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Syfte och forskningsfrågor  
Studien syftar till att ur ett företagsperspektiv undersöka hur detaljhandelsföretag inom 
klädbranschen tillämpar hållbarhetsarbete i butiksmiljön, och huruvida det kan påverka 
varumärket.  
 
Med sin utgångspunkt i syftet har följande två forskningsfrågor formulerats: 
 

1.   På vilka sätt utformar och tillämpar klädbranschen kommunikation av 
hållbarhetsarbete i butiksmiljön?  

2.   Vilken betydelse kan hållbarhetsarbete inom klädbranschen ha för butikskedjors 
varumärke?  

 
Metod  
Studien är en fallstudie av den svenska klädbranschen och utformad av en kvalitativ 
metod. Ansatsen är abduktiv och innefattar därför ett växelspel av ett induktivt såväl 
som ett deduktivt synsätt. Studiens empiriska material har samlats in genom åtta 
semistrukturerade intervjuer med respondenter med koppling till hållbarhetsarbete i 
klädbranschen.  
 
Slutsatser  
Studiens resultat har genererat ett antal slutsatser gällande hållbarhetsarbete som kan 
vara till nytta för företag inom klädbranschen. En slutsats är att kommunikationen av 
hållbarhetsarbetet i butiksmiljön bör integreras, tydliggöras och vara lättillgänglig för att 
kunna påverka konsumenter till en mer hållbar konsumtion. Vidare påvisar studien att 
hållbarhetsarbetet framförallt påverkar varumärken positivt men att trovärdighet är 
avgörande, då det annars kan få motsatt effekt. Studien konstaterar även att lagstiftning 
kan vara användbart, men att varumärken gynnas mer av egna initiativ.  
 
Nyckelord  
Hållbarhet, Kommunikation, Varumärke, Klädbranschen 
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Abstract 
 
Title: The Possibility of Sustainability – A study about sustainability in the clothing 
industry 
Authors: Louise Eriksson & Jessica Pettersson 
Superviser: Leif V Rytting 
Examiner: Kaisa Lund 
Course: Bachelors Thesis in business economics 15 credits. Business Administration, 
Retail and Service Management, Linnaeus University, School of Business and 
Economics, Spring 2018. 
 
Purpose and research questions 
This study aims at investigating, from a business perspective, how retailers in the 
clothing industry apply sustainability work in the store environment, and whether it may 
affect the brand.  
 
Based on the purpose, following two research questions have been formulated: 

1.   In what ways does the clothing industry design and apply communication of  
sustainability work in the store environment? 

2.   What importance can the work with sustainability in the clothing industry have 
for the brands of retail chains? 

 
Method  
This study is a case study on the Swedish clothing industry and is based on a qualitative 
research method. It utilises an abductive perspective and therefore involves an inductive 
as well as a deductive approach. The empirical material of the study has been collected 
through eight semistructured interviews with respondents in connection with 
sustainability in the clothing industry.  
 
Conclusion 
The results of the study have generated a number of conclusions regarding companies 
work with sustainability that may be useful for the clothing industry. One conclusion is 
that communication of sustainability in the store environment should be integrated, 
clarified and easily accessible to influence consumers for more sustainable 
consumption. Furthermore, the study shows that sustainability primarely affects brands 
positivily, but credibility is crucial, otherwise it may have the opposite effect. The study 
also finds that legislation can be useful, but brands benefit more from their own 
initiatives.  
 

Keywords 

Sustainability, Communication, Brands, Clothing industry 
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1  Inledning 
 
I studiens första kapitel presenteras en bakgrund till studiens forskningsområde följt av 

en problemdiskussion. Vidare redovisas uppsatsens syfte följt av sina två 

forskningsfrågor innan kapitlet avslutas med de avgränsningar som fastställts. 

 
1.1  Bakgrund 
I den senaste hållbarhetsundersökningen utförd av Svensk Handel klargörs att svenska 

handelsföretag arbetar mer intensivt med hållbarhetsfrågor än någonsin tidigare (Svensk 

Handel, 2017). Undersökningen visar att det skett en ökning av företag som aktivt 

arbetar med hållbarhetsfrågor. År 2015 arbetade två av tre företag med sådana frågor, 

jämfört med tre av fyra 2017. Vidare visar undersökningen att hållbarhetsarbetet uppstår 

på grund av att företag och konsumenter triggar varandra. Detta har sin grund i att 

konsumenter är mer medvetna och ställer högre krav på företagen, som i sin tur lockar 

konsumenterna till en mer hållbar konsumtion genom att erbjuda mer attraktiva och 

hållbara alternativ. Hållbarhetsundersökningen visar att sju av tio konsumenter tycker 

att det är viktigt vilket pekar på att de haft en betydande roll för att få företag att 

involvera hållbarhetsarbete i sina affärsstrategier. Detta har resulterat i att företag idag 

snarare frågar sig hur och inte varför de ska involvera hållbarhetsarbete i sin 

verksamhet. 

 

Enligt Kihlberg (2017) bidrar klädbranschen till en stor del av Sveriges klimatutsläpp. 

Anledningen är att produktion och konsumtion av kläder innebär kemikalieanvändning, 

vattenförbrukning och transporter som påverkar vår miljö negativt (Statistiska 

Centralbyrån, 2015). Handelsrådet (2015) redovisar beräkningar från 2011 som visar att 

Sveriges befolkning införskaffade cirka femton kilo textilier per person och år, vilket 

påpekas är en siffra som inte lär ha minskat, och att vi i snitt slängde åtta kilo av dessa. 

Majoriteten hamnar i hushållssoporna och förbränns sedan, vilket i jämförelse med 

återvinning och återanvändning ses som resursslöseri. Trots det framhåller Svensk 

Handel (2017) att klädbranschen är den bransch som arbetar minst med 

hållbarhetsfrågor, vilket de menar är på grund av det höga antalet små fristående butiker 

där hållbarhetsarbetet anses vara komplext och tidskrävande. Med tanke på branschens 

miljöpåverkan är det enligt Regeringen (2017) viktigt att öka kunskapen om de 

miljömässiga problem konsumtionen medför och att det sker ett ökat samarbete mellan 

olika instanser i samhället. Vidare framgår att det är viktigt att företag kommunicerar 
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sitt hållbarhetsarbete för att öka konsumenters kunskap med syfte att förändra deras 

konsumtionsvanor. Utöver det kan företagens kommunikation av hållbarhetsarbetet 

även påverka varumärket. Det förklarar Cederberg-Wodmar (2017) som har intervjuat 

Erik Hedén, VD för SB Insight som menar att det är positivt för varumärken att 

uppfattas som hållbara men att det är avgörande att hållbarhetsarbetet är trovärdigt.  

 

Valet av studiens ämne har inspirerats från den genomslagskraft förordningen gällande 

plastbärkassar fått i klädbranschen där små medel, vilket i detta fall endast varit att öka 

kommunikationen i butiksmiljön, bidragit till att fler än hälften av konsumenterna idag 

använder färre plastbärkassar (Svensk Handel, 2017). Redan tre månader efter att 

förordningen införts kunde vissa klädkedjor se en minskning på hela 70 procent 

(Yttergren, 2018). Med sin grund i att en ökad kommunikationsinsats i butiksmiljön kan 

få så stor effekt väcktes vårt intresse för att undersöka vilka kommunikationsinsatser 

som används av klädbranschen för att influera konsumenter till en mer hållbar 

konsumtion, och om varumärket kan påverkas av att företag engagerar sig i 

hållbarhetsarbete.  

 
1.2  Problemdiskussion 
Konsumenters ökade oro för miljön har bidragit till att företag sett sin chans att utveckla 

varumärken och marknadsföring som riktar sig mot området miljö och hållbarhet 

(Laheri, Dangi & Vohra, 2014). Allt fler företag väljer att arbeta mer intensivt med 

hållbarhetsfrågor, för att påverka varumärkets anseende men även för att kommunicera 

hållbarhetsarbetet till konsumenter med syfte att öka deras kunskap och förändra 

konsumtionsbeteendet, vilket redogjorts för i bakgrunden.  

 

Under de senaste åren har hållbarhet diskuterats allt mer eftersom både företag såväl 

som konsumenter insett allvaret i de ökande miljöproblemen (Wiese, Kellner, Lietke, 

Toporowski & Zielke, 2012). Författarna beskriver att företag arbetar för att involvera 

hållbarhet i sina verksamheter där en metod är att betona arbetet gällande Corporate 

Social Responsibility (CSR). Begreppet hållbarhet, vilket är detsamma som hållbar 

utveckling, är centralt för studien och definieras av FN som en utveckling som ”meets 

the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet 

their own needs.” (FN, 1987, kap 3.27). Hållbarhet involveras i företags affärsstrategier 

för att öka medvetenheten om ämnet med syftet att samtidigt influera sina kunder till att 

göra medvetna val i sina konsumtionsbeslut (Lehner, 2015).  Däremot ställer Persson 
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och Hemberg (2010) frågan vad som kom först. Om företagens förändrade agerande var 

till följd av konsumenters nya attityder eller om det var företagens hållbarhetsarbete 

som skapade dessa attityder. Andra forskare har också skilda åsikter gällande denna 

hypotes. Flera studier visar att det är graden av konsumenternas miljömedvetenhet som 

styr efterfrågan på miljövänliga produkter (Laheri, Dangi & Vohra, 2014; Liu, 

Anderson & Cruz 2012). I motsats till detta menar Zhang, Wang och You (2015) istället 

att det är företagen som styr utvecklingen av marknaden för miljövänliga produkter 

eftersom de genom en ökad marknadsföringsinsats kan påverka konsumenters 

miljömedvetenhet och konsumtion. Trots en ökad kommunikation gällande hållbarhet 

beskriver Laheri, Dangi och Vohra (2014) att det finns en barriär för att köpa 

miljövänliga och hållbara produkter. Författarna förklarar att miljövänliga produkter 

ofta har ett högre pris och att det bidrar till att konsumenter avstår från att köpa 

produkterna eftersom priset många gånger anses vara avgörande i köpbeslutet. Detta 

bevisas även i andra studier där de beskriver att graden av konsumenternas 

miljömedvetenhet styr viljan att betala ett högre pris för miljövänliga produkter (Chitra, 

2007; Drozdenko, Jensen & Coelho, 2011).  

