarhetsarbete är väsentligt för att kunna främja en hållbar konsumtion. Det är därför 

viktigt för Företag B att deras hållbarsarbete och hållbara alternativ marknadsförs så att deras 

intressenter kan motiveras att vilja främja en hållbar konsumtion. 

 

Företag B är mån om att samtliga intressenter har en gemensam bild av företaget samt hur de 

bedriver sin verksamhet. Åsa ser ingen risk med att marknadsföra information ur företagets 

hållbarhetsredovisning. Detta anser hon enbart kan vara positivt eftersom det kan belysa 

förbättringsområden vad gäller hållbarhetsarbetet i företaget vilket gynnar utvecklingen av 

deras framtida hållbarhetsarbete. Resulterar granskningen av hållbarhetsredovisningen i att 

flertalet olika förbättringsområden framhävs blir det således enklare för Företag B att åtgärda 

dessa områden, vilket förbättrar företagets hållbarhetsarbete ännu mer.  

4.3 Intervju med Företag C  

Företag C är ett detaljhandelsföretag som säljer alltifrån hemprodukter till verktyg. En 

intervju upprättades med Maria som arbetar som hållbarhetsstrateg på Företag C, vilket hon 

gjort i ett halvår. Hon har å andra sidan arbetslivserfarenhet av hållbarhetsarbete sedan över 

10 år tillbaka. Utifrån Företag C:s hållbarhetsredovisning framgår det att företaget strävar 

efter att få alla människor att vilja göra saker själva men även att försöka få varje människas 

kraft att driva utvecklingen mot ett hållbart samhälle. De anser att alla gemensamt bör ta 

ansvar för framtida generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Företag C värnar 

om sin kultur och sitt hållbarhetsarbete som genomsyras av en bra intressentdialog. Företagets 

hållbarhetsarbete ligger i linje med flertalet av FN:s globala mål genom hållbara aktiviteter 

såsom cirkulär ekonomi, gör det själv och ansvarstagande.  

4.3.1 Användning av hållbar marknadsföring för att främja en hållbar konsumtion 

Maria upplever att Företag C:s intressenter har en stor efterfrågan på att företaget arbetar på 

ett hållbart sätt samt att det hållbara arbetet marknadsförs gentemot intressenterna på ett 

tydligt sätt. Hon menar att medvetenheten vad gäller det nuvarande konsumtionsmönstret ökat 
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och att exempelvis konsumenter värdesätter de hållbara alternativen högt. Företag C arbetar 

således med att marknadsföra väsentlig information avseende dess hållbara produkter och 

arbete för att motivera intressenterna att välja hållbara alternativ och på så vis främja en 

hållbar konsumtion. Maria är vidare noga med betoningen av att Företag C avser att utveckla 

denna marknadsföring gentemot intressentgrupper på såväl intern samt extern nivå. Detta 

menar hon skulle resultera i en förstärkning av Företag C:s varumärke vilket gynnar företaget 

på så sätt att fler kompetenta och erfarna personer ser företaget som en attraktiv arbetsgivare. 

Vidare menar hon att en ökad satsning av den hållbara marknadsföringen främjar den hållbara 

konsumtionen. Detta genom att det säkerställs att arbetsplatsen är en trygg och stabil miljö 

samt genom ökad transparens gentemot konsumenter så dessa ges uppfattningen av att det är 

tryggt och säkert att köpa Företag C:s produkter.   

 

Företag C arbetar på ett hållbart sätt i sin dagliga verksamhet för att uppnå en cirkulär 

ekonomi genom att tillhandahålla ett utbud av varor som går att återanvända samt reparera 

istället för att slänga. Maria utvecklar resonemanget genom att det är viktigt att Företag C 

tillhandahåller och marknadsför reservdelar till produkter samt att de produkter som säljs är 

hållbara produkter för att det ska kunna främja en hållbar konsumtion. Genom att 

tillhandahålla reservdelar till produkter samt marknadsföra detta förklarar Maria att 

medvetenheten kan öka hos intressenter eftersom det bidrar till att mindre varor slängs samt 

att intresset till att konsumera hållbart ökar. Hon förklarar vidare att den hållbara 

marknadsföringen är viktig för att kunna öka medvetenheten hos intressenterna för det 

hållbarhetsarbete som företaget arbetar med för att kunna främja en hållbar konsumtion. 

 

För att kunna främja en hållbar konsumtion på bästa sätt menar Maria att företag oavsett 

bransch behöver tillhandahålla produkter och tjänster vilka är hållbara och resurseffektiva i 

hela produktkedjan. Hon förklarar att Företag C i den dagliga verksamheten arbetar för att 

effektivisera transport, logistik, vattenförbrukning och energiförbrukning för att påverka med 

ett så lågt koldioxidutsläpp som möjligt. Vidare anser hon att det är viktigt att företag ställer 

krav på aktörer som de samarbetar med för att säkerställa att även dessa verksamheter arbetar 

på ett hållbart sätt. Företag C upprättar således avtal och uppförandekoder med leverantörer 

för att motverka förekomsten av exempelvis barnarbete, oskäliga löner, korruption. Detta 

eftersom Maria menar att samtliga intressenters hållbarhetsarbete är av betydelse för att kunna 

främja en hållbar konsumtion. Maria anser att användandet av hållbar marknadsföring kan 
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motivera andra intressenter att arbeta mer hållbart och välja fler hållbara alternativ, vilket 

således kan främja en hållbar konsumtion.  

4.3.2 Hållbarhetsredovisningen används i hållbara marknadsföringen för att främja en 

hållbar konsumtion 

Maria förklarar att Företag C:s hållbarhetsrapport används som ett verktyg i den hållbara 

marknadsföringen för att belysa vikten av hållbarhet samt för att ge en trovärdig bild av hur 

företaget arbetar med detta. Däremot förklarar Maria att Företag C:s användning av 

hållbarhetsredovisning i den hållbara marknadsföring inte är fullt utvecklad men detta är ett 

område som företaget både kan, samt på sikt avser att utveckla än mer. Att integrera rapporten 

i högre grad i marknadsföringen kan främja en hållbar konsumtion eftersom det kan öka 

tillgängligheten av information gentemot intressenter vilket kan påverka exempelvis 

konsumenter i deras aktiva konsumtionsval. Hon betonar däremot att marknadsföringen av de 

hållbara produkterna och arbetet behöver grundas på äkta information och trovärdighet för att 

företaget ska kunna erhålla förtroende från intressenterna och vidare uppnå legitimitet. 

Förtroendet för den hållbara marknadsföringen är avgörande för att Företag C ska kunna både 

behålla nuvarande konsumenter på lång sikt samt för att kunna erhålla nya konsumenter.  

 

Maria förklarar att hållbarhetsrapporten är riktad till samtliga av företagets intressenter 

eftersom informationen i rapporten till viss del grundar sig i väsentlighetsanalyser från olika 

intressenter. Hon ser hållbarhetsrapporten som ett resultat av företagets hållbara arbete samt 

som ett underlag för det fortsatta hållbara arbetet och relationer med deras intressenter. 

Således ser hon inte några negativa effekter med att upprätta och offentliggöra 

hållbarhetsrapporten. Den ökade risken för granskning ser hon snarare som en möjlighet för 

företaget. Hon menar att granskning av Företag C:s hållbarhetsarbete enbart är positivt 

eftersom detta kan belysa delar av företagets arbete som går att förbättra. Detta kan öka 

kunskapen hos företaget för att kunna bli mer effektiva i sitt hållbarhetsarbete. Uppföljningen 

och förbättringspotentialen av Företag C:s hållbarhetsarbete utifrån informationen från 

hållbarhetsrapporten anser således Maria är extremt viktig eftersom det kan ge upphov till 

konkurrensfördelar. 

4.4 Intervju med Företag D 

Företag D är ett av Sveriges största bilhandelsföretag. En intervju upprättades med Tamara 

som innehar rollen som kommunikatör i företaget och arbetar dagligen med bland annat intern 
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kommunikation och utbildningar. Men yrkesrollen innefattas även av delaktighet i 

produceringen av olika rapporter, såsom hållbarhetsrapporter på företaget. I Företag D:s 

hållbarhetsrapport har de ett fokusområde på bland annat en hållbar leverantörskedja, de 

trycker även på långsiktig sparsamhet av resurser och vikten av goda relationer med sina 

intressenter.    

4.4.1 Användning av hållbar marknadsföring för att främja en hållbar konsumtion 

Tamara anser att en hållbar konsumtion har sin grund i att hela produktkedjan måste vara 

hållbar. Hon menar att varje steg och aktör i kedjan har en stor betydelse eftersom det inte är 

tillräckligt med en hållbar tillverkning och råvara för att främja en hållbar konsumtion såvida 

återvinningsprocessen inte fungerar hållbart. Således främjar Företag D en hållbar 

konsumtion genom att använda hållbar marknadsföring för att informera om de hållbara 

alternativen och för att skapa förståelse för hur olika bilmodeller skiljer sig åt vad gäller 

miljöeffekterna. Detta marknadsförs genom såväl organisering av events, föreläsningar och 

kampanjer. Tamara anser att marknadsföring av de miljövänliga alternativen utgör en viktig 

del av företagets marknadsföring. Detta eftersom denna typ av marknadsföring främjar den 

hållbara konsumtionen samtidigt som konsumenternas efterfrågan på dessa produkter har 

ökat.  

 

Företag D försöker öka medvetenheten kring hållbarhetsarbete hos deras intressenter genom 

avtal kring hållbarhet samt att använda hållbar marknadsföring. Detta eftersom den hållbara 

konsumtionen inte enbart handlar om att de miljömässiga aspekterna upprätthålls, utan även 

att de etiska aspekterna är väsentliga i produktionen av varor. Tamara beskriver att såväl 

företagets som konsumenternas medvetenhet kring hållbarhetsarbete har ökat jämfört med 

tidigare. Hon upplever att Företag D erhåller nöjda kunder och att kundernas behov 

tillfredsställs vid försäljning av mer miljövänliga alternativ såsom elbilar och hybridbilar. 

Detta eftersom företaget kan tillmötesgå de miljömässiga kraven som konsumenterna i hög 

grad ställer på företaget.  

 

Det är viktigt för Företag D att i den dagliga verksamheten ta hänsyn till såväl de 

miljömässiga som de etiska aspekterna för att bibehålla en god relation med sina intressenter. 