 

Fraj och Martinez (2006) visar i en studie att det kan innebära fördelar för företag att 

tydligt tillhandahålla information till sina kunder gällande det hållbarhetsarbete som 

förekommer i verksamheten. Bitner (1992) hävdar att den fysiska miljön, även kallat 

servicelandskapet, påverkar människan kognitivt, känslomässigt och fysiologiskt. Det är 

i linje med forskning utförd av Laheri, Dangi och Vohra (2014) som beskriver att 

företag genom att använda sig av reklam där det tydligt framgår att produkterna på ett 

eller annat sätt värnar om miljön, kan locka konsumenterna till en mer miljövänlig 

konsumtion. Bitner (1992) menar att ett väl utformat servicelandskap kan hjälpa företag 

att uppnå organisatoriska såväl som marknadsmässiga mål vilket betyder att det kan 

innebära nackdelar för företag som inte lägger tid och energi på den fysiska miljön. Det 

visar även en studie av Kauppinen-Räisänen, Rindell och Åberg (2014) som lyfter 

problemen med att det inte räcker för företag att införa miljövänliga varor eller att 

använda dekorationer som speglar miljövänlighet i servicelandskapet för att försäkra sig 

om att deras varumärkesidentitet signalerar att de värnar om miljön. Barnes och Lea-

Greenwood (2010) beskriver att butiksmiljön kan anses vara klädbutikers främsta 

marknadskommunikationsverktyg vilket innebär att utformningen av servicelandskapet 

är avgörande.  
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Korschun, Bhattacharya och Swain (2014) hävdar att personalen är mycket viktiga i 

arbetet med att kommunicera företagets hållbarhetsarbete eftersom det är de som 

interagerar med kunderna. Personalen i frontlinjen kan enligt Lea-Greenwood (2012) 

ses som en personifiering av varumärket och flera forskare hävdar att vad frontlinjen 

säger och gör är betydande för att förmedla vad företaget står för (Edinger-Schons, 

Lengler-Graiff, Scheidler & Wieseke, 2018). Detta lyfts även i tidigare forskning av 

Morsing, Schultz och Nielsen (2008) som förklarar att kunder anser personalen som den 

mest trovärdiga källan till information gällande CSR. I relation till det framhåller 

Edinger-Schons et al. (2018) att det kan uppstå problem om inte personalen får den 

utbildning som krävs för att kunna förmedla kunskap och besvara frågor gällande 

företagets hållbarhetsarbete.   

 

Under de senaste åren har det blivit en trend bland konsumenter att köpa produkter från 

miljövänliga varumärken (Drozdenko, Jensen & Coelho, 2011). Fraj och Martinez 

(2006) menar att det kan bero på att antalet miljömedvetna kunder ökar och att deras 

vilja att minska miljöpåverkan har blivit starkare. Samu och Wymer (2014) instämmer 

och förklarar vidare att marknadsföring gällande företagets hållbarhetsarbete påverkar 

konsumenternas köpbeslut och attityd gentemot varumärket. Samma författare lyfter 

även att det är viktigt att varumärket stämmer överens med hållbarhetsarbetet de 

engagerar sig i för att det ska generera positiva reaktioner hos konsumenterna. Miller 

och Merrilees (2013) redogör för det faktum att företag engagerar sig i hållbarhetsarbete 

kan påverka kundernas bild av varumärket. I relation till detta menar Kauppinen-

Räisänen, Rindell och Åberg (2014) att det krävs ett långsiktigt engagemang från 

företaget för att erhålla en varumärkesimage av att vara miljövänligt, inte bara enskilda 

justeringar i sortiment eller specifika dekorationer i servicelandskapet som tidigare 

nämnts. Vidare lyfter Samu och Wymer (2014) såväl som Edinger-Schons et al. (2018) 

att det är avgörande att motiven bakom företagens hållbarhetsarbete inte enbart är för 

egen förtjänst eftersom det i sådana fall kan ha motsatt effekt. Lehner (2015) belyser 

svårigheterna i att hitta en balans mellan företagets hållbarhetsarbete och dess 

affärsintresse då det finns risk för att det kan motverka varandra. Trots detta menar 

Wiese et al. (2012) att det kan innebära fördelar för företag att arbeta med hållbarhet i 

sin verksamhet. 
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Sammanfattningsvis kan vi se att tidigare forskning inom området främst undersökt 

hållbarhetsarbete inom branschen för dagligvaror och inte kläder. Vi har även 

observerat att fokus i majoriteten av tidigare forskning varit på produktnivå och hur det 

kan påverka konsumenters beteende och köpbeslut och inte hur hållbarhetsaspekten 

påverkar återförsäljaren och dess varumärke. Förutom detta har tidigare forskning 

främst varit ur ett konsumentperspektiv och avsaknaden av företagsperspektivet är ett 

faktum. 

 
1.3  Problemformulering & syfte 
Att arbeta med hållbarhet är mer aktuellt än någonsin och för att öka kunskapen och 

medvetenheten hos konsumenter och andra parter är kommunikation avgörande. Vi 

anser det därför intressant att undersöka hur klädbranschen kommunicerar 

hållbarhetsarbetet i butiksmiljön där konsumenter främst fattar sina köpbeslut 

(Handelsrådet, 2014). Vi finner det även intressant att, med hjälp av representanter från 

klädbranschen, skapa en förståelse för om hållbarhetsarbetet kan påverka varumärken. 

Med sin grund i det har följande syfte formulerats:  

 

Studien syftar till att ur ett företagsperspektiv undersöka hur detaljhandelsföretag inom 

klädbranschen tillämpar hållbarhetsarbete i butiksmiljön, och huruvida det kan påverka 

varumärket.  

 
1.4  Forskningsfrågor 
 

1.   På vilka sätt utformar och tillämpar klädbranschen kommunikation av 

hållbarhetsarbete i butiksmiljön?  

2.   Vilken betydelse kan hållbarhetsarbete inom klädbranschen ha för butikskedjors 

varumärke?  

 

1.5  Avgränsningar 
Studien avgränsas till att undersöka ämnet ur ett företagsperspektiv, och tar därmed inte 

ett konsumentperspektiv i beaktning. I studien undersöks butikskedjor som verkar inom 

klädbranschen i Sverige. 
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2  Metod 

Studiens andra kapitel beskriver noggrant hur vi har gått tillväga under hela 

forskningsprocessen för att ge läsaren en god förståelse för studiens uppbyggnad. Vi 

kommer att beskriva och motivera de metodologiska val som gjorts innan vi 

avslutningsvis lyfter kritik som kan riktas mot studien. 

 
2.1  Studien har en kvalitativ forskningsmetod 
Studiens forskningsmetod är kvalitativ, vilket enligt Holme och Solvang (1997) 

kännetecknas av en närhet till källan informationen hämtas ifrån. Forskare beskriver att 

metoden bidrar till djupare och fullständig förståelse av det ämne som studeras (Fejes & 

Thornberg, 2015; Holme & Solvang, 1997). En kvalitativ forskningsmetod är användbar 

om syftet med studien är att bidra till en djupare förståelse av ämnet och undersöka 

individens handlingsmönster i jämförelse med en kvantitativ metod som snarare ser till 

frekvenser (Trost, 2010). Detta beskrivs även av Bryman och Bell (2017) som menar att 

en kvalitativ metod kännetecknas av ord snarare än siffror. Eftersom syftet med vår 

studie är att skapa en djupgående förståelse för hållbarhetsarbete inom klädbranschen 

ansåg vi en kvalitativ undersökningsmetod mest lämplig. En kvalitativ metod har precis 

som påpekas av Holme och Solvang (1997), hjälpt oss skapa en helhetsbild av ämnet 

vilket enligt Yin (2013) är på grund av att respondenterna angett sina synsätt, åsikter 

och insikter. 

  

Däremot kan en kvalitativ metod ifrågasättas på grund av dess generaliseringsgrad 

vilket påpekas av Trost (2010) som anser att resultatet därför kan ses med viss skepsis. 

Vidare förklarar författaren att anledningen till det är att en kvalitativ metod vanligtvis 

består av ett relativt litet urval vilket gör att det i jämförelse med en kvantitativ metod är 

svårt att generalisera resultatet för en hel population. Även Yin (2013) såväl som 

Bryman och Bell (2017) instämmer och anser att det är svårt att applicera resultatet 

utöver den situation som studien producerades i. Trots delade meningar gällande i 

vilken grad resultatet från denna studie går att generalisera för hela klädbranschen anser 

vi den kvalitativa metoden passande. Vi anser att studiens intervjuer med väl utvalda 

representanter för klädbranschen genererat i intresseväckande synpunkter, vilket 

bidragit till en ökad och djupare förståelse för ämnet.  
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2.2  En fallstudie av klädbranschen 
I kombination med den kvalitativa forskningsmetoden är studien en fallstudie av 

klädbranschen, vilket enligt Yin (2013) kännetecknas av att forskarna exempelvis 

genom intervjuer, grundligt undersöker skeenden inom det specifika fallet. Bryman och 

Bell (2017) förklarar att fallstudier passar väl ihop med en kvalitativ metod och att det 

är lämpligt att använda när studien syftar till att undersöka ett fall med detaljerad 

granskning. Samma författare menar att målet med en fallstudie är att hjälpa 

forskningen att ingående klarlägga det utvalda fallet där unika drag är av intresse. Patel 

och Davidsson (2011) förklarar att ett fall till exempel kan vara en individ, en grupp 

eller en bransch. Vid utförandet av en fallstudie belyser Yin (2013) vikten av att vara 

anpassningsbar efter det specifika fallet eftersom varje situation som uppstår är speciell. 