Företaget kan således påverka konsumenter att handla mer hållbart i och med 

marknadsföringen samt genom kommuniceringen att de anstränger sig lite extra för att hänsyn 
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till miljön och omgivningen. Tamara förklarar även att denna kommunicering är viktig ur 

avseendet att det ökar medvetenheten i samhället för den hållbara konsumtionen.  

4.4.2 Hållbarhetsredovisningen används i hållbar marknadsföring för att främja en 

hållbar konsumtion 

Tamara förklarar att hållbarhetsrapporten och kommuniceringen av dess innehåll kan 

användas för att främja en hållbar konsumtion. Hon betonar däremot att det viktigaste är det 

löpande arbetet med hållbarhet. Företag D:s hållbarhetsredovisning används således för att 

belysa det arbete som företaget uträttat vad gäller hållbarhet till såväl interna som externa 

intressenter. Detta för att uppnå legitimitet för företagets hållbarhetsarbete och hållbara 

alternativ som de anser bidrar till att främja en hållbar konsumtion. Tamara förklarar således 

att företagets användning av hållbarhetsredovisningen i den hållbara marknadsföringen ökar 

intressenternas medvetenhet för det nuvarande konsumtionsmönstret men vidare även för att 

erhålla förtroende och bekräftelse av intressenterna gällande det hållbarhetsarbete företaget 

arbetar med. Detta menar Företag D kan bidra till att främja en hållbar konsumtion. För att 

kunna främja en hållbar konsumtion på bästa sätt krävs det vidare enligt Tamara att 

verksamheter systematiserar sitt arbete kring hållbarhetsfrågor vilket på sikt kan generera en 

stor effekt på den hållbara konsumtionen. Det systematiska arbetet kring hållbarhet hos 

Företag D handlar om målsättningar, ständiga förbättringar och uppföljning i form av 

handlingsplaner och åtgärder vid eventuella avvikelser gentemot de uppsatta målen.   

 

Hållbarhetsrapporten fungerar enligt Tamara som ett sätt för företaget att tillhandahålla en 

sammanfattning av det arbete som sker dagligen för att skapa samt förbättra den trygga och 

säkra arbetsmiljön som Företag D eftersträvar. Tamara förklarar således att hon inte ser några 

risker i att upprätta hållbarhetsrapporten gentemot företagets intressenter. Hon menar att 

Företag D verkar i en bransch där granskning är vanligt förekommande, därför är företaget 

vana vid detta. Hon ser snarare risker i att inte upprätta en hållbarhetsrapport eftersom 

granskningen bör ses som något positivt för företaget. Tamara tror att det kommer bli ännu 

viktigare att främja en hållbar konsumtion i framtiden eftersom medvetenheten ökar i 

samhället. Därför utgör granskning av företags hållbara arbete en positiv aspekt då detta 

hjälper företag att lära sig mer på områdena hållbar marknadsföring och 

hållbarhetsredovisning för att på ett ännu bättre sätt kunna främja en hållbar konsumtion.    
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4.5 Intervju med Företag E 

En intervju genomfördes med Mikael som har arbetat i Företag E under hela sitt arbetsliv och 

vars nuvarande roll är och VD på företaget.  I sin roll som VD sköter han den löpande 

förvaltningen och arbetar dagligen med områden såsom marknadsföring och hållbarhet vilket 

han har god erfarenhet av. Företag E verkar inom livsmedelsbranschen och skriver framförallt 

i sin hållbarhetsrapport att de arbetar mycket med ansvarsfullt värdeskapande, de vill uppnå 

en långsiktig och hållbar tillväxt genom lokala aktiviteter och samarbeten med svenskt 

jordbruk för att minimera miljöpåverkan. FN:s mål ligger vidare till grund för deras 

hållbarhetsarbete.  

4.5.1 Användning av hållbar marknadsföring för att främja en hållbar konsumtion 

Enligt Mikael utför Företag E många konkreta aktiviteter för att effektivisera verksamheten 

och skapa konkurrensfördelar utifrån ett hållbart perspektiv exempelvis genom att använda 

hållbar marknadsföring. Han menar att Företag E:s hållbara marknadsföring behöver grundas 

på ett hållbart budskap. Mikael förklarar vidare att intresset för hållbarhet i verksamheten har 

ökat radikalt bara under de senaste åren hos flertalet intressenter och främst påtagligt bland 

medarbetare och konsumenter. Företag E har därför en avsikt att påverka intressenterna i sin 

kommunikation genom att öka medvetenheten ännu mer kring den hållbara konsumtionen. 

Med detta som grund förklarar han att Företag E inte ser några problem i att kommunicera 

detta arbete i marknadsföringen gentemot intressenter, men att tillvägagångssätten bör 

utformas lite olika. Mikael berättar även att bekräftelsen av deras hållbara marknadsföring 

främst märks tydligt i form av intressenternas ökade förtroende och motivation till att främja 

en hållbar konsumtion.  

4.5.2 Hållbarhetsredovisningen används inte i hållbar marknadsföring för att främja en 

hållbar konsumtion 

Företag E använder inte hållbarhetsredovisningen i deras hållbara marknadsföring. Enligt 

Mikael är detta ett område som företaget skulle kunna förbättra genom att använda 

hållbarhetsredovisningen mer som ett verktyg för att främja en hållbar konsumtion. Han 

förklarar att Företag E istället upprättar andra hållbara aktiviteter samt erbjuder andra hållbara 

alternativ som de anser främjar en hållbar konsumtion, såsom samarbeten med lokala aktörer 

med närproducerade produkter. Dessa marknadsförs för att styra intressenter mot det hållbara 

alternativet då de har möjligheten att påverka intressenter att också vilja främja en hållbar 

konsumtion. Företag E försöker motivera intressenterna att vilja främja en hållbar konsumtion 
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genom att tillhandahålla och marknadsföra ekologiska samt lokala alternativ vad gäller 

varorna i butiken. De har även flertalet olika lokala samarbeten med andra aktörer för att på så 

sätt förbättra det nuvarande konsumtionsmönstret. Vidare påpekar han att Företag E inte 

använder hållbarhetsredovisningen i deras hållbara marknadsföring för att främja en hållbar 

konsumtion. Detta eftersom Mikael ser vissa risker med att kommunicera allt för mycket av 

det hållbara arbetet mot intressenterna. Detta har sin grund i att Mikael upplever att 

granskning av företagets verksamhet och dess hållbara åtgärder hårdnar då kommunikationen 

av detta ökar från företaget.  

4.6 Intervju med Företag F 

Företag F är en av de största livsmedelsbutikerna i Sverige och har utsetts till Sveriges mest 

hållbara matkedja. En intervju upprättades med Magnus som arbetar som butikschef på 

Företag F. Magnus har arbetat som butikschef snart 17 år men han har arbetat inom 

detaljhandeln i 45 år. Rollen som butikschef innebär det översiktliga ansvaret för butiken och 

allt vad det innebär att driva ett företag. I Företag F:s hållbarhetsrapport kan vi utläsa att den 

framförallt innehåller de egna hållbara varumärket och hur de arbetar för att vara en av 

Sveriges mest hållbara matkedjor. Företag F ställer hårda krav på deras leverantörer för att de 

ska kunna leverera bra kvalité genom hela matkedjan. 

4.6.1 Användning av hållbar marknadsföring för att främja en hållbar konsumtion 

Företag F har inte ansvar för den översiktliga marknadsföringen i Sverige men följer den 

marknadsföringen som marknadsavdelningen på huvudkontoret sätter upp. Företag F:s 

marknadsföring anpassas sedan till deras region. Den hållbara marknadsföringen på Företag F 

används för att motivera konsumenter att konsumera lokala och ekologiska produkter. Men 

även för att informera om att de samarbetar med lokala leverantörer. Magnus menar att deras 

hållbara marknadsföring har ökat eftersom konsumtionsmönstret håller på att ändras. Detta 

märks av främst genom att kunder efterfrågar mer ekologiskt och närproducerat, därför har 

Företag F varit tvungna att öka marknadsföringen av de hållbara alternativen. Magnus 

förklarar att medvetenheten har ökat genom att intressenter ifrågasätter produkter på ett annat 

sätt än tidigare för att göra mer hållbara val. Men även hos Företag F som är medvetna om 

vilka leverantörer som de samarbetar med. Denna medvetenhet har således ökat från olika 

intressenter i hela ledet, efterfrågar konsumenter en mer hållbar konsumtion så måste 

leverantörer anpassa sig och utvecklas. Även om Företag F informerar och motiverar 

intressenter om olika hållbara alternativ i deras hållbara marknadsföring för att främja en 
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hållbar konsumtion så måste flera företag och intressenter samarbeta. Men Magnus förklarar 

att det märks att medarbetare och yngre generationen av konsumenter framförallt är mer 

upplysta om att konsumera hållbart.  

 

Magnus menar att det viktiga är den lilla förändringen som enstaka aktörer kan göra, därför 

riktas Företag F:s marknadsföring mot flertalet intressenter såsom konsumenter, leverantörer 

och medarbetare för att skapa en medvetenhet om vad företaget arbetar med för är att kunna 

främja en hållbar konsumtion men även för att påverka intressenterna att vilja främja det.  

4.6.2 Hållbarhetsredovisningen används inte i hållbar marknadsföring för att främja en 

hållbar konsumtion 

Magnus säger att Företag F inte gör något konkret för att använda hållbarhetsredovisningen i 

den hållbara marknadsföringen för att främja en hållbar konsumtion eftersom de gör andra 

hållbara aktiviteter och tillhandahåller andra hållbara alternativ istället. Företag F har banat 

vägen för en hållbar konsumtion och legat i framkant med det hållbara varumärket således 

kan Företag F använda detta hållbara varumärke till att ändå motivera konsumenter och andra 

aktörer att vilja främja en hållbar konsumtion genom andra hållbara aktiviteter. 

 

Magnus förklarar att Företag F arbetar med hållbarhet genom att erbjuda andra hållbara 

alternativ som kan främja en hållbar konsumtion. Detta genom att marknadsföra 

närproducerade och ekologiska produkter, då dessa alternativ bidrar till att främja en hållbar 

konsumtion. Marknadsför företaget hållbarhetsarbete så är det viktigt att det syns tydligt 

eftersom det kan ge företaget förtroende och bekräftelse av det hållbarhetsarbete som de gör 

genom att det sätter sig i intressenternas medvetande. Magnus förklarar även att det kan 

generera i att Företag F är ett företag som kan skapa trovärdighet gentemot intressenterna. 