I vår studie har vi valt att undersöka klädbranschen genom att vi både intervjuat 

individer som arbetar på butiksnivå inom branschen kompletterat med individer som ser 

den utifrån, utan att vara kopplade till ett specifikt företag. Det stöds av Yin (2013) som 

förklarar att en fallstudie kan innefatta respondenter som både befinner sig i, såväl som 

utanför den fysiska miljön. Trots att majoriteten av respondenterna arbetar för välkända 

butikskedjor vill vi förtydliga att studien inte är en fallstudie av de specifika företagen 

respondenterna är verksamma inom, utan för klädbranschen i sin helhet.   

 

2.3  Därför är vår forskningsansats abduktiv  
Forskning handlar om att relatera teori och verklighet till varandra och i detta 

sammanhang skiljer man vanligtvis mellan begreppen induktion och deduktion (Fejes & 

Thornberg, 2015). En induktiv forskningsansats kännetecknas enligt Patel och 

Davidsson (2011) av att empirin står i centrum där forskaren kan inleda arbetet med att 

studera ett forskningsobjekt för att i ett senare skede anknyta lämpliga teorier. Samma 

författare beskriver att motsatsen till detta är en deduktiv forskningsansats där forskaren 

inleder med att redogöra för befintliga teorier, för att sedan forma hypoteser som prövas 

empiriskt. Alvehus (2013) förklarar att det kan anses vara problematiskt att vara rent 

deduktiv eller induktiv när det gäller kvalitativ forskning och i relation till det påpekar 

Fejes och Thornberg (2015) att forskare sällan strikt håller sig till endast en av 

ansatserna. Vanligtvis uppstår en variation, vilket innebär att forskaren växelvis skiftar 

mellan deduktion och induktion under forskningsprocessens gång, vilket har kommit att 

kallas för abduktion (Alvehus, 2013). Den abduktiva ansatsen innebär enligt Fejes och 

Thornberg (2015) att forskarna jämför och tolkar empirisk data och tidigare känd teori i 
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jakt efter mönster och förklaringar. Bryman och Bell (2017) förklarar att abduktion ofta 

tillämpas i syfte att undvika de begränsningar som deduktion och induktion innebär och 

menar att det därför blivit allt vanligare att kvalitativ forskning anses vara abduktiv.  

 

Vår studie har en abduktiv forskningsansats eftersom vi växelvis skiftat mellan 

induktion och deduktion. Idén till studien kommer från att vi båda uppmärksammat och 

intresserat oss för det ökade hållbarhetsarbetet inom klädbranschen vilket gör att vi 

inledde med att vara induktiva. Vidare har den teoretiska referensramen för uppsatsen 

utformats innan insamlingen av den empiriska datan skett, vilket istället kännetecknar 

deduktion. Med sin grund i att vi inte besitter tillräcklig kunskap inom ämnet ansåg vi 

detta viktigt eftersom teorin hjälpt oss forma intervjuguiden på ett relevant sätt för att 

slutligen ha möjlighet att uppnå studiens syfte. Vi ansåg det dock vara av stor vikt att ha 

en induktiv ansats gällande intervjuerna, vilket inneburit att vi efter dem genomförts 

gick tillbaka och kompletterade den befintliga teorin utifrån respondenternas svar. Den 

induktiva ansatsen har vidare varit central i studiens analysarbete där vi utgått från den 

insamlade empiriska datan och ställt den mot den teoretiska referensramen för att belysa 

likheter och skillnader.  

 
2.4   Hur vi gått tillväga för att samla in data 
2.4.1  Våra respondenter 
Vi var tidigt medvetna om att valet av respondenter skulle bli avgörande för studiens 

resultat vilket stöds av Holme och Solvang (1997). Författarna förklarar att urvalet 

måste bestå av rätt personer för att inte riskera att studien blir meningslös i relation till 

utgångspunkten. I arbetet med att välja passande respondenter har vi utgått från en 

medveten strategi för att uppnå en teoretisk betydelse, vilket enligt Trost (2010) är 

betydelsefullt. Urvalet kan därför kännetecknas av att vara målstyrt vilket enligt Bryman 

och Bell (2017) är vanligt förekommande i kvalitativ forskning. Holme och Solvang 

(1997) instämmer och påpekar att det nästintill är omöjligt att tillämpa ett slumpmässigt 

urval i en kvalitativ studie.  

  

Studiens urval består av åtta respondenter med koppling till hållbarhetsarbete i 

klädbranschen. Antalet respondenter kan anses vara litet, men enligt Trost (2010) kan 

ett mindre urval i kvalitativ forskning vara fördelaktigt. Han beskriver att för många 

intervjuer kan bidra till ett stort och ohanterligt material som försvårar att uppfatta 

handlingsmönster, och därmed uppkommer risken att studien går miste om intressanta 
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detaljer. Fem av respondenterna är butikschefer på butikskedjor inom klädbranschen 

och resterande tre respondenter är experter inom hållbarhetsområdet. Anledningen till 

att vi valde denna kombination av respondenter är på grund av att vi ville uppnå en 

djupgående förståelse för ämnet. Vi ansåg att respondenterna kompletterar varandra bra 

när det gäller studiens fokus på de tre huvudområdena hållbarhet, kommunikation och 

varumärke. Butikscheferna bidrog med en infallsvinkel som utgår ifrån att de har en 

nära anknytning till klädbranschen, de befinner sig i butiksmiljön och arbetar i nära 

relation till konsumenten. Experterna besitter kunskap gällande företags 

hållbarhetsarbete i stort, och kunde därför bidra med ett helhetsperspektiv som vi kunnat 

applicera på klädbranschen. Vi ansåg att respondenternas egenskaper var viktiga för 

studiens kvalitet och att det hjälpt oss uppfylla syftet. 

 

Utöver att urvalet är målstyrt så kan det även, med tanke på att majoriteten av 

respondenterna valts utifrån geografisk position kännetecknas som ett 

bekvämlighetsurval (Yin, 2013). Samtliga fem butikschefer som intervjuats befinner sig 

i Kalmar. En av experterna besökte vi i Växjö och de resterande två intervjuerna 

utfördes via telefon på grund av att de personerna arbetar i Stockholm. Utöver den 

geografiska positionen har även tids-och kostnadsperspektivet som beskrivs av Trost 

(2010) haft påverkan på urvalet. Nedan följer en presentation av samtliga respondenter:  

 

•   Angelica Olofsson & Malin Johansson, Lindex Kalmar City 

Olofsson har hela 18 års erfarenhet inom Lindex och arbetar sedan ett år tillbaka 

som butikschef. Ursprungligen var intervjun planerad att enbart utföras med 

Olofsson men då Johansson som har arbetat 11 år på Lindex och idag är 

Ställföreträdande butikschef och Visual Merchandiser fanns tillgänglig 

involverades även hon i intervjun.  

 
•   Anna Karin Radsby, KappAhl Kalmar City 

Radsby har varit verksam inom klädbranschen sedan 90-talet där hon främst agerat 

i olika positioner inom Kappahl, bland annat som Visual Merchandiser. Sedan fyra 

år tillbaka arbetar hon som butikschef.  
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•   Sofi Sjöström, Cubus Kalmar City och Hansa City 

Sjöström har cirka tio års erfarenhet inom klädbranschen där hon till en början drev 

en egen klädbutik innan hon blev butikschef för båda Kalmars Cubus-butiker som 

hon är än idag.  

 

•   Felicia Andersson, Butikskedja, Kalmar 

Andersson har erfarenhet av klädbranschen där hon både varit egen företagare och 

anställd på ett flertal företag. Sedan tio år tillbaka arbetar hon som butikschef inom 

en butikskedja. Andersson har önskat att vara anonym i studien och har därför 

tilldelats ett fiktivt namn. Respondentens verkliga namn är därmed inte Felicia 

Andersson.  

 

•   Marie Larsson, Butikskedja, Kalmar.  

Larsson har erfarenhet inom klädbranschen och är sedan fyra år tillbaka butikschef 

inom en butikskedja som hon totalt arbetat på i 16 år. Larsson har önskat att vara 

anonym i denna studie och har därför tilldelats ett fiktivt namn. Respondentens 

verkliga namn är därmed inte Marie Larsson.  

 

•   Ann Christiansson, Svensk Handel, Stockholm 

Christiansson arbetar som näringspolitisk expert på Svensk Handel i Stockholm 

sedan 15 år tillbaka. De senaste fem åren har Christiansson framförallt arbetat med 

miljö- och hållbarhetsfrågor.  

 

•   Maria Sandow, Svensk Handel Stil, Stockholm 

Sandow arbetar sedan två år tillbaka som kanslichef på Svensk Handel Stil. Innan 

hon blev kanslichef arbetade hon åtta år som näringspolitisk expert där hon främst 

fokuserade på handels- och hållbarhetsfrågor vilket även idag är hennes 

specialistområde.   

 

•   Veronica S. Ülgen, Linnéuniversitetet, Växjö 

Ülgen är universitetsadjunkt och forskare på Linnéuniversitetet och undervisar i 

logistik och supply chain management med fokus på inköps-och hållbarhetsfrågor. 

Tidigare har hon bland annat arbetat tio år på Ikea där dels arbetade med inköps- 

och logistikrelaterade frågor där hållbarhetsaspekterna fanns inblandade.  
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2.4.2  Hur vi skapade vår intervjuguide 
Som stöd i våra intervjuer har vi valt att använda en intervjuguide som återfinns i bilaga 

2. I arbetet med att utforma intervjuguiden valde vi att utifrån den teoretiska 

referensramen göra en operationalisering som återfinns i bilaga 1. Detta eftersom 

övergången mellan teori och empiri är en kritisk del enligt Holme och Solvang (1997) 

vilket Patel och Davidsson (2011) håller med om, som vidare nämner att teoretiska 

begrepp kan formuleras till intervjufrågor via en operationalisering. 

Operationaliseringen hjälper oss att säkerställa att samtliga teman och exempelfrågor 

överensstämmer med teorin för att möjliggöra analys mellan teori och empiri i ett senare 

skede i uppsatsprocessen. Bryman och Bell (2017) beskriver att en intervjuguide för 

semistrukturerade intervjuer ska innehålla en relativt strukturerad lista med frågor som 

ska beröras. Eftersom vi använder en semistrukturerad intervjuguide har vi varit noga 

med att utforma öppna exempelfrågor med syfte att vi inte ville riskera att styra 

respondenterna i sina svar. Vi har varit noga med att kontrollera att intervjuguiden är 

relevant i relation till vårt syfte och forskningsfrågor. 

 

2.4.3  Hur vi gått tillväga i våra intervjuer 
Inom kvalitativ forskning är det vanligt förekommande att forskarna väljer att utföra 

intervjuer för att få en tydlig inblick i hur respondenterna tänker och känner (Trost, 

2010). Intervjuerna i denna studie är utformade av en semistruktur vilket enligt Bryman 

och Bell (2017) kännetecknas av flexibilitet och vanligtvis innebär att det skapats en 

intervjuguide med specifika teman som styr intervjun. Vidare menar samma författare 

att en viktig del i intervjuerna är att intervjuguiden endast finns till som ett hjälpmedel 

för att se till att de tänkta ämnet berörs, men att det finns utrymme att ställa frågorna i 

en annorlunda följd eller att lägga till följdfrågor passande till något respondenten valt 

att ta upp i sina svar. I semistrukturerade intervjuer lämnas stort utrymme för 

respondenten att forma sina svar som denne själv önskar (Bryman & Bell, 2017). I 

relation till det beskriver Yin (2013) att en av de viktigaste sakerna för kvalitativa 

intervjuer är att frågorna som ställs ska vara öppna och inte slutna, vilket 

överensstämmer med att Bryman och Bell (2017) påstår att kvalitativa 

undersökningsmetoder kännetecknas av att vara betydligt mindre strukturerade än 

kvantitativa sådana.   

 

För att komma i kontakt med butikscheferna valde vi att fysiskt besöka de utvalda 

butikerna och presentera oss. Detta var ett medvetet val eftersom det fysiska mötet 
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innebar att vi kunde ge en mer utförlig förklaring av vårt ämne, samt att de skulle få en 

tydlig uppfattning av oss som intervjuare. För att boka intervjuer med de utvalda 

experterna valde vi istället att ta kontakt via telefon på grund av att de befann sig i 

Växjö, respektive Stockholm. I den första kontakten med samtliga respondenter gav vi 

en kortfattad förklaring av studien, angav en uppskattning av hur lång tid det skulle ta 

att utföra intervjun och kom därefter överens om en passande dag och tid.  Samma dag 

efter första kontakten skickade vi ett mail till respektive respondent för att bekräfta tiden 

vi bestämt, samt tillhandahöll dem våra kontaktuppgifter så att de enkelt skulle kunna 

komma i kontakt med oss vid eventuella frågor. Senast två arbetsdagar innan intervjun 

skickade vi via mail ut ytterligare information till respondenten, samt de teman vi 

planerat att beröra med exempel på tillhörande frågor. Vi valde att göra detta för att 

respondenterna redan innan intervjun utfördes skulle ha tid att förbereda sig och sätta 

sig in i ämnet vilken gjort att vi kunnat tillhandahålla mer genomtänkta och djupgående 

svar än vad vi förmodligen annars skulle fått. 

  

Vid utförandet av intervjuerna med personligt möte var vi noga med att befinna oss på 

plats i god tid innan. Platserna för intervjuerna föreslogs av respondenterna vilket var ett 

medvetet val från vår sida eftersom vi ville göra det så enkelt som möjligt för 

respondenten och undvika att ta för mycket tid från deras arbete. Intervjuerna har sin 

grund i att förstå respondentens känslor, sätt att tänka och handla och därför är det enligt 

Trost (2010) fördelaktigt att intervjuerna utförs i en lugn miljö där respondenten känner 

sig trygg och bekväm. Detta återspeglas i våra intervjuer eftersom de utförts i 

personalrum och konferensrum. Vid majoriteten av intervjutillfällena var vi två 

intervjupersoner och en respondent. Innan intervjun kom vi överens om vem som skulle 

ha det huvudsakliga ansvaret för att leda samtalet medan den andra intervjupersonen såg 

till att samtliga teman berördes. Vi anser att det upplägget var mycket fördelaktigt 

eftersom vi fann stöd i varandra och kunde känna oss trygga i att vi inte missade viktiga 

delar.  Samtliga intervjuer har efter godkännande spelats in via mobiltelefon och i 

samband med att vi frågade om detta frågade vi även av etiska skäl om det fanns 

önskemål om att vara anonym. Detta bidrog till att två av studiens åtta respondenter 

önskade att vara anonyma och har därför tilldelats ett fiktivt namn vilket vidare 

diskuteras i avsnitt 2.7 Etiska överväganden vi tagit i beaktning. Därefter fortsatte 

intervjuerna med att vi berörde våra utvalda ämnen med stöd i vår intervjuguide vilka 
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återvinns i bilaga 2. Vi båda lyssnade aktivt på respondentens svar och såg till att ställa 

relevanta följdfrågor under intervjuns gång.  

 

Majoriteten av intervjuerna har varit med personligt möte vilket enligt Bryman och Bell 

(2017) är det vanligaste när det kommer till kvalitativa intervjuer. Ur ett tids-och 

kostnadsperspektiv har två av intervjuerna utförts via telefon på grund av att de 

respondenterna befann sig i Stockholm. Kvale och Brinkemann (2014) påpekar att 

telefonintervjuer är användbara eftersom det ökar möjligheten att komma i kontakt med 

människor som inte har en geografisk närhet. Bryman och Bell (2017) såväl som Trost 

(2010) nämner även att telefonintervjuer är betydligt billigare och mindre tidskrävande 

med tanke på att det inte krävs någon resa. Vidare belyser Bryman och Bell (2017) att 

en nackdel med telefonintervjuer är att det inte går att se respondentens kroppsspråk och 

ansiktsuttryck vilket kan vara viktigt för att upptäcka eventuell förvirring eller osäkerhet 

på frågorna. Dock lyfter Bryman och Bell (2017) att telefonintervjuer även kan vara 

fördelaktiga eftersom personliga intervjuer kan innebära att respondentens svar 

påverkas av olika faktorer hos intervjuaren och att dessa kan undvikas när det inte 

uppstår något fysiskt möte.   

 
Tabell 1. Våra intervjuer 

Respondenter Befattning Intervjumetod Datum Antal minuter 

Angelica Olofsson & 

Malin Johansson 

Butikschef & ställföreträdande 

butikschef samt visual 

merchandiser Lindex 

Personlig intervju 2018-04-23 42 

Anna Karin Radsby,  Butikschef KappAhl Personlig intervju 2018-04-23 32 

Sofi Sjöström Butikschef Cubus Personlig intervju 2018-04-24 24 

Felicia Andersson 

(Fiktivt namn) 

Butikschef inom klädbranschen Personlig intervju 2018-05-02 50 

Marie Larsson  

(Fiktivt namn) 

Butikschef inom klädbranschen Personlig intervju 2018-05-04 37 

Veronica S. Ülgen Universitetsadjunkt Personlig intervju 2018-05-03 52 

Maria Sandow,  Kanslichef på  

Svensk Handel Stil 

Telefonintervju 2018-05-03 42 

Ann Christiansson,  Näringspolitisk expert på 

Svensk Handel 

Telefonintervju 2018-05-04 37 

 
2.4.4  Därför har vi valt att spela in och transkribera våra intervjuer 
Vi har gjort ett medvetet val att spela in och transkribera samtliga intervjuer. Enligt 

Bryman och Bell (2017) är inspelning av intervjuer en vanlig företeelse vid kvalitativa 

undersökningsmetoder, eftersom det gör det möjligt för forskarna att i efterhand lyssna 

på materialet. Samma författare beskriver att inspelningen kan vara fördelaktig med 
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hänsyn till att intervjupersonerna slipper föra anteckningar som annars kan vara en 

distraktion för både intervjuarna och respondenten. Vidare menar Bryman och Bell 

(2017) att inspelning underlättar en ingående analys av vad respondenten har sagt, det 

ger forskaren möjlighet att upprepade gånger lyssna på respondentens svar och det 

hjälper forskaren att stå till svars för att studien skulle ha påverkats av dennes 

värderingar och fördomar. Däremot belyser författarna att inspelningen kan generera i 

att respondenten känner sig obekväm och inte uttrycker sin verkliga åsikt och att 

därmed gäller att känna av varje situation. Som nämnt ovan har våra inspelningar gjorts 

först efter godkännande från respondenten och vi har inte uppmärksammat någon 

negativ inställning till detta efter att vi förklarat att det endast är vi som kommer lyssna 

på materialet. Vi kan därmed anta att de svar vi erhållit till vår empiri är genuina, 

trovärdiga och att det är respondentens verkliga åsikter. Fejes och Thornberg (2015) 

förklarar vikten av att inte utelämna några detaljer eftersom det ökar risken för 

missförstånd. Vidare belyser samma författare att saker som till en början kan upplevas 

betydelselösa kan vara avgörande för studiens analys och slutsatser, vilket är 

anledningen till att vi valt att spela in samtliga intervjuer.  

 

I samband med att vi utfört intervjuerna har vi sett till att transkribera dem ordagrant så 

fort som möjligt för att inte missa faktorer som kunde vara avgörande för studiens 

resultat.  Transkribering ses ofta som ett tidsödande och omfattande arbete att 

genomföra. Detta beskriver Fejes och Thornberg (2015) som vidare påpekar att det trots 

tidsåtgången kan vara fördelaktigt eftersom det ger insikt i det empiriska materialet 

innan det ska analyseras vilket underlättar processen. Vi upplever att transkriberingen 

har varit värdefull i arbetet med vår studie eftersom det underlättade sammanställningen 

av empirin enormt. Genom att samtliga intervjuer funnits i skrift har det varit enklare att 

få en övergripande bild av respondenternas svar, samt att jämföra respondenternas dem 

sinsemellan. 