 

De intressenter som främst motiveras till att främja en hållbar konsumtion är konsumenter, 

leverantörer och medarbetare. Magnus förklarar att de inte använder hållbarhetsredovisningen 

i deras hållbara marknadsföring eftersom att hållbarhetsredovisningen är offentlig. Detta 

medför att vi som företag måste vara försiktiga, han menar att det är många gånger enkelt att 

låta bra idag men det finns något som ska tas hand om imorgon. Företag som lyfter mer 

positiva prestationer blir säkerligen mer granskade. En ökad granskning kan enligt Magnus 

vara en risk för företaget men det kan även vara bra med granskningar eftersom det kan visa 

på olika förbättringsområden eller det faktiska hållbarhetsarbete som företaget gör. Upprättar 



   

 39  

företag en hållbarhetsrapport kan det kontrolleras så att den stämmer och då kan de som 

bluffar bli straffade. Magnus ser möjligheter i att utveckla arbetet med att använda 

hållbarhetsredovisningen i den hållbara marknadsföringen hos Företag F för att främja en 

hållbar konsumtion. Han tror vidare att en integrering av hållbarhetsredovisningen i den 

hållbara marknadsföringen kan främja en hållbar konsumtion ännu mer än att bara upprätta 

andra hållbara aktiviteter och erbjuda andra hållbara alternativ som de anser främja en hållbar 

konsumtion.  

4.7 Intervju med Företag G 

Vi genomförde en telefonintervju med Robin på Företag G. Robin innehar rollen som 

anläggningsansvarig och säljare på företaget och har således ett övergripande ansvar för 

anläggningen där han arbetar med områden såsom lokal marknadsföring. Företag G är ett 

bilhandelsföretag och berättar i deras hållbarhetsredovisning om vikten av att ställa krav på 

sina intressenter men även om personal och sociala ställningstaganden. Företag G eftersträvar 

att bidra till en hållbar utveckling genom låg negativ miljöpåverkan och hållbara 

personalförhållanden.   

4.7.1 Användning av hållbar marknadsföring för att främja en hållbar konsumtion 

Robin förklarar att intresset ökat stort för de bränslesnåla alternativen då dessa är både 

billigare i drift och mer miljövänliga än mer bränslekrävande bilar. Företag G försöker enligt 

Robin påverka konsumtionen att bli mer hållbar genom sin marknadsföring då den används 

för att informera intressenterna om vilken påverkan de olika alternativen har på miljön. Han 

förklarar att konsumenter ofta har en bestämd uppfattning om vilket alternativ som är bäst ur 

ett hållbarhetsperspektiv. För att konsumenten ska kunna ta del av förståelsen av de hållbara 

aspekterna i konsumtionen belyser således Företag G konsumenten om hur den faktiska 

miljöpåverkan förhåller sig mellan de olika alternativen.  

4.7.2 Hållbarhetsredovisningen används inte i hållbar marknadsföring för att främja en 

hållbar konsumtion 

Företag G upprättar hållbarhetsredovisning enligt internationella standarder men Robin 

förklarar att innehållet i rapporten inte används frekvent ur marknadsföringssyfte för att 

främja den hållbara konsumtionen. Istället för att använda hållbarhetsredovisningen i Företag 

G:s hållbara marknadsföring så gör de andra hållbara aktiviteter och tillhandahåller andra 

hållbara alternativ som sedan marknadsförs för att främja en hållbar konsumtion. Andra 
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hållbara aktiviteter som Företag G upprättar är att informera intressenterna om hur deras 

produkter påverkar miljön, de sociala samt ekonomiska perspektiven för att kunna motivera 

deras intressenter som är främst konsumenter men även leverantörer att vilja främja en hållbar 

konsumtion. Han menar vidare att Företag G är ett öppet och transparent företag varefter 

intressenterna upplever ett förtroende gentemot företaget kring vad de redovisar i 

hållbarhetsrapporten. Detta förklarar Robin har sin grund i att bilbranschen alltid varit en hårt 

granskad bransch där transparens gentemot intressenter är helt och hållet avgörande för att 

upprätthålla förtroendet parterna emellan.    

 

För att lättare kunna erhålla förtroende från företagets intressenter lyfter Robin fram 

marknadsföringen via sociala medier. Möjligheten för Företag G:s att nå ut med sin 

marknadsföring av de hållbara produkterna menar Robin har ökat i och med utvecklingen av 

sociala medier. Han förklarar att denna marknadsföringskanal är ett mycket positivt alternativ 

som kan generera konkurrensfördelar eftersom information snabbt och effektivt kan 

kommuniceras till företagets intressenter. Sociala medier utgör även ett mer hållbart verktyg 

än andra alternativ av marknadsföring som kommuniceras ut och är mer resurskrävande.    

 

Enligt Robin kommer intressenternas krav på företags hållbara ställningstaganden öka i 

framtiden. Ett sätt att möta detta menar han kan vara genom att inkludera 

hållbarhetsredovisningen och dess innehåll i marknadsföringen för att främja en hållbar 

konsumtion. En utveckling av marknadsföringen till en mer hållbar profil tror Robin kommer 

resultera i bättre bekräftelse för företaget samt att konsumtionsmönstret påverkas i linje med 

hållbarhet. Däremot lägger han tyngd i att hållbar konsumtion har sin centrala betydelse i att 

hela kedjan arbetar hållbart eftersom såväl producenters, leverantörers och återförsäljares 

hållbarhetsarbete är av yttersta betydelse för en förändring av det nuvarande 

konsumtionsmönstret.  

4.8. Sammanfattning av empirin 

Empirin som presenterades i kapitlet visar att alla detaljhandelsföretagen använder sig av 

hållbar marknadsföring för att främja en hållbar konsumtion. Detta görs genom att belysa, 

informera, skapa trovärdighet och öka medvetenheten om det hållbarhetsarbete som företagen 

arbetar med. Men även om de hållbara alternativ som de anser främjar en hållbar konsumtion 

och det nuvarande ohållbara konsumtionsmönstret. Den hållbara marknadsföringen används 

även för att erhålla konkurrensfördelar för de hållbarhetsarbete som de gör samt för att 
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motivera företagen inom detaljhandelns intressenter att vilja främja en hållbar konsumtion. 

Dessa är främst konsumenter, medarbetare och leverantörer. Empirin visar vidare på att 

hållbarhetsredovisningen används för att uppnå legitimitet för företagens hållbarhetsarbete 

och de hållbara alternativ som de anser främjar en hållbar konsumtion. Företagen inom 

detaljhandeln som använder hållbarhetsredovisningen i deras hållbara marknadsföring för att 

främja en hållbar konsumtion gör detta genom att använda hållbarhetsredovisningen för att få 

förtroende och bekräftelse från deras intressenter för företagens hållbarhetsarbete. Men även 

skapa förståelse och öka medvetenheten för det nuvarande ohållbara konsumtionsmönstret 

samt för att erhålla konkurrensfördelar. De företag som inte använder 

hållbarhetsredovisningen i den hållbara marknadsföringen upprättar istället andra hållbara 

aktiviteter samt erbjuder andra hållbara alternativ som de anser främjar en hållbar 

konsumtion. Detta marknadsförs och informeras till företagen inom detaljhandelns 

intressenter för att motivera dem till att vilja främja en hållbar konsumtion och uppnå 

legitimitet. Flertalet företag förklarar att de inte använder hållbarhetsredovisningen i deras 

hållbara marknadsföring då de anser att en integrering hållbarhetsredovisningen i den hållbara 

marknadsföringen resulterar i en ökad risk av granskning kring det hållbarhetsarbete som 

behöver förbättras.   
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5. Analys  

I analyskapitlet kommer empirin att analyseras utifrån den teoretiska referensramen för att 

sedan knyta dem samman. Detta för att kunna besvara problemfrågan varför 

hållbarhetsredovisningen används eller inte används i företag inom detaljhandelns hållbara 

marknadsföring för att främja en hållbar konsumtion. Under varje rubrik kommer vi att 

presentera våra synpunkter på det resultat som har framkommit. 

5.1 Analys av hållbar konsumtion 

Studien indikerar på att det är viktigt att arbeta för att främja en hållbar konsumtion och bidra 

till en hållbar utveckling. Detta eftersom det nuvarande konsumtionsmönstret ligger till grund 

för olika miljömässiga, sociala och ekonomiska problem (Luchs et al., 2011). Det utgör vidare 

även en avgörande roll i huruvida framtida generationer erhåller möjligheten att tillfredsställa 

sina behov (Belz & Peattie, 2012). Företag A och Företag C förklarar att hållbarhetsarbetet i 

verksamheten samt uppföljningen och förbättringspotentialen är extremt viktig eftersom det 

kan ge upphov till konkurrensfördelar gentemot konkurrenter. Vidare även för att öka 

försäljningen av hållbara varor samtidigt som konsumenternas behov blir tillfredsställda. 

Detta är således aktivt arbete i verksamheterna för att kunna stärka konkurrensfördelarna och 

effektiviteten samtidigt som den hållbara konsumtionen främjas. Dessa iakttagelser stämmer 

överens med Emery (2012) som förklarar att framväxten av en hållbar konsumtion har 

resulterat i möjligheter för företag att erhålla effektivitet och konkurrensfördelar. Men vidare 

även med Bergström et al. (2002) som förklarar att företag vilka upprättar hållbarhetsarbete 

förväntas bedriva en affärsverksamhet som tillfredsställer samhällets och ägarnas behov 

samtidigt som de mänskliga och naturliga resurserna bevaras inför framtida generationer. Med 

grund i respondenternas förklaringar och tidigare studier kan vi således se att företag arbetar 

aktivt med hållbar utveckling med avsikt att främja en hållbar konsumtion. Detta för att 

hållbarhetsarbete kan ge konkurrensfördelar samt gynna både företagets effektivitet och 

försäljning. 