 

2.4.5  Sekundärdata 
Studien bygger på varierande sekundärdata, vilka är vetenskapliga artiklar, litteratur, 

rapporter, internethemsidor och lagar passande för vårt ämne. Alvehus (2013) förklarar 

att sekundärdata är material som samlats in av andra forskare i annat syfte. De 

vetenskapliga artiklar som används i studien har dels hittats via sökmotorn Onesearch 

men även genom att vi använt databaser som Emerald Insight, Business Source Premier 

och Science Direct. För att hitta studiens vetenskapliga artiklar har vi bland annat 
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använt oss av sökord som Sustainability, Environment, Communication, Servicescape, 

Brand och Fashion som kombinerades i olika konstellationer för att få fram relevanta 

artiklar. Samtliga vetenskapliga artiklar vi valt att använda har granskats ur ett 

kvalitetsperspektiv där vi dels kontrollerat att de är “peer-reviewed” men även att vi 

själva kontrollerat att artiklarna har rätt struktur samt tillräckligt antal sidor. Detta efter 

att vi besökt Kalmars universitetsbiblioteks drop-in sök-och skrivhjälp där vi lärde oss 

att det inte alltid går att lita på artiklarnas kvalitet genom att endast söka efter dem med 

“peer-reviewed”-funktionen. Samtliga artiklar har också valts med tanke på vilket årtal 

de publicerades eftersom forskningen inom området miljö och hållbarhet är föränderligt.    

 

2.5  Vetenskapliga kriterium 
De vetenskapliga begreppen reliabilitet och validitet används enligt Bryman och Bell 

(2017) främst inom de kvantitativa metoderna för att ta reda på studiens kvalitet. Vidare 

förklarar författarna att dessa kriterier inte är lika relevanta när det kommer till en 

kvalitativ metod och att det därför framkommit alternativa bedömningskriterier. Det 

viktigaste när det gäller en kvalitativ metod är att den är trovärdig enligt Yin (2013). 

Trovärdighet delas upp i fyra kategorier för att studien ska uppnå god kvalitet. Dessa 

begrepp benämns av Bryman och Bell (2017) som tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och konfirmering. 

 

Tillförlitligheten som kvalitetsbegrepp syftar till hur ordentlig och systematisk 

forskningsprocessen har varit och som därmed visar på hur tillförlitligt ens resultat är 

från datainsamling och analys (Fejes & Thornberg, 2015). För att denna studie ska vara 

tillförlitlig har vi under hela processen försökt att arbeta så systematiskt och noggrant 

som möjligt. Vi har arbetat strukturerat och följt ett tidsschema för att ingenting ska 

lämnas åt slumpen. För att studien ska kunna bedömas som tillförlitlig har vi varit noga 

med att utförligt beskriva processen och argumenterat för de beslut vi tagit längs 

vägen.   

 

Överförbarhet beskriver huruvida resultatet av studien kan generaliseras i en annan 

kontext och miljö enligt Bryman och Bell (2017). I vår studie har vi försökt att 

åstadkomma ett resultat som kan överföras på klädbranschen i sin helhet. För att uppnå 

detta har vi valt ut en kombination av respondenter som kompletterar varandra. Några 

har erfarenhet från och arbetar på butiksnivå inom klädbranschen medan andra är 
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experter och kan se området utifrån. Däremot ska generalisering av branschen ske med 

viss försiktighet.  

 

Pålitlighet handlar om att studien ska beskrivas på ett sätt som gör att andra forskare ska 

ha möjligheten att vid ett annat tillfälle förstå och genomföra studien och uppnå ett 

liknande resultat enligt Bryman och Bell (2017). Författarna skriver att det däremot är 

svårt att uppnå eftersom miljöer ständigt förändras. Om denna studie skulle utföras i 

framtiden är det inte säkert att förutsättningarna eller att respondenternas kunskap och 

erfarenheter är densamma som när vi utförde vår studie. Detta har dels med att göra att 

ämnet hållbarhet och att klädbranschen ständigt utvecklas. Det betyder att resultatet kan 

bli annorlunda om studien utförs vid en annan tidpunkt. För att säkerhetsställa 

pålitligheten som vetenskapligt kriterium av studien har vi därför valt att skriva en 

fullständig redogörelse av arbetets gång och att hela forskningsprocessen tydligt 

redovisas för att underlätta framtida forskning.   

 

Konfirmering innebär att studien inte är fullständigt objektiv. Forskarna kommer via en 

kvalitativ undersökningsmetod ha egna värderingar och uppfatta data på olika sätt som 

därmed betyder att samma material kan leda till varierande slutsatser mellan olika 

forskare (Bryman & Bell, 2017). För att undvika detta har vi tolkat den insamlade datan 

var och för sig för att sedan jämföra våra tolkningar. Vid jämförelsen diskuterade vi för 

att komma överens om en gemensam tolkning om våra åsikter skilde sig åt. 

 

2.6  Forskningsprocessen 
2.6.1  Arbetets gång  
Det utvalda ämnet för denna studie har sin utgångspunkt utifrån vårt intresse för 

detaljhandeln och miljö- och hållbarhetsfrågor. Våra tre år på utbildningen 

Detaljhandel-och Service Management har givit oss förkunskaper inom bland annat 

marknadsföring vilket är något båda är intresserade av och som påverkat att vi valt att 

behandla kommunikation som en central del i uppsatsen. Det som ursprungligen väckte 

vårt intresse var detaljhandelns ökade arbete för en minskad konsumtion av 

plastbärkassar. När vi fördjupade oss inom detta insåg vi att ämnets teoretiska relevans 

var svag vilket är anledningen till att vi valde att bredda perspektivet och även involvera 

företagens övriga hållbarhetsarbete som kommuniceras i butiksmiljön. Här väcktes även 

vårt intresse för huruvida det faktum att företag involverar hållbarhetsarbete i sina 
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verksamheter kan komma att påverka varumärkets identitet, vilket sedan utmynnade i 

studiens syfte och forskningsfrågor.  

 

Efter att studiens syfte och forskningsfrågor formulerats fortsatte arbetet med en 

deduktiv ansats genom att vi sökte upp relevant teori för att fördjupa vår kunskap inom 

ämnet. Här identifierades studiens tre huvudområden hållbarhet, kommunikation och 

varumärke som bidragit till en röd tråd genom hela uppsatsen. Parallellt med 

insamlingen av den teoretiska referensramen såg vi till att i ett tidigt skede söka upp 

potentiella respondenter till studiens intervjuer. Detta eftersom vi redan från början var 

medvetna om att dessa skulle bli avgörande för studiens resultat och att vi av tidigare 

erfarenhet vet att det kan vara en svår uppgift att erhålla individer som vill och har tid 

att medverka. För att försäkra oss om att uppnå en tillräcklig mängd intervjuer såg vi till 

att kontakta ett stort antal respondenter vi ansåg som lämpliga för studien eftersom vi 

var medvetna om risken för avbokningar. Efter en många besök, samtal och mail 

lyckades vi slutligen boka in våra åtta intervjuer som sedan kom att utgöra studiens 

empiriska material. Efter att insamlingen av den empiriska datan färdigställts antog vi 

återigen en induktiv ansats och återvände till den teoretiska referensramen och 

utvecklade den med teorier vi upplevde saknades. Den induktiva ansatsen fortsatte 

eftersom det empiriska materialet styrde analysen innan vi slutligen kunde redogöra för 

studiens slutsatser.  

 

2.6.2  Hur vi tolkade studiens insamlade data 
Kvalitativa undersökningsmetoder kännetecknas främst av ett vetenskapligt synsätt som 

är hermeneutisk och vidare beskriver Bryman och Bell (2017) att synsättet används för 

att tolka och förstå texters mening. Detta beskrivs även av Patel och Davidsson (2011) 

och de förklarar att synsättet bidrar till en helhetsbild av forskarnas område. Alvesson 

och Sköldberg (2008) menar att forskarna genom hermeneutik arbetar med en process 

för att tolka textens delar och helhet. Författarna menar att delarna och helheten av 

texten är ömsesidigt beroende av varandra eftersom helheten successivt växer fram 

genom att forskarna tolkar delarna och förståelsen för en del skapas i samband med 

helheten. Synsättet kan jämföras med positivismens vetenskapliga synsätt som istället 

appliceras i kvantitativa metoder, där så kallad säker kunskap angående företeelser som 

är mätbara och observerbara är centralt (Bryman & Bell, 2017). Författare beskriver att 

kvalitativa undersökningsmetoder samlar in data som analyseras och därefter tolkas 

(Fejes och Thornberg 2015; Trost 2010).  Intervjuerna är en central del i studien vilket 
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innebär att tolkningen blir en utgångspunkt för att skapa en djupgående förståelse och 

en helhetsbild av klädbranschen. Vidare avser studien att analysera transkriberat 

material vilket gör att vi haft intryck av hermeneutiskt tolkningsperspektiv. När vi tolkat 

den insamlade datan har vi varit noga med att se till att förstå det som verkligen har 

sagts av respondenterna, eftersom tolkningen enligt Yin (2013) påverkar kvaliteten av 

studien. Även fast vi antagit ett objektivt förhållningssätt i vår tolkning av data bör det 

enligt Fejes och Thornberg (2015) uppmärksammas att det kan finnas tendenser till att 

tolkningen utgår från forskarnas tidigare erfarenheter, uppfattningar och förståelse. 