 

Vidare förklarar samtliga respondenter att intresset och medvetenheten ökat kraftigt från såväl 

konsumenter som från övriga intressenter att arbeta aktivt mot en hållbar utveckling samt 

genom att främja det hållbara konsumtionsmönstret. Detta stämmer överens med 

Sverigeskonsumenter (2019) som berättar att medvetenheten gällande det nuvarande ohållbara 

konsumtionsmönstret ökat väsentligt hos framförallt konsumenter. Flertalet respondenter 
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förklarar att de försöker bemöta det ökade intresset av att främja en hållbar konsumtion på 

olika sätt. Detta genom att uppnå legitimitet för deras hållbarhetsarbete och de hållbara 

alternativ som de anser främjar en hållbar konsumtion. Utifrån empirin går det således utläsa 

att företagen arbetar med att främja en hållbar konsumtion på olika sätt, vilket även är vanligt 

förekommande då begreppet hållbar konsumtion ofta delas upp i tre delar. Det är således 

viktigt att ta hänsyn till de ekonomiska, sociala och ekologiska aspekterna för att kunna 

främja en hållbar konsumtion. Detta ligger i linje med Belz och Peattie (2012) som beskriver 

att det är väsentligt att företag tar hänsyn till samtliga delar av den hållbara konsumtionen för 

att kunna förändra det nuvarande konsumtionsmönstret. Förutom att konkret arbeta med att 

tillhandahålla hållbara alternativ som möjliggör en förändring av det nuvarande ohållbara 

konsumtionsmönstret använder alla företagen en hållbar marknadsföring för att främja en 

hållbar konsumtion. 

 

Både Företag A och Företag B:s resonemang kring samtliga intressenters påverkan på den 

hållbara konsumtionen förhåller sig likvärdigt till studier av Vermeir och Verbeke (2006) som 

menar att alla intressenter i samhället måste samarbeta för att kunna främja en hållbar 

konsumtion. Respondenterna Maria på Företag C och Mikael på Företag E lägger även vikt 

vid konsumenternas inställning till att konsumera hållbart och att efterfrågan av miljövänliga 

alternativ utgör en avgörande aspekt för att kunna främja en hållbar konsumtion. Företagen i 

studien förhåller sig likvärdigt till Peattie (2001) som förklarar för att främja en hållbar 

konsumtion så är konsumenternas inställning till att konsumera hållbart samt dess efterfrågan 

på miljövänliga alternativ helt avgörande. Empirin som framtagits tyder således på att det är 

centralt med en god balans mellan detaljhandelsföretags tillhandahållande och intressenternas 

efterfrågan på hållbara produkter för att främja en hållbar konsumtion. 

 

I vår studie förhåller vi oss i viss grad kritiska till begreppet hållbar konsumtion eftersom 

denna främjas bäst genom minskad konsumtion. Men tidigare studier av Fuchs och Lorek 

(2005) visar inte på att konsumtionen ska minska för att bli mer hållbar utan att den istället 

ska ske mer effektivt och att företagens hållbara produkter och tjänster väljs. Detta kan 

således främja en hållbar konsumtion med stöd av definitionen av vad en hållbar konsumtion 

innebär (Luchs et al., 2011).  
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5.2 Analys av hållbar marknadsföring för att främja en hållbar 

konsumtion 

Studien indikerar på att företag inom detaljhandeln använder den hållbara marknadsföringen 

på olika sätt för att främja en hållbar konsumtion. Detta har sammanställts i tabell 2 nedan:  

 

Företag: Hållbar marknadsföring används för att:  

Företag A Skapa trovärdighet, öka medvetenheten och få konkurrensfördelar. 

Företag B Informera, motivera och få konkurrensfördelar.  

Företag C  Informera och motivera.  

Företag D Informera och belysa. 

Företag E Skapa trovärdighet, motivera och få konkurrensfördelar.  

Företag F Informera och motivera (medvetenhet). 

Företag G Informera och motivera.  
 

Tabell 2: Sammanfattning av varför hållbar marknadsföring används för att främja en 

hållbar konsumtion. 

 
Empirin visar på att alla företagen använder hållbar marknadsföring. Den hållbara 

marknadsföringen används hållbar för att informera om hållbarhetsarbete och hållbara 

alternativ till intressenter för att motivera dem till att vilja främja en hållbar konsumtion. 

Andra avsikter med att använda hållbar marknadsföring är att skapa trovärdighet och 

medvetenhet för hållbarhetsarbete. Vidare även för att belysa vikten av att förändra det 

nuvarande konsumtionsmönstret samt eftersom den hållbara marknadsföringen kan skapa 

konkurrensfördelar. Utifrån studien går det således utläsa att samtliga företagen använder och 

upprättar hållbar marknadsföring som en metod för att främja en hållbar konsumtion. Studien 

indikerar likt Belz och Peattie (2012) att företag integrerar den hållbar marknadsföringen som 

en del i deras arbete för att kunna främja en hållbar konsumtion. Studien antyder att företag 

använder hållbar marknadsföring samt att de använder den med liknande avsikter, då samtliga 

respondenter anser att företagen inom detaljhandeln strävar efter att främja en hållbar 

konsumtion.      

 

Vår studie indikerar att flera respondenter anser att den hållbara marknadsföringen kan 

generera konkurrensfördelar eftersom medvetenheten och kraven har ökat från olika 

intressenter. Denna insikt skiljer sig från Ottman (2011) antagande om att det är de 
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miljömässiga och sociala perspektiven som driver den hållbara marknadsföringen och den ska 

inte grundas i erhållandet av konkurrensfördelar. Vidare tyder studien på att företagen inom 

detaljhandeln använder den hållbara marknadsföringen för att erhålla konkurrensfördelar 

genom att de upprättar hållbarhetsarbete och för att kunna främja en hållbar konsumtion.  

     

Samtidigt som erhållandet av möjliga konkurrensfördelar är incitament för att använda hållbar 

marknadsföring, antyder studien att detta leder till att företagen väljer att använda en hållbar 

marknadsföring för att informera och motivera intressenter att ändra konsumtionsmönstret. 

Detta gör företagen genom att informera intressenterna om vilken hållbarhetsmässig påverkan 

deras produkter har. Liksom studier av Mishra och Sharma (2014) visar studien att den 

hållbara marknadsföringen används av företag för att lyfta fram fördelar med de hållbara 

alternativen. Studien indikerar att den hållbara marknadsföringen som Belz och Peattie (2012) 

förespråkar på så vis kan användas för att ta ansvar för och främja en hållbar konsumtion. 

5.2.1 Risker med hållbar marknadsföring 

Studien antyder på att det nuvarande konsumtionsmönstret kan bli mer hållbart genom att 

företagen inom detaljhandelns marknadsföring utgörs av trovärdig och äkta information till 

intressenterna som påvisar deras faktiska hållbarhetsarbete och den hållbarhetsmässiga 

påverkan deras produkter har. Om den inte utgör trovärdig och äkta information så kan det 

generera olika risker för företagen inom detaljhandeln exempelvis ökad granskning och att de 

får det svårt att bevara samt erhålla nya konsumenter på lång sikt. Detta kan kopplas samman 

med av Belz och Peattie (2012) som förklarar att det är viktigt att företagens hållbara 

marknadsföring skildrar de verkliga förhållandena för att kunna bevara och utveckla relationer 

med deras intressenter. Studiens empiri har även likheter med studier gjorda av Nyilasy et al. 

(2014) som förklarar att företag ibland väljer att inte marknadsföra sitt hållbara arbete till 

fullo på grund av att det finns vissa risker. Empirin visar således på att företagen är måna om 

att upprätta en marknadsföring som är trovärdig och äkta eftersom det finns en del risker med 

att inte marknadsföra deras faktiska hållbarhetsarbete och hållbarhetsmässiga påverkan som 

deras produkter har. Men vidare även för att kunna förbättra det nuvarande 

konsumtionsmönstret. 

5.2.2 Analys av företagen inom detaljhandelns intressenter  

En intressant insikt i studien indikerar att företagen och deras intressenter har ett ömsesidigt 

ansvar i hur det nuvarande ohållbara konsumtionsmönstret kan förändras till ett hållbart 
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konsumtionsmönster. Studien antyder även på att flertalet respondenter lägger vikt vid att den 

hållbara marknadsföringen och hållbarhetsredovisningen riktas mot såväl externa som interna 

intressenter. Dessa riktas inte enbart gentemot konsumenter eftersom företagen inom 

detaljhandeln vill kunna öka medvetenheten för det nuvarande konsumtionsmönstret hos 

flertalet intressenter. Företag A förklarar att deras marknadsföring riktas mot flertalet 

intressenter för att kunna bibehålla det hållbara varumärket som företaget vill återspegla 

gentemot deras intressenter. Vilket förhåller sig i enligt med Ottosson och Parment (2013) 

som förklarar att det är viktigt för företag att ta hänsyn till samtliga intressentgrupper när de 

kommunicerar ut deras hållbara marknadsföring. Detta eftersom den kan öka medvetenhet 

och skapa trovärdighet gentemot flertalet intressenter och inte enbart tillmötesgå enstaka 

intressentgrupper.  

 

Studien antyder även att då den hållbara marknadsföringen riktas internt inom organisationen 

ökar således integreringen av hela hållbarhetsarbetet. Detta eftersom företaget då kan nå ut 

med sin hållbara marknadsföring gentemot intressenter via deras medarbetare. Integreras 

medarbetare i den hållbara marknadsföringen på ett bättre sätt kan medvetenheten och 

motivationen att vilja främja en hållbar konsumtion öka hos övriga intressentgrupper. Dessa 

iakttagelser förhåller sig likställt med Ottman (2011) som menar att den hållbara 

marknadsföringen kan öka medvetenheten ännu mer och motivera fler intressenter till att vilja 

främja en hållbar konsumtion. Studiens empiri visar således på att medvetenheten kring det 

nuvarande konsumtionsmönstret kan öka hos intressenter om den hållbara marknadsföringen 

framförallt integreras i verksamheten och riktas mot samtliga intressenter. Vidare kan den 

hållbara marknadsföringen därmed främja en hållbar konsumtion. 

 

Studien indikerar på att företagen inom detaljhandeln har flertalet intressenter som de behöver 

ta hänsyn till då de anser att det är ett gemensamt ansvar att främja en hållbar konsumtion. 

Konsumenter, leverantörer och medarbetare utgör de intressentgrupper som främst är 

beroende av informationen i den hållbara marknadsföringen eftersom de ska motiveras till att 

främja en hållbar konsumtion. Dessa iakttagelser stämmer överens med Fill (1999) som 

förklarar att företag ofta använder marknadsföring för att informera och motivera sina 

intressenter att vilja främja en hållbar konsumtion. Studien visar även likheter med Brytting 

(2005) som menar att det är centralt för företag att tillfredsställa flera av sina intressenters 

behov.  
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Studien indikerar däremot att företags krav på intressenter att upprätthålla hänsyn till 

hållbarhet anses vara lika viktigt. Företag C förklarar att för att främja en hållbar konsumtion 

så behöver även företaget ställa krav på intressenterna att upprätthålla ett bra 

hållbarhetsarbete. Flertalet andra respondenter menade också att hållbarhetsmässiga hårda 

krav ställs på bland annat leverantörer, likväl som det är viktigt att företaget tillfredsställer 

sina intressenters krav och behov. Studien skiljer sig således mot Brytting (2005) samt 

Deegan och Unerman (2011) som förklarar att det mest väsentliga är att företaget behandlar 

samtliga intressenter på ett rättvist sätt, snarare än tvärtom. Detta för att företag ska kunna 

bevara långsiktiga relationer eftersom de i slutändan är beroende av flera intressenters 

agerande och förtroende till företaget (Deegan & Unerman, 2011). Företags ökade krav på en 

hållbarhetspolicy till sina intressenter beror utifrån empirin på att medvetenheten och intresset 

kring det nuvarande konsumtionsmönstret och den hållbara utvecklingen ökat väsentligt hos 

flertalet intressenter i samhället.  

5.3 Analys av varför hållbarhetsredovisningen används eller inte används  

Studiens empiri påvisar att hållbarhetsredovisning är något som företag inom detaljhandeln 

kan använda för att visa utåt vad de gör för hållbarhetsarbete i den dagliga verksamheten men 

även för att uppnå legitimitet för de hållbara aktiviteter och hållbara alternativ som de anser 

främjar en hållbar konsumtion. Men huruvida de använder hållbarhetsredovisning i den 

hållbara marknadsföringen skiljer sig åt. Detta har sammanställts nedan i tabell 3: 
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Företag Hållbarhetsredovisningen används i 

hållbar marknadsföring för att:  

Hållbarhetsredovisningen används inte 

i hållbar marknadsföring eftersom: 

Företag A Få bekräftelse, få förtroende, skapa 

förståelse, öka medvetenheten. 

 

Företag B Få bekräftelse, få förtroende, skapa 

förståelse, få konkurrensfördelar. 

 

Företag C Få förtroende, få konkurrensfördelar, öka 

medvetenheten. 

 

Företag D Få bekräftelse, öka medvetenheten.   

Företag E  Upprättar andra hållbara aktiviteter och 

erbjuder andra hållbara alternativ, risk för 

granskning. 

Företag F  Upprättar andra hållbara aktiviteter och 

tillhandahåller andra hållbara alternativ, 

risk för granskning. 

Företag G  Gör andra hållbara aktiviteter och 

informerar om andra hållbara alternativ.  
 

Tabell 3: Sammanfattning av varför hållbarhetsredovisningen används eller inte används i 

den hållbara marknadsföringen. 

 
Samtliga intervjuade företag inom detaljhandeln upprättar en hållbarhetsredovisning men 

varför hållbarhetsredovisningen används eller inte används i den hållbara marknadsföringen 

för att främja en hållbar konsumtion skiljer sig åt. Däremot visar studien på att företagen är 

positivt inställda till att använda hållbarhetsredovisningen i deras hållbara marknadsföring för 

att främja en hållbar konsumtion. Detta indikerar även studier av Belz och Peattie (2012), 

Emery (2012) samt Leonidou et al. (2012) som förklarar att hållbar marknadsföring är en 

metod som kan användas för att främja en hållbar konsumtion.  

5.3.1 Analys av varför hållbarhetsredovisningen används i företag inom detaljhandelns 

hållbara marknadsföring för att främja en hållbar konsumtion 

Utifrån studiens empiri framkom det att de företag inom detaljhandeln som använder 

hållbarhetsredovisningen i deras hållbara marknadsföring för att främja en hållbar konsumtion 

gör det för att uppnå legitimitet för företagens hållbarhetsarbete och deras hållbara alternativ. 
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Detta genom att använda hållbarhetsredovisningen för att få bekräftelse och förtroende för 

deras hållbarhetsarbete och de hållbara alternativ som de erbjuder. Men även för att skapa 

förståelse och öka medvetenheten för det nuvarande ohållbara konsumtionsmönstret samt för 

att kunna erhålla konkurrensfördelar. Företag B marknadsför exempelvis informationen från 

hållbarhetsredovisningen gentemot sina intressenter för att öka medvetenheten för hur 

konsumtionen måste förändras ur ett hållbarhetsperspektiv. Dessa iakttagelser kan likställas 

med studier av Woodward et al. (1996) samt Ljungdahl (1999) som menar att företag kan 

använda hållbarhetsredovisningen för att öka medvetenheten och skapa förståelse för 

hållbarhetsarbete samt de hållbara alternativ som de tillhandahåller gentemot intressenter till 

att främja en hållbar konsumtion. Men vidare även att företag kan erhålla förtroende och 

bekräftelse för det hållbara arbetet som företagen arbetar med och de hållbara alternativ som 

de erbjuder för att kunna främja en hållbar konsumtion (Sener et al., 2016). Den empiriska 

datainsamlingen visar således på att hållbarhetsredovisningen används för att uppnå 

legitimitet genom att användas på olika sätt för att redovisa företagens hållbarhetsarbete och 

hållbara alternativ till intressenter för att främja en hållbar konsumtion. Dessa iakttagelse 

ligger i linje med studier av Frostensson (2015) som förklarar att legitimitet är något som 

företagen vill uppnå genom att uppfylla de förväntningar som finns hos intressenter och i 

samhället.   

  

Studien indikerar vidare på att medvetenheten och intresset kring hållbarhetsarbete främst 

ökat hos intressentgrupperna konsumenter, medarbetare och leverantörer. Genom att 

företagen vet om vilka intressenter som främst ställer krav på hållbarhetsredovisningen kan de 

använda den i deras hållbara marknadsföring för att få förtroende och skapa förståelse 

gentemot intressenterna för det hållbarhetsarbete som de faktiskt upprättar. Detta förhåller sig 

likställt med studier av Smith (2006) som anser det viktigt att företag får förståelse för 

intressenternas krav på företaget gällande dess hållbarhetsarbete. Företagen bör således utifrån 

empirin ta hänsyn till samtliga intressenters intressen på ett rättvist sätt för att skapa de mest 

fördelaktiga möjligheterna att kunna främja en hållbar konsumtion. 

5.3.2 Analys av varför hållbarhetsredovisning inte används i företag inom 

detaljhandelns hållbara marknadsföring för att främja en hållbar konsumtion 

Studiens empiri visar på att företagens uppfattningar kring vilket verktyg som kan användas 

för att främja en hållbar konsumtion varierar. I studien går det utläsa att företagen inom 

detaljhandeln som inte använder hållbarhetsredovisningen i den hållbara marknadsföringen 
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istället upprättar andra hållbara aktiviteter och erbjuder andra hållbara alternativ som de anser 

främjar en hållbar konsumtion. Detta marknadsförs och informeras till företagen inom 

detaljhandelns intressenter för att motivera dem till att vilja främja en hållbar konsumtion och 

således uppnå legitimitet. Flertalet företag förklarar att de inte använder 

hållbarhetsredovisningen i deras hållbara marknadsföring eftersom de anser att en integrering 

av den i deras hållbara marknadsföring kan resulterar i en ökad risk av granskning kring det 

hållbarhetsarbete som behöver förbättras.   

 

Andra hållbara aktiviteter som flertalet företag istället upprättar är att ha lokala samarbeten 

och satsa på andra hållbarhetsarbeten i verksamheten för att förbättra det nuvarande ohållbara 

konsumtionsmönstret. Företagen inom detaljhandeln som inte använder 

hållbarhetsredovisningen i deras hållbara marknadsföring erbjuder även andra hållbara 

alternativ som att tillhandahålla och erbjuda ekologiska och närproducerade varor. Detta 

marknadsförs och informeras till intressenterna för att motivera dem att vilja främja en hållbar 

konsumtion och således uppnå legitimitet. Robin på Företag G förklarar att de informerar om 

den hållbarhetsmässiga påverkan som deras produkter har på miljön istället för att använda 

hållbarhetsredovisningen i den hållbara marknadsföringen. Studien indikerar på iakttagelser 

liksom Frostensson (2015) som förklarar att vilket verktyg företag använder för att presentera 

sitt hållbara arbete och uppnå legitimitet för deras hållbarhetsarbete gentemot intressenterna 

kan variera. Men även i enlighet med studier av Löber (2017) att den hållbara 

marknadsföringen blivit mer aktuell för att främja en hållbar konsumtion eftersom efterfrågan 

kring hållbara varor samt medvetenheten för det ohållbara konsumtionsmönstret ökat. 

 

Utifrån empirin går det även utläsa att de företag inom detaljhandeln som inte använder 

hållbarhetsredovisningen i den hållbara marknadsföringen upplever att även de kan uppnå 

legitimitet och förståelse för deras hållbarhetsarbete och deras hållbara alternativ som de anser 

främjar en hållbar konsumtion. Detta genom att få förtroende i form av att konsumenter 

konsumerar deras hållbara varor. Vidare kan de även få bekräftelse för hållbarhetsarbetet 

genom deras hållbara marknadsföring. Studiens empiri skiljer sig således mot Ljungdahl 

(1999) som förklarar att legitimitet och förtroende främst erhålls genom företags 

hållbarhetsredovisning. Detta eftersom det är viktigt att företag tar ansvar för de externa 

förhållandena och de miljömässiga kraven som samhället byggt upp.  
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Flertalet företag som inte använder hållbarhetsredovisningen i deras hållbara marknadsföring 

ser granskning av hållbarhetsarbete som något negativt. Detta skiljer sig mot Deegan och 

Unerman (2011) då de förklarar att företag riskerar att förlora legitimitet och förtroende då de 

mindre aktivt presenterar hållbarhetsaspekter i verksamheten som har förbättringspotential. 