 

2.7  Etiska överväganden vi tagit i beaktning 
I all vetenskaplig forskning ska vikten av etiska aspekter övervägas. Det påpekar Trost 

(2010) som vidare menar att det är på grund av att respondenten har rätt till sin egen 

integritet och värdighet. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att etiska riktlinjer är 

viktiga att ta hänsyn till vid utförandet av en intervjuundersökning. Det talar bland annat 

om informerat samtycke vilket betyder att forskarna ska informera respondenterna 

angående studiens allmänna syfte och hur processen kommer att se ut. En viktig aspekt 

inom detta område handlar om att informera respondenterna om att deltagandet i studien 

är helt frivilligt och att de när som helst kan välja att avbryta sitt deltagande (Kvale & 

Brinkmann, 2014). I enlighet med detta valde vi att i samband med intervjun informera 

respondenterna om att medverkan var frivillig och att de inte behövde svara på några 

frågor om de inte ville och att de när som helst kunde välja att avbryta intervjun. Som vi 

tidigare nämnt har två av respondenterna önskat vara anonyma vilket Trost (2010) 

beskriver är när respondentens namn eller övriga igenkänningstecken undviks att 

nämnas. Vi har därför valt att tilldela dessa respondenter fiktiva namn och varit 

noggranna med att deras rätta identitet inte på något sätt ska gå att identifiera vilket är 

anledningen till att vi inte heller valt att nämna vilken butikskedja de arbetar inom.  

 

2.8  Kritik gentemot våra metodologiska val 
Som tidigare nämnts påpekar Bryman och Bell (2017) att det går att kritisera kvalitativ 

forskning med tanke på dess grad generaliserbarhet. Trots detta anser vi att det var rätt 

val av undersökningsmetod för vår studie med tanke på att den innehar ett 

företagsperspektiv vilket gör att anser den kvalitativa metoden som lämpligast. Vidare 

går det även att kritisera studiens subjektivitet och huruvida resultatet från studien kan 

ha påverkats av författarnas egna intressen och tolkningar enligt Fejes och Thornberg 
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(2015). Det är oundvikligt att undgå detta helt och hållet men för att undvika de i så stor 

grad som möjligt har vi varit noga med att återge respondenternas bild av verklighet så 

tydlig och rättvis som möjligt utan att väva in egna tolkningar i för hög grad.  

 

Kritik kan riktas mot att två av studiens intervjuer på grund av ett tid- och 

kostnadsperspektiv har utförts via telefon. Hade vi fått önska hade självklart samtliga 

intervjuer utförts genom personligt möte men med tanke på att respondenterna bor och 

arbetar i Stockholm ansåg vi att det inte var möjligt. Vi ansåg därför telefonintervju vara 

bättre än ingen intervju alls med tanke på att vi inte ville gå miste om två respondenter 

som varit värdefulla för studiens resultat. För att ha så många av intervjuerna som 

möjligt via personligt möte valde vi att resa till Växjö för att hålla intervjun med 

Veronica Ülgen. Trots restiden och de kostnader den medförde anser vi att det var värt 

det med tanke på att vi själva känt att de personliga intervjuerna haft högre kvalitet än 

de som utförts via telefon.  

 

Det går att lyfta kritik gentemot studiens urval utifrån det faktum att det hade varit 

fördelaktigt med respondenter med högre befattning än butikschefer från de olika 

butikskedjorna. Detta med tanke på risken att butikscheferna inte skulle vara tillräckligt 

insatta i hållbarhetsfrågor. Vi hade önskemål om att även utföra intervjuer med 

hållbarhetsansvariga inom de valda butikskedjorna vilka vi tillfrågade men tyvärr fick 

avslag från. Även om butikskedjornas hållbarhetsansvariga förmodligen hade bidragit 

med djupare kunskap om respektive butikskedjas hållbarhetsarbete anser vi trots det, att 

butikscheferna med sin långa erfarenhet inom branschen haft tillräcklig kunskap. Som 

tidigare nämnts har vi använt oss av en semistrukturerad intervjumetod vilket kan 

kritiseras ur den synpunkten att vi upplevt att det varit en utmaning att jämföra 

respondenternas svar sinsemellan eftersom intervjuerna fört oss i olika riktningar. Trots 

detta anser vi upplägget som fördelaktigt och tror att vi skulle ha gått miste om 

intressanta tankar och viktiga åsikter om vi haft strukturerade intervjuer med ett exakt 

frågeschema att följa.  
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3  Teori 
I följande kapitel presenteras studiens teoretiska referensram som anses relevant för att 

skapa en förståelse för forskningsområdet.  Inledningsvis redogörs det för teorier om 

hållbarhet följt av en beskrivning av hur det kommuniceras i butiksmiljön innan vi 

avslutningsvis utvecklar förståelsen för teori om varumärke. 

 
3.1  Hållbarhet 
3.1.1  Processen för hållbarhet 

Vilken roll företag har i samhället och vilket ansvar de tar har genom tiderna varit ett 

aktuellt diskussionsämne. Det beskriver Grafström, Göthberg, och Windell (2015) som 

vidare redogör för att företag och deras arbete har en betydande roll för 

samhällsutvecklingen och att det bidrar till den ekonomiska tillväxten. Samma författare 

förklarar att det krävs att företag utöver dessa aspekter tar ett socialt ansvar vilket även 

benämns Corporate Social Responsibility som hädanefter i studien kommer förkortas 

CSR. Begreppet CSR handlar om att företag måste ta ansvar för sin inverkan på 

samhället och därmed skapa en process för att integrera sociala, miljömässiga, etiska, 

mänskliga rättigheter och konsumentfrågor i sin verksamhet om de ska uppfylla 

företagets sociala ansvar (EU-kommissionen, 2011). Grafström, Göthberg och Windell 

(2015) förklarar att CSR är informellt men att det förhåller sig till rådande lagstiftning 

och överenskommelser. Författarna menar därmed att företagens CSR-arbete till viss del 

kan ses som frivilligt och att det har en räckvidd utöver det lagen kräver. Däremot påstår 

Löhman och Steinholtz (2003) att nästan alla företag involverar CSR i sina 

verksamheter trots att det är frivilligt. Samma författare påpekar att företag blir 

bedömda utefter sitt CSR-arbete och att det därför är viktigt att de bestämmer sig för i 

vilken grad och hur de ska tillämpa det. Även Hopkins (2016) för liknande resonemang 

och menar att företag inte kan konkurrera på marknaden utan att engagera sig i CSR.  

 

Enligt Hopkins (2016) är CSR en process med riktlinjer för hur företag kan ta sitt 

sociala ansvar där målet är att uppnå hållbarhet. Begreppet hållbarhet beskrivs utifrån 

tre aspekter och har sin grund i Elkingtons teori “Triple Bottom Line” som förkortas 

TBL (Wiese et al., 2012). De tre aspekterna som TBL består av är miljömässig, social 

och ekonomisk hållbarhet och enligt Wilson (2015) har samtliga ett ömsesidigt 

beroende. Det betyder att om det sker ändringar i en av de tre aspekterna kommer de 
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andra att påverkas, och därför menar Wilson (2015) att det är viktigt att hitta en balans 

mellan dem eftersom en hållbarhetsaspekt inte får främjas på bekostnad av en annan. 

 

Företag behöver vara medvetna om att de inte enskilt kan lösa de världsliga 

utmaningarna inom hållbarhet och därför är det viktigt att fler engagerar sig i sociala 

aspekter som CSR (Wilson, 2015). Förutom att bidra till en bättre värld hjälper CSR 

företag att förbättra sitt rykte på marknaden (Gimenez, Sierra & Rondon, 2012) och 

detaljhandeln är en bransch som upptäckt att det är betydande att arbeta inom området 

(Wiese et al., 2012). En studie av Christensen (2002) lyfter att det delvis är den 

miljömässiga aspekten som bidragit till ett ökat intresse angående CSR eftersom miljön 

är en stor och viktig del i människors vardag. Det belyser även Wilson (2015) som 

beskriver att det finns en befintlig oro gällande etiska och miljömässiga problem hos 

konsumenter, vilket påverkar deras köpbeslut. Christensen (2002) menar därför att 

detaljhandeln har stor potential att arbeta med CSR och att det kan resultera i ett mer 

hållbart samhälle. Författaren redogör vidare för att branschen kan påverka genom att se 

över hela försörjningskedjan. Samma sak lyfts av Wilson (2015) som menar att företag 

kan undersöka sina produktionsprocesser för att bidra till en mer miljövänlig 

konsumtion. Med det menar författaren att företaget bland annat kan påverka genom att 

välja rätt förpackning för produkten eller undersöka den bästa lösningen för leverans 

från producent till butik.  

 

En studie utförd av Caniato, Caridi, Crippa och Moretto (2012) belyser att 

klädbranschen har stor påverkan på miljön och att det är på grund av 

produktionsprocesserna som involverar kemiska produkter, användning av naturresurser 

och transport. Vidare redogör Niinimäki och Hassi (2011) att klädbranschens nuvarande 

system grundar sig i cykler av trender som är ständigt ombytliga. Företag arbetar med 

att hela tiden skapa nya behov hos konsumenterna vilket görs genom att förkorta 

textilens produktlivscykel. Det är bevisat att låg kvalitet, ständigt utbyte av kläder och 

ökat textilavfall också har en stor påverkan på miljön (Niinimäki & Hassi, 2011). Detta 

håller även MacArthur (2013) med om som redogör för att klädbranschen är en mycket 

resurskrävande bransch och anser att företag bör eftersträva en cirkulär ekonomi till 

skillnad från den rådande linjära ekonomin. Stahel (2016) förklarar att en cirkulär 

ekonomi kännetecknas av tillräcklighet som i detta fall syftar till att återanvända, 

återvinna, reparera och återskapa.  Korhonen, Nuur, Feldmann och Birkie (2018) menar 
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att det är ett initiativ som skapats för att bekämpa de miljömässiga utmaningarna och 

stödja samhället mot en hållbar utveckling. Författarna framhåller fortsättningsvis att 

det är viktigt att påpeka att den cirkulära ekonomin inte endast appliceras på företags 

produktion utan den har också som syfte att utveckla en hållbar konsumtion. Med tanke 

på det har företag i klädbranschen enligt Li, Zhao, Shi och Li (2014) skapat sig en 

förståelse och upptäckt att det är väsentligt att ta hänsyn till en hållbar utveckling för 

ekonomin, miljön och samhället.  