Respondenterna anser att en ökad granskning tar fokus från det hållbara arbetet som faktiskt 

görs och istället läggs på delar av arbetet som kan förbättras. Studiens empiri erhåller däremot 

stöd i studier av Cho och Patten (2007) samt Tilling (2004) som förklarar att företag som i 

högre grad marknadsför positiva delar av hållbarhetsredovisningen erhåller ökad risk att bli 

granskad. Detta kan orsaka skada för företagen eftersom legitimitet och förtroende gentemot 

intressenterna kan förloras.   

 

Empirin visar vidare på att flertalet företag inom detaljhandeln som använder 

hållbarhetsredovisningen i den hållbara marknadsföringen ser granskning som en förmån. 

Detta då det kan stärka trovärdigheten i informationen som företag använder i sin hållbara 

marknadsföring och eftersom det kan hjälpa företagen att se brister i arbetet som behöver 

förbättras vilket stärker deras hållbarhetsarbete över tid. Vår studie skiljer sig således mot Cho 

och Patten (2007) samt Tilling (2004) då företagen som använder hållbarhetsredovisningen i 

den hållbara marknadsföringen kan skapa förståelse för deras faktiska hållbarhetsarbete 

gentemot deras intressenter och därmed främja en hållbar konsumtion.  

5.4 Sammanfattning av analys 

Studien antyder på att samtliga företag anser att det krävs en förändring kring det nuvarande 

ohållbara konsumtionsmönstret. Vilket ligger i enlighet med Bergström et al. (2002) som 

förklarar att det krävs att företag tillfredsställer intressenternas behov genom att främja en 

hållbar konsumtion. Detta då det nuvarande konsumtionsmönstret ligger till grund för flera 

miljömässiga, sociala och ekonomiska problem och utgör en avgörande roll i huruvida 

framtida generationer har möjlighet att tillfredsställa sina behov (Belz & Peattie, 2012). En 

intressant insikt i studien antyder att företag inom detaljhandeln vill kunna öka flertalet 

intressenters medvetenhet för det nuvarande konsumtionsmönstret. Studien indikerar således 

likheter med Ottman (2011) som förklarar att hållbarhetsredovisning och hållbar 

marknadsföring kan öka medvetenheten och motivera flertalet intressenter att vilja främja en 

hållbar konsumtion. 
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Studiens empiri visar på att intresset och medvetenheten ökat väsentligt från flertalet 

intressenter att vilja främja en hållbar konsumtion. Således har företagen fått ökade krav på en 

hållbarhetspolicy och de ställer samtidigt krav på deras intressenter. Studien antyder att 

företagen bemöter de ökade kraven och den ökade medvetenheten genom att uppnå legitimitet 

för hållbarhetsarbete och hållbara alternativ som de anser främjar en hållbar konsumtion. 

Vidare kan det konstateras att samtliga företag i denna studie använder hållbar 

marknadsföring för att främja en hållbar konsumtion. Den hållbara marknadsföringen används 

bland annat för att informera om hållbarhetsarbete och hållbara alternativ till intressenter för 

att motivera dem till att vilja främja en hållbar konsumtion. Studien indikerar likt Mishra och 

Sharma (2014) att den kan användas för att informera intressenter om fördelar med hållbara 

alternativ. 

 

Denna studie indikerar på att företagen inom detaljhandeln som använder 

hållbarhetsredovisningen i deras hållbara marknadsföring för att främja en hållbar konsumtion 

gör detta för att uppnå legitimitet. Detta genom att bland annat använda 

hållbarhetsredovisningen för att få förtroende, skapa förståelse och få bekräftelse för deras 

hållbarhetsarbete och de hållbara alternativ som de erbjuder. Vidare även för att erhålla 

konkurrensfördelar samt öka medvetenheten. Vilket ligger i linje med studier av bland annat 

Sener et al. (2016) som förklarar att företag kan erhålla förtroende, bekräftelse och skapa 

förtroende om de använder hållbarhetsredovisning. 

 

Studien indikerar även på att de företag inom detaljhandeln som inte använder 

hållbarhetsredovisning i deras hållbara marknadsföring för att främja en hållbar konsumtion 

istället upprättar andra hållbara aktiviteter och erbjuder andra hållbara alternativ. Dessa 

marknadsförs och informeras till intressenterna för att motivera dem att vilja främja en hållbar 

konsumtion och således uppnå legitimitet. Studien antyder således iakttagelser med 

Frostensson (2015) och Löber (2017) som förklarar att företag kan presentera sitt hållbara 

arbete för att uppnå legitimitet samt för att hållbar marknadsföring blivit mer aktuell för att 

främja en hållbar konsumtion. Denna studie antyder vidare på att en anledning till varför 

hållbarhetsredovisning inte används i den hållbara marknadsföringen är för att det kan 

resultera i en ökad risk av granskning kring hållbarhetsarbete. Denna upptäckt erhåller stöd i 

studier av Cho och Patten (2007) samt Tilling (2004) som förklarar att företag som i högre 

grad marknadsför positiva delar av hållbarhetsredovisningen erhåller ökad risk att bli 

granskad.  
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6. Slutdiskussion 

Till en början ges en återblick av studiens problemformulering och syfte. Detta följs av att vi 

besvarar vår problemfråga utifrån de upptäckter som vi kommit fram till efter att ha 

analyserat teorin och det empiriska materialet. Det redogörs även för studiens bidrag och 

förslag till vidare studier. Avslutningsvis presenteras de etiska och samhälleliga 

reflektionerna samt studiens begränsningar.     

6.1 Återblick av studiens problemformulering och syfte 

Den problemfrågeställning som undersökts i studien är: 

x Varför hållbarhetsredovisningen används eller inte används i företag inom 

detaljhandelns hållbara marknadsföring för att främja en hållbar konsumtion? 

 

Denna problemfrågeställning har föranlett följande syfte i studien att ur ett företagsperspektiv 

undersöka varför hållbarhetsredovisningen används eller inte används i företag inom 

detaljhandelns hållbara marknadsföring för att främja en hållbar konsumtion.  

6.2 Varför hållbarhetsredovisningen används i företag inom 

detaljhandelns hållbara marknadsföring för att främja en hållbar 

konsumtion  

Resultatet i studien har visat att företag inom detaljhandeln som använder 

hållbarhetsredovisningen i deras hållbara marknadsföring gör detta för att uppnå legitimitet 

för deras hållbarhetsarbete och hållbara alternativ som de anser främjar en hållbar 

konsumtion. Detta då företag utifrån legitimitetsteorin förväntas ta ansvar för externa 

förhållandena såsom de miljömässiga krav som samhället byggt upp för att uppnå legitimitet 

(Deegan & Unerman, 2011). En slutsats vi därför kunnat dra utifrån denna studie är att 

hållbarhetsredovisningen används för att få bekräftelse och förtroende för deras 

hållbarhetsarbete som upprättas samt för att skapa förståelse för det hållbara alternativ som de 

erbjuder för att främja en hållbar konsumtion. Vilket ligger i linje med tidigare studier av 

Sener et al. (2016) samt Woodward et al. (1996) då de har kommit fram till att 

hållbarhetsredovisning kan användas av företag för att få förtroende och bekräftelse samt 

skapa förståelse. Vidare används hållbarhetsredovisningen även för att erhålla 

konkurrensfördelar för företagen samt för att öka medvetenheten gentemot deras intressenter 

för det nuvarande ohållbara konsumtionsmönstret vilket i enlighet med intressentteorin kan 
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förklaras genom att företag bör tillfredsställa intressenternas krav och medvetenhet kring 

deras hållbarhetsarbete (Frostensson, 2015). I likhet med ovan tidigare nämnda studier och 

studiens analys kan en slutsats gällande detta vara att företagen vill erhålla legitimitet av deras 

intressenter för deras hållbarhetsarbete och de hållbara alternativ som de anser främjar en 

hållbar konsumtion. Detta genom att använda hållbarhetsredovisningen i deras hållbara 

marknadsföring för att främja en hållbar konsumtion.     

6.3 Hållbarhetsredovisningen används inte i företag inom detaljhandelns 

hållbara marknadsföring för att främja en hållbar konsumtion  

Denna studie antyder att företag inom detaljhandeln som inte använder 

hållbarhetsredovisningen i deras hållbara marknadsföring för att främja en hållbar konsumtion 

istället upprättar andra hållbara aktiviteter såsom lokala samarbeten och satsningar på andra 

hållbarhetsarbeten i verksamheten för att förbättra det nuvarande konsumtionsmönstret. 

Vidare erbjuder de även andra hållbara alternativ som att tillhandahålla och marknadsföra 

ekologiska och närproducerade alternativ. Vilket kan förklaras av Frostensson (2015) och 

Löber (2017) som menar att företag kan använda olika verktyg för att presentera och uppnå 

legitimitet för deras hållbarhetsarbete samt att efterfrågan kring hållbara varor samt 

medvetenheten för det ohållbara konsumtionsmönstret ökat. Dessa aktiviteter och alternativ 

marknadsförs och informeras till intressenterna för att motivera dem att vilja främja en hållbar 

konsumtion och således uppnå legitimitet. I enlighet med hållbar marknadsföringsteori 

förklarar Belz och Peattie (2012) samt Mishra och Sharma (2014) också att de hållbara 

aktiviteterna och alternativen informeras samt marknadsförs till intressenterna för att motivera 

dem till att vilja främja en hållbar konsumtion. En framträdande slutsats i denna studie, likt 

tidigare ovan nämnda studier kan därmed vara att hållbarhetsredovisningen inte används av 

företagen inom detaljhandeln eftersom det kan användas olika verktyg för att presentera 

hållbarhetsarbete och således uppnå legitimitet. Vidare kan även en slutsats dras att det istället 

upprättas andra hållbara aktiviteter och erbjuds andra hållbara alternativ som anses kunna 

motivera intressenter att vilja främja en hållbar konsumtion.   

 

Studien indikerar även att hållbarhetsredovisningen inte används eftersom det kan medföra 

risker i form av ökad granskning vilket kan leda till förlust i legitimitet och förtroende. En 

slutsats gällande detta kan vara att de företag som inte använder hållbarhetsredovisningen i 

deras hållbara marknadsföring för att främja en hållbar konsumtion tenderar att se en ökad 

granskning som en risk för att förlora legitimitet och förtroende. Detta istället för att se en 
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användning av den som en möjlighet till att främja en hållbar konsumtion. Vilket även 

likställs med tidigare studier av Cho och Patten (2007) samt Tilling (2004) då de förklarar att 

marknadsföring av hållbarhetsredovisningen kan resultera i att företag förlorar legitimitet 

eftersom det kan öka risken för granskning.  

6.4 Studiens bidrag 

Studien bidrar med att öka kunskapen och förståelsen till företag inom detaljhandeln om 

varför hållbarhetsredovisningen används eller inte används i företag inom detaljhandelns 

hållbara marknadsföring för att främja en hållbar konsumtion. De resultat som framkom i 

studien har delvis bidragit till att bekräfta och verifiera flertalet tidigare studier vilket således 

utökat kunskapen och förståelsen för de studerade områdena. Studien har belyst att 

hållbarhetsredovisningen används av företag för att uppnå legitimitet för deras 

hållbarhetsarbete och hållbara alternativ som de anser främjar en hållbar konsumtion. Vidare 

är studiens tillägg att företag inom detaljhandeln använder flertalet olika hållbara aktiviteter 

och erbjuder hållbara alternativ i verksamheten för att kunna främja en hållbar konsumtion. 

Således bekräftar studien att vilket verktyg företag använder för att presentera sitt hållbara 

arbete och således uppnå legitimitet gentemot intressenterna kan variera. 

 

Det praktiska bidraget studien främst genererar är ökad kunskap och förståelse för företagen 

inom detaljhandeln gällande huruvida hållbarhetsredovisningen används i deras hållbara 

marknadsföring för att främja en hållbar konsumtion. Studien kan således användas av 

företagen inom detaljhandeln för att de ska bli mer medvetna om huruvida 

hållbarhetsredovisningen kan påverka deras hållbara marknadsföring för att främja en hållbar 

konsumtion. Denna studie kan även berika företagen med att hållbarhetsredovisningen kan 

vara ett marknadsföringsverktyg som användas på olika sätt gentemot deras intressenter men 

även att det finns andra aktiviteter och alternativ för att de ska kunna erhålla legitimitet.   

6.5 Förslag till vidare studier 

I denna studie har vi kommit fram till att varför hållbarhetsredovisningen används eller inte 

används i företag inom detaljhandelns hållbara marknadsföring för att främja en hållbar 

konsumtion. Studien gav upphov till ett mönster i att detaljhandelsföretag ser positivt kring att 

använda hållbarhetsredovisningen i den hållbara marknadsföringen för att främja en hållbar 

konsumtion.   

 



   

 56  

Studien indikerar på att företag inom detaljhandeln använder hållbar marknadsföring för att 

främja en hållbar konsumtion men huruvida hållbarhetsredovisningen används i den hållbara 

marknadsföringen för att främja en hållbar konsumtion skiljer sig mellan företagen. Förslag 

till vidare studier kan således vara att undersöka hur företagen inom detaljhandelns 

intressenter ställer sig till att företagen använder eller inte använder hållbarhetsredovisningen i 

deras hållbara marknadsföring för att främja en hållbar konsumtion. Genom att undersöka 

intressenternas perspektiv gällande företag inom detaljhandelns hållbarhetsarbete för att 

främja en hållbar konsumtion kan förståelsen och kunskapen utvecklas kring områdena 

hållbar konsumtion, hållbar marknadsföring och hållbarhetsredovisning. 

6.6 Etiska och samhälleliga reflektioner  

I vår studie såg vi att hållbarhetsredovisningen både används och inte används i den hållbara 

marknadsföringen av olika anledningar. Det kan däremot konstateras att intressenterna 

använder informationen från marknadsföringen när de ska göra sina konsumtionsval. Om 

företagen inom detaljhandeln ger felaktig information till sina intressenter så skapar dem en 

medvetenhet och tillförlitlighet som inte stämmer överens med verkligheten. Således 

motiverar dem intressenter att göra val som då inte skulle vara hållbara. Användning av 

hållbarhetsredovisningen i den hållbara marknadsföringen kan ge motsatt effekt om den inte 

ger förtroende och bekräftelse för företagens hållbarhetsarbete och hållbara alternativ för att 

främja en hållbar konsumtion. Intressenterna blir vidare inte motiverade att göra hållbara 

konsumtionsval om användningen av hållbarhetsredovisningen i den hållbara 

marknadsföringen inte ger förståelse eller medvetenheten för det nuvarande ohållbara 

konsumtionsmönstret. Studien indikerar däremot att om företagen använder 

hållbarhetsredovisningen i deras hållbara marknadsföring så kan de uppnå legitimitet av deras 

intressenter för deras hållbarhetsarbete och de hållbar alternativ som de anser främjar en 

hållbar konsumtion. 

 

Det nuvarande konsumtionsmönstret är ett tydligt problem i samhället vilket vi kan se i vår 

studie och i tidigare studier. Studien antyder även på att medvetenheten och kraven hos såväl 

intressenterna som företagen inom detaljhandeln gällande hållbarhetsarbete och att vilja 

främja en hållbar konsumtion fortsätter att öka. Det krävs att samtliga aktörer och intressenter 

på marknaden tar sitt etiska och samhälleliga ansvar för att bidra till en hållbar utveckling. Att 

således arbeta för att främja en hållbar konsumtion anses väsentligt då den tar hänsyn till 

miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser av konsumtionen. Detta för att kunna 
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tillfredsställa såväl dagens behov som kommande generationers behov och bidra till en hållbar 

utveckling. 

 

Innan empirin samlades in i studien så var våra förväntningar att samtliga företag använder 

hållbarhetsredovisningen i den hållbara marknadsföringen för att främja en hållbar 

konsumtion då de intervjuade företagen inom detaljhandeln upprättar en sådan. Men 

sammanställningen av den empiriska datainsamlingen visade på att flera företag inte använder 

hållbarhetsredovisnigen i den hållbara marknadsföringen. Det blev därför relevant att ändra 

problemfrågeställningen till varför hållbarhetsredovisningen används eller inte används i 

företag inom detaljhandelns hållbara marknadsföring för att främja en hållbar konsumtion. 

6.7 Studiens begränsningar   

För att kunna besvara studiens problemfrågeställning ansågs en kvalitativ 

undersökningsmetod vara lämplig att använda. Om en kvantitativ metod använts i studien 

hade den empiriska datainsamlingen erhållit fler företags perspektiv kring varför 

hållbarhetsredovisningen används eller inte används i företag inom detaljhandelns hållbara 

marknadsföring för att främja en hållbar konsumtion. Ett val av den kvalitativa 

undersökningsmetoden har däremot inbringat djupare förklaringar och förståelse för 

anledningarna bakom företags ställningstagande kring varför hållbarhetsredovisningen 

används eller inte används i den hållbara marknadsföringen. Detta anser vi hade utgjort en 

begränsning om den kvantitativa metoden tillämpats i studien.   

 

Vidare även kan det inte helt säkerställas att studien är överförbar på andra organisationer 

eller branscher. Vi anser däremot att det kan tillämpas på de företag som verkar inom samma 

bransch som detaljhandeln då de har likartade förutsättningar. Således kan slutsatserna som 

presenteras tillämpas på fler företag inom detaljhandeln.  

 

Det kan påverka studiens empiri att det genomfördes sex av sju telefonintervjuer. Intervjuer 

via telefon kan eventuellt resultera i att intervjuarna går miste om olika intryck som annars 

kanske kunnat gett mer kunskap och förståelse för respondenternas svar som studien är ämnad 

att behandla. Vi anser däremot att telefonintervjuerna som upprättats i studien resulterade i 

djupa förklaringar och förståelse för problemfrågeställningen. Telefonintervjuer bedömdes 

mest väsentligt att använda eftersom flertalet respondenter från företag inom detaljhandeln 

arbetade på andra orter. 
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Bilagor  

Bilaga 1 Intervjufrågor till respondenterna i företagen inom detaljhandeln 

Bakgrundsfrågor om respondenten  

1. Vad har du för position/roll i företaget?  

2. Vilka arbetsuppgifter ansvarar du över? 

Hållbar konsumtion 

3. Hur arbetar ni som företag med att främja en hållbar konsumtion?  

4. Varför arbetar ni med att främja en hållbar konsumtion? 

5. Vilka förväntningar från intressenter och samhället har ni på att arbeta mot att främja en 

hållbar konsumtion? 

6. Vad kan ni erhålla genom att arbeta med att främja en hållbar konsumtion? 

Hållbar marknadsföring 

7. Hur arbetar ni som företag med hållbar marknadsföring? 

8. Vad är syftet med att använda hållbar marknadsföring? 

9. Använder ni hållbar marknadsföring för att främja en hållbar konsumtion? 

10. Varför eller varför inte använder ni hållbar marknadsföring för att främja en hållbar 

konsumtion?  

11. Vilka förväntningar från intressenter och samhället har ni på att använda hållbar 

marknadsföring?  

12. Vad grundas er hållbara marknadsföring på?   

Hållbarhetsredovisning  

13. Hur arbetar ni som företag med hållbarhetsredovisning?  

14. Vad är syftet med att hållbarhetsredovisa?  

15. Vilka intressenter kan tänkas vara beroende och intresserade av hållbarhetsredovisningen? 

- På vilket sätt?  

16. Används eller används inte hållbarhetsredovisningen för att främja en hållbar 

konsumtion?  

- Varför/ varför inte? 

17. Om ja hur används den?  

- Om nej vad arbetar företaget med istället? 

18. Används eller används inte hållbarhetsredovisningen i den hållbara marknadsföringen för 

att främja en hållbar konsumtion?  
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- Varför/ varför inte? 

19. Om ja hur används den?  

- Om nej vad arbetar företaget med istället?  