 

Arbetet med CSR har blivit mer vanligt i klädbranschen och vidare redogör Li et al. 

(2014) för att det bör ses som en del av företagets varumärkesstrategi eftersom det kan 

innebära konkurrensfördelar och ett bättre rykte på marknaden. Området lyfts även av 

Christensen (2002) som beskriver att det beroende på i vilken utsträckning företag 

väljer att arbeta med CSR och hållbarhet kan bidra till minskade kostnader och att det 

kan påverka företagets varumärke. Dock belyser Coombs och Holladay (2012) att det 

inte finns någon garanti för att CSR-arbetet kommer öka företagets lönsamhet.  

 
3.1.2  Hållbar lagstiftning  
Lagar beskrivs av Thiele (2016) vara ett effektivt sätt för att uppnå ett mer hållbart 

agerande på nationell nivå och miljölagar fokuserar vanligen primärt på att kontrollera 

förorening av luft, land och vatten. Persson och Hemberg (2010) beskriver att det ofta är 

en lag som gör att företag känner att de måste engagera sig i miljömässiga 

hållbarhetsfrågor och att företaget många gånger endast utför det lagen kräver. 

Hållbarhet är enligt Thiele (2016) både en politisk och juridisk utmaning som kräver att 

vi människor tar ett ökat ansvar för oss själva, vårt samhälle, vår nation och den värld vi 

lever i. Samma författare belyser att det med tanke på att den globala värmen år efter år 

når rekordnivåer borde visa hur kritisk situationen är, och att det är hög tid för ett 

omedelbart och gemensamt agerande.  

 

Många länder väljer att införa lagar och förordningar för att styra företagens arbete med 

CSR. Det beskrivs av Coombs och Holladay (2012) som vidare förklarar att det krävs 

att regeringarna är en aktiv part i arbetet med att utveckla CSR. Vidare menar de att 

specifika branschstandarder och lagar kan vara användbart för att informera företagen 

om vad som lägst förväntas av dem, vilket även bekräftas av Grafström, Göthberg och 

Windell (2008). De förklarar att företag bör se dessa lagar och standarder som en grund 

att stå på men utöver det vara innovativa och engagera sig i ytterligare hållbarhetsarbete 
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för att höja förväntningarna och kanske till och med bana ny mark för hållbarhetsarbetet 

inom en hel bransch. Om företag strävar efter att nå maximala fördelar av sitt CSR-

arbete kan de inte vara nöjda med att enbart uppfylla standarden, utan måste engagera 

sig i att utforma sätt för att utveckla och förbättra arbetet. I linje med det menar 

Grafström, Göthberg och Windell (2008) att företags arbete med att bidra till ett bättre 

samhälle och renare miljö snarare bör ses som en investering än en kostnad. 

  

En lagstiftning som ligger i tiden och som påverkat aktörerna inom klädbranschen är 

den gällande konsumtionen av plastbärkassar. Att vidta åtgärder för att minska 

konsumtionen av plastbärkassar är en trend som fått snabb spridning runt om i världen. 

Detta lyfts av Clapp och Swanston (2009) som vidare beskriver att det är en ökad 

medvetenhet gällande plastbärkassarnas miljöpåverkan som skapat negativa 

inställningar, som i sin tur bidragit till att regeringar runt om i världen valt att vidta 

åtgärder för en minskad förbrukning av kassarna. Något som bidragit till att sprida 

trenden är Europaparlamentet och rådets direktiv (EU)2015/720 som inneburit att 

samtliga medlemsländer i EU varit tvungna att vidta åtgärder i syfte att nå en minskad 

förbrukning av plastbärkassar (Europaparlamentet och rådets direktiv (EU) 2015/720). 

Till följd av direktivet har Sveriges regering infört förordningen SFS 2016:1041 som 

innehåller bestämmelser gällande att företag inom handeln är skyldiga att informera 

kunderna om plastbärkassars miljöpåverkan med syftet att uppnå en minskad 

förbrukning av dem. 

 

3.1.3  Hållbarhetsarbetets påverkan på konsumentbeteende  
Konsumentbeteende beskrivs enligt Solomon (2016) som en process där individer köper 

produkter för att tillfredsställa sina behov. Däremot är denna process och motivationen 

till varför individer konsumerar komplex. McNeill och Moore (2015) förklarar att 

klädbranschen anpassar sig efter konsumenters behov och deras efterfrågan genom att 

ständigt förnya trender. De beskriver att marknaden kännetecknas av en hög omsättning 

av produkter vilket även lyfts av Harris, Roby och Dibb (2016) som påpekar att det 

finns en press från samhället, klädbranschen och media som uppmuntrar kunder till att 

förnya sin garderob och inte använda samma kläder för många gånger.  De förklarar att 

detta har skapat en överkonsumtion av kläder eftersom konsumenter köper en stor 

mängd kläder istället för att investera i en garderob med lång livslängd. Författarna 

menar att överkonsumtionen även har med bekvämlighetsskäl att göra då konsumenter 

hellre köper nya kläder istället för att laga trasiga. 
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Fraj och Martinez (2006) redogör för att antalet miljömedvetna konsumenter som agerar 

för att motverka handelns miljöpåverkan är en ständigt växande siffra. I motsats till det 

påpekar McNeill och Moore (2015) att konsumenter inom klädbranschen har varit 

ovilliga till hållbara förändringar i sina konsumtionsval. Författarna menar att 

konsumenter är tveksamma till förändringarna och att det finns ett visst motstånd till att 

acceptera hållbart producerade produkter. Joergens (2006) redogör för att konsumenter 

hellre intresserar sig i sina egna behov när det kommer till kläder istället för att ta 

hänsyn till andra problem kopplade till klädbranschen. Det håller Harris, Roby och Dibb 

(2016) med om och menar att det inte har speciellt stor betydelse för kundernas 

köpbeslut om kläderna är hållbart producerade, vilket kan bero på att konsumenterna 

saknar kunskap inom ämnet. Vidare anser författarna att en stor utmaning för företag är 

att det inte går att engagera samtliga kunder i alla typer av hållbarhetsfrågor eftersom de 

är intresserade av, och värnar om olika saker. Överlag är det enligt Joergens (2006) även 

en brist på bevis att konsumenter påverkas av etiska problem över huvud taget. Trots att 

konsumenter är medvetna går det inte att bevisa att hållbarhet har inflytande på deras 

köpbeslut när det gäller att köpa kläder.  

  

För att förändra konsumenters syn på hållbarhet i förhållande till kläder rekommenderar 

Harris, Roby och Dibb (2016) att sudda ut bilden av att designen på hållbara kläder 

skiljer sig från vanliga. Samma författare redogör för att det uppstått ett dilemma där 

konsumenter ibland tvivlar på motiven bakom hållbarhetsarbetet och får uppfattningen 

av att företag enbart engagerar sig för att sälja mer, och inte för att de genuint värnar om 

miljön. Harris, Roby och Dibb, (2016) fortsätter och hävdar att det krävs att fler parter, 

där ibland leverantörer, återförsäljare, designers, beslutsfattare och inte minst 

konsumenter tar ansvar i dessa frågor inom klädbranschen för att uppnå ett ökat 

hållbarhetsarbete. McNeill och Moore (2015) instämmer och anmärker att företag idag 

redan arbetar med att klädbranschen ska skapa en hållbar produktion och konsumtion, 

men att detta endast är möjligt att genomföra om konsumenterna väljer att stödja 

hållbart mode genom att faktiskt köpa det. 

 

3.2  Kommunikation 
3.2.1  Hållbar marknadsföring 
Begreppet hållbar marknadsföring beskrivs av Ottosson och Parment (2016) som på 

vilket sätt företag arbetar med sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter på ett 

integrerat sätt i sina verksamheter. De belyser att det ofta handlar om att kommunicera 



  
 

25 

produkterbjudandets negativa effekter och vilka insatser företaget gör för att minska 

dessa. Hållbar marknadsföring som även brukar benämnas grön marknadsföring kan 

användas för att utbilda, uppmuntra och övertyga konsumenter till en mer hållbar 

konsumtion vilket är något som beskrivs av Ottosson (2013). Menon, Menon, 

Chowdhury och Jankovich (1999) framhåller det faktum att företag kan vinna fördelar 

genom att involvera hållbarhetsarbetet i sin marknadsföringsstrategi. De menar att det 

bland annat kan leda till stärkta kundrelationer, förbättrad varumärkesimage och 

ekonomisk lönsamhet vilket de anser vara skälen till att många företag väljer att 

tillämpa grön marknadsföring. Att den gröna marknadsföringen påverkar varumärkets 

image stärks av Ko, Hwang och Kim (2013) som menar att den bidrar till att 

konsumenter bygger upp tillit till företaget vilket genererar i affärsmässiga fördelar. 

Dock belyser Harris, Roby och Dibb (2016) att det många gånger kan vara svårt för 

företag att nå ut med kommunikationen angående sitt hållbarhetsarbete till 

konsumenterna och att det därför krävs mer marknadsföring för att uppmuntra dem till 

en mer hållbar konsumtion.  

 

Ett begrepp som framkommit i samband med den hållbara marknadsföringen är 

greenwashing som av Ottosson och Parment (2016) beskrivs vara när företag använder 

vilseledande marknadsföring ur den mening att de påstår sig vara mer miljövänliga än 

vad de i själva verket är. Författarna belyser detta som ett stort problem eftersom det 

kan innebära negativa effekter för den hållbara marknadsföringen i stort, även den som 

företag genuint gör i syfte att värna om miljön. I relation till det visar forskning av 

Chen, Huang, Wang och Chen (2018) att greenwash genererar negativa effekter för 

varumärkesimagen, kundlojaliteten och att det även bidrar till att kundernas intentioner 

att konsumera hållbara produkter minskar drastiskt. Författarna framhåller att företag 

bör sluta med denna typ av vilseledande marknadsföring för att istället ge plats åt den 

rättfärdiga gröna marknadsföringen, så att hållbara produkter får ett positivt anseende på 

marknaden.  

 
3.2.2  Servicelandskap 
Begreppet servicelandskap myntades av Bitner (1992) och kännetecknas av den fysiska 

miljön där produkter och tjänster levereras och köpare och säljare interagerar med 

varandra.  Att den fysiska miljön påverkar beteendet och upplevelsen är ett faktum och 

Bitner (1992) menar att servicelandskapet har en viktig roll för kunder såväl som för 

personal. Vidare menar författaren att servicelandskapet kan jämföras med en produkts 
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förpackning som ska ge kunderna en övergripande bild av vad som erbjuds 

inuti.  Wilson, Zeithaml, Bitner och Gremler (2016) beskriver att servicelandskapets 

utformning är betydelsefull när det kommer till att ge intryck och skapa förväntningar 

och i linje med det menar Bitner (1992) att kundens förväntningar är avgörande för 

uppfattningen av miljön. Till följd av digitaliseringen och internets utveckling har det 

som komplement till de fysiska servicelandskapen även blivit vanligt med virtuella 

sådana. Detta beskriver Wilson et al. (2016) som även nämner att virtuella 

servicelandskap framförallt kännetecknas för företagens egna hemsidor som används för 

att nå ut med kommunikation till kunderna både före och efter köp. Vidare belyser 

samma författare vikten av att den marknadsföring som används på internet måste stödja 

varumärket och stämma överens med företagets övriga marknadskommunikation.  

 

Servicelandskapet delas in i tre fysiska dimensioner innehållande de faktorer som 

företaget kan vara med och påverka i syfte att påverka kundernas beteende (Bitner, 

1992). Den första dimensionen benämns ”Villkor i rumsmiljön” och kännetecknas 

främst av faktorer som medvetet eller omedvetet påverkar människans fem sinnen. Det 

kan till exempel vara belysning, temperatur, färger, doft och musik. Nästa dimension 

benämns ”Rum och funktion” och handlar om i vilken utsträckning maskiner, utrustning 

och möbler tillhandahålls och hur dessa är placerade. Dessa anses av Bitner (1992) vara 

mycket viktiga eftersom det är avgörande att servicelandskapet innehåller dessa faktorer 

för att kunna uppfylla kundernas behov. Den tredje dimensionen som författaren 

beskriver benämns ”Skyltar, symboler och artefakter” och handlar om hur företaget 

väljer att sända ut signaler och guida kunderna under vistelsen i servicelandskapet. 

Materialen som används och uppvisandet av certifikat och liknande kan kommunicera 

och påverka kundernas uppfattning av varumärket. 

 

I detaljhandeln är det framförallt butiksmiljön som utgör servicelandskapet och Nordfält 

(2007) beskriver att butiksatmosfären är de fysiska och icke fysiska element som 

företaget kontrollerar i syfte att påverka kunderna. Vidare förklarar författaren att 

butiksatmosfären kan påverka kundernas känslor som i sin tur kan innebära en bättre 

helhetsupplevelse och ökad chans till oplanerade inköp. Nordfält (2007) menar att dessa 

faktorer till exempel kan vara hur belysning, skyltar och färger tillämpas i butiksmiljön.  

Hines och Bruce (2007) förklarar att många klädbutiker har insett att utformningen av 

butiksmiljön måste ses som en viktig del i marknadsföringsstrategin eftersom en 
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genomtänkt och passande butiksmiljö kan innebära konkurrensfördelar. I relation till det 

förklarar Barnes och Lea-Greenwood (2010) att butiksmiljön kännetecknas av ett antal 

fysiska element som finns för att skapa en särskiljande bild passande för de produkter 

butiken erbjuder. Vidare lyfter samma författare att butiksmiljön kan anses vara 

klädföretagens främsta marknadskommunikationsverktyg med tanke på makten den har 

att påverka kundens fem sinnen under sin vistelse i miljön. Morgan (2008) menar att 

designen av butiksmiljön kan förmedla företagets varumärkesidentitet och agera som 

stöd för en framgångsrik strategi. I relation till det framhåller Nordfält (2007) att en 

estetisk tilltalande butiksmiljö kan generera en mer positiv utvärdering av butiken och 

Park, Jeon och Sullivan (2014) menar att butikskommunikation påverkar kundernas 

attityd till varumärket, vilket i sin tur påverkar eventuella intentioner till köp. 

Författarna menar därför att det är av stor vikt att butiker anstränger sig i arbetet med att 

använda butikskommunikation som är både visuellt tilltalande och användarvänlig, och 

inte minst kongruent med den bild av varumärket företaget önskar sända ut. 

 

3.2.3  Sortiment som kommunikatör 
Vilket sortiment som erbjuds beskrivs av Nordfält (2007) vara ett av butikernas främsta 

konkurrensmedel och Simonsson (1999) menar att företag därför bör utforma sina 

sortiment i syfte att differentiera sig från konkurrenter. Nordfält (2007) förklarar att 

sortimentet kan agera som påverkare genom att återförsäljaren väljer att placera varorna 

på ett genomtänkt sätt i syfte att kunden ska välja ett specifikt varumärke. Det kan bland 

annat vara för att öka lönsamheten eller för att varumärket stämmer väl överens med 

den identitet företaget vill sända ut. Vidare förklarar samma författare att sortimentet 

hamnar på tredje plats, direkt efter läge och pris i kundernas rankning när de väljer 

vilken butik de ska besöka. Simonson (1999) belyser att sortimentet både kan stilla 

kundernas behov, men även skapa nya. Vidare lyfter han även att kunder endast 

utvärderar en liten mängd av det totala sortimentet och att butikerna därför kan styra 

vilka dessa är genom att placera dem i genomtänkta konstellationer. Produktsortimentet 

kan tillsammans med övriga marknadsföringsaktiviteter anses som en viktig del i 

företagets arbete med att påverka konsumenters beslut (Simonson, 1999). Författaren 

påpekar att det är viktigt att nämna att det är som mest effektivt när kunderna saknar 

tydliga preferenser och därmed är mer öppna för olika alternativ. 
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3.2.4  Personal som kommunikatör 
Personalen beskrivs av Lea-Greenwood (2013) som en personifiering av varumärket 

och att de många gånger kan kommunicera dess identitet genom sin närvaro och 

personlighet innan de ens interagerat med kunderna. De beskriver att det inte minst 

inom klädsektorn är vanligt att företag eftersträvar att anställa personal som stämmer 

överens med målgruppen. Detta är i linje med att Wilson et al. (2016) beskriver att 

personalen i frontlinjen representerar företaget och att deras agerande därför är 

avgörande för kundernas uppfattning av varumärket. Samma författare redogör även för 

att frontlinjen fungerar som marknadsförare och att företagets framgång är beroende av 

denna personal eftersom det är de som kommer i kontakt med kunderna. 

 

Med sin grund i att personalen i frontlinjen representerar företaget utåt och att de är den 

främsta kommunikationskanalen ut mot kunderna kan de även anses vara mycket 

viktiga i arbetet i att kommunicera företagets hållbarhetsarbete (Korschun, Bhattacharya 

& Swain, 2014). Enligt Edinger-schons et al. (2018) är det knappast så att kunderna 

tillhandahåller kunskap om företagens hållbarhetsarbete genom att själva söka upp 

hemsidor och hållbarhetsrapporter, utan att de istället erhåller den via sina upplevelser i 

butiken och den information de får av personalen i frontlinjen. Samma författare lyfter 

att det därför är av stor vikt att personalen får den utbildning inom området som krävs 

för att kunna förmedla den på ett rätt och effektivt sätt till kunderna. Författarna tar upp 

att företag bör fråga sig själva vad de anställda säger om företaget och om de är 

tillräckligt involverade och engagerade i företagets hållbarhetsarbete för att på ett 

passionerat sätt kunna sprida det budskap företaget vill förmedla. Edinger-Schons et al. 

(2018) lyfter även att det är viktigt att hållbarhetsarbetet inkluderas i företagets DNA, 

det vill säga att det genomsyrar samtliga nivåer och inte bara vissa delar.  

 
3.2.5  Skyltning som kommunikatör 
När det gäller att fånga en människas uppmärksamhet i butiksmiljön är visuella stimuli 

mest effektivt. Det menar Hultén (2015) som vidare förklarar att människans synsinne 

är det mest kraftfulla och att majoriteten av informationen som når en individ kommer 

via det visuella sinnet. I relation till detta menar Nordfält (2007) att användandet av 

butiksskyltar är ett effektivt sätt att fånga intresse och att kommunicera med kunderna 

på. Skyltar i butiksmiljön beskrivs av Barnes och Lea-Greenwood (2010) fungera som 

en tyst försäljare som guidar kunden i sina köpbeslut. Vidare anser samma författare att 

skyltning är av stor vikt inom klädbranschen eftersom det kan förstärka 
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varumärkesimagen och de budskap företaget vill förmedla till sina kunder under sin 

vistelse i butiksmiljön. Att använda skyltar på väggen är enligt Morgan (2008) en viktig 

del i butiksmiljön eftersom de vid rätt användande inte bara guidar kunderna, utan även 

lockar dem till avdelningen. Vidare förklarar samma författare att även fristående 

skyltar som informerar kunder om till exempel kampanjer eller priser är en viktig del i 

butiksmiljön och att det är något som kräver eftertanke för rätt utseende och placering. 

 

3.2.6  Förpackningar som kommunikatör 
Förpackningen är betydelsefull för hur en vara uppfattas och exponeras både i butiken 

såväl som i konsumenters hem. Detta beskrivs av Parment (2015) som vidare förklarar 

att förpackningens främsta syfte tidigare varit att skydda produkten, men