20. Vilka risker ser företaget med hållbarhetsredovisning?  

Avslutning  

21. Är det något som respondenten vill tillägga eller utveckla som inte har diskuterats? 
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Bilaga 2 Individuella reflektioner  

 

Individuella reflektioner Victor Tilander  

 

Till en början var det svårt att hitta ett ämne som innehöll både redovisning och 

marknadsföring då vi är två studenter med olika inriktningar. Men då vi båda två läst kursen 

Corporate Social Responsibility och fått upp intresset för hållbarhet så bestämde vi oss för att 

välja områdena hållbarhetsredovisning och hållbar marknadsföring. När vi väl valt ämne så 

flöt skrivandet på bra då vi hela tiden var inne på att skriva om hållbarhetsredovisning och 

hållbar marknadsföring ur ett företagsperspektiv. Detta även om vi fick ändra om delar av 

arbetet under hela skrivprocessen då resultatet i studien delvis skiljde sig mot förväntningarna 

och tidigare studier. Vissa företag använder den inte alls och därför fick vi undersöka varför 

hållbarhetsredovisningen används eller inte används i företag inom detaljhandelns hållbara 

marknadsföring för att främja en hållbar konsumtion. Detta medförde att det blev en tydligare 

röd tråd i arbetet. Valet av ämnesområde är aktuellt och det har märkts av från respondenterna 

då de gärna har velat ställa upp på intervjuer vilket vi har varit väldigt tacksamma för. Vi 

hoppas med studien att kunna generera djupare kunskap och förståelse tillbaka till företagen 

inom detaljhandeln varför hållbarhetsredovisningen används eller inte används i den hållbara 

marknadsföringen för att främja en hållbar konsumtion.   

 

Att arbeta med examensarbetet har varit givande men även ställt höga krav på mig och min 

kollega att hela tiden prestera för att kunna leverera bra resultat. Förväntningarna på 

examensarbetet var att det skulle krävas lika mycket kunskap på både redovisning och 

marknadsföring för att tillsammans kunna skriva en uppsats med bra kvalité på relativt hög 

nivå. Men även att jag som individ måste arbeta på ett sätt som håller hög nivå framförallt 

språkmässigt. Denna termin har varit lärorik och utvecklande för mig då jag under arbetets 

gång hela tiden fått djupare förståelse för hållbar konsumtion, hållbar marknadsföring och 

hållbarhetsredovisning.  

 

Jag och min goda kollega Robert har gått i parallellklass sedan vi började Högskolan i Skövde 

och gjort flera arbeten ihop. Vi är likasinnade och har samma driv för att hela tiden bli bättre 

därför har skrivarprocessen gått väldigt bra. Målet var att arbeta med examensarbetet varje 

dag för att hela tiden göra det bättre och inte behöva stressa ihop detta omfattande arbetet som 
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vi tillslut gjort. Fördelningen av arbetet har varit jämn även om vi haft två olika inriktningar. 

Detta för att gemensamt diskutera fram en bra text som vi båda varit nöjda med. Således har 

samarbetet fungerat bra då vi alltid kommer överens.  

 

Tidigare genomförde vi båda en kurs som skulle vara förberedande för examensarbetet. 

Kursen gav förförståelse men att skriva så pass omfattande har varit nytt för mig. Jag har 

heller aldrig skrivit en så pass omfattande referensram och utfört intervjuer av denna karaktär 

tidigare vilket ställt höga krav på mig att vara väl påläst på flera områden som bland annat 

företagens hållbarhetsredovisningar och vad företagen arbetar med. Även om det har tagit 

lång tid att genomföra arbetet så har det hela tiden gått framåt vilket underlättat för oss då 

motivation till att skriva ibland har saknats.    

 

Jag upplevde att jag hade samlat på mig en del förkunskaper genom tidigare kurser som jag 

läst på högskolan och därmed kändes det som att den stora utmaningen skulle vara att hitta ett 

problem som inte var undersökt tidigare och relevanta tidigare studier som kunde ligga till 

grund för studiens referensram. Detta jobbade vi noggrant med från början då vi försökte hitta 

flera olika relevanta studier för att sedan sortera bort dem som inte skulle bidra till arbetet på 

det sätt som vi ville. Ett problem som vi haft under arbetets gång var att vi ofta skrivit mycket 

text. Men med bra handledning och diskussioner mellan varandra har vi kunnat sortera bort 

det som inte har varit relevant för just den här studien även om det varit intressant. 

 

Avslutningsvis tycker jag att denna termin varit rolig och lärorik. Delvis av att det har krävts 

mycket disciplin av mig och Robert. Hade vi inte haft ett gemensamt driv så tror jag inte vi 

hade uppnått ett så bra resultat som vi gjort. Jag är stolt och tacksam över arbetet som vi har 

gjort tillsammans, utan Robert så hade det inte varit så roligt och utvecklande som det varit. 

Vi kompletterar varandra exceptionellt och jag känner mig trygg med att arbeta med Robert 

då han alltid gör sitt bästa. Arbetet har varit till stor nytta för mig framförallt då jag lärt mig 

att ha hög självdisciplin och fått förståelse för att det verkligen krävs en förändring av det 

nuvarande konsumtionsmönstret för att kunna bidra till en hållbar utveckling. Detta har skapat 

en medvetenhet hos mig och dem i min omgivning då jag själv försöker göra bättre 

konsumtionsval och påverka andra om det går. Jag har även lärt mig inför framtiden vad det 

innebär att skriva ett omfattande arbete tillsammans med en kollega. Vilket jag tror kommer 

vara till stor nytta oavsett om det blir fortsatta studier eller att prova på arbetslivet igen.            
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Individuella reflektioner, Robert Pettersson Storsberg 

 

Intresset för ämnesvalet till examensarbetet väcktes vid Corporate Social Responsibility 

kursen som båda författarna genomförde innan dess att arbetet med examensarbetet började. 

Kursen var intressant och tillhandahöll god lärdom kring ämnen såsom hållbar utveckling och 

hållbarhetsredovisningar. Detta är områden som både jag och Victor anser intressanta, men 

framförallt även väsentliga områden att skriva om för att försöka öka kunskapen och 

uppmärksamheten kring hållbarhet. Valet av att inrikta sig på hållbarhetsredovisningens roll i 

den hållbara marknadsföringen föll sig naturligt eftersom detta är områden vi anser 

intressanta, men även eftersom vi har två olika inriktningar, nämligen inriktning på 

redovisning samt marknadsföring. Att kombinera två olika inriktningar kräver att studien 

innehåller ungefär lika mycket aspekter från båda inriktningar. Detta har däremot enbart höjt 

intresset för studiens problemfråga, eftersom det är väsentligt att kunna identifiera hur dessa 

områden påverkar varandra kring frågan hur en hållbar konsumtion kan främjas.  

 

Jag och min medförfattare Victor har haft en god kontakt under hela studietiden på Högskolan 

i Skövde. Vi har studerat två olika program, men haft väldigt många enskilda kurser 

tillsammans. Jag och Victor har tidigare genomfört grupparbeten och studier tillsammans och 

båda två anser att vi kompletterar varandra på ett bra sätt i grupparbeten. Vi innehar samma 

inställning till studierna, har lika god motivation och väldigt bra kommunikation emellan oss. 

Således blev valet att skriva examensarbetet tillsammans enkelt, eftersom vi sedan innan 

känner varandra bra och har en gynnsam relation med god samarbetsförmåga. Jag och Victor 

har haft en tydlig struktur för hur examensarbetet ska utförs genom hela terminen. I 

arbetsprocessen har vi delat upp ansvaret i kortare delar, varefter resonemang, diskussion och 

noggrann genomgång uppförts. Syftet har hela tiden varit att förbättra uppsatsen varefter idéer 

utbytts författarna emellan samtidigt som en saklig diskussion upprättats kring upplägget och 

innehållet i arbetet. Jag anser att det har varit viktigt att kunna diskutera fritt och kritisera då 

vi tillsammans läst igenom arbetet, eftersom detta gynnar slutprodukten i uppsatsen. 

Diskussionerna har inte lett till några meningsskiljaktigheter eftersom vi känner varandra bra 

sedan innan samt eftersom bådas avsikt med uppsatsen har varit att få en så bra slutprodukt 

som möjligt samt en uppsats som vi kan stå för. Att ha haft Victor som medförfattare i 

uppsatsen anser jag varit extremt gynnsamt, eftersom vi båda erhållit ny kunskap om de 

studerade områden samt eftersom våra egenskaper kompletterar varandra så pass bra. 
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Till en början av terminen kändes arbetet svårt och påfrestande rent psykiskt med tanke på att 

processen är så pass lång. Detta är lite svårhanterligt för mig eftersom jag är en person som 

gärna börjar arbeta med detsamma och sätter en förhållandevis kort deadline för att effektivt 

och koncentrerat slutför uppgiften under en relativt kort tidsperiod. Detta förstod jag inte var 

möjligt med examensarbetet eftersom denna uppsats bygger på systematiskt arbete över 

längre tid. Således fick jag rannsaka mig själv rent psykologiskt och kommunicera med Victor 

angående upplägget av arbetet och dess process. Jag och Victor är däremot flitiga när det 

kommer till skolarbete och eftersom vi hade en relativt tydlig idé om vad vi ville undersöka i 

uppsatsen tog det således inte lång tid innan vi var igång med en tydlig struktur och upplägg. 

Vi var väl medvetna om att examensarbetet sätter prov på såväl god samarbetsförmåga som 

god kunskap inom områdena i fråga, därför lade vi i början av terminen ner extremt mycket 

tid för att erhålla kunskap som är applicerbar på uppsatsen. Victor och jag arbetade med 

uppsatsen dagligen under veckorna, för att kunna vara lediga och ha fritid på helgerna. 

Flertalet veckor har däremot krävt att arbete även lagts ner på uppsatsen under helgerna, vilket 

vi således gjort eftersom genomförandet av uppsatsen samt att slutprodukten blir bra är något 

som verkligen legat i båda författarnas intresse.   

 

Avslutningsvis vill jag medge att denna termin varit förhållandevis påfrestande och även 

under perioder långtråkig där man gång på gång stött på hinder vilka för tillfället känts 

ogenomförbara. Å andra sidan har de positiva erfarenheterna varit större än de negativa. 

Denna termin har gett upphov till flertalet gynnsamma kunskaper och erfarenheter som jag tar 

åt mig av inför det stundande arbetslivet. Uppsatsen har gett mig djupare kunskaper inom 

flertalet såväl intressanta som viktiga samhällsområden vilket jag är mycket tacksam för. Det 

har även varit intressant att genomföra intervjuer med personer vilka innehar väldigt många 

intressanta erfarenheter och kunskaper som vi har kunnat ta del av. Att denna uppsats har 

kunnat genomföras på ett så pass bra sätt vill jag ganska uteslutande tacka min kollega Victor 

för. Utan honom hade detta inte varit möjligt.   
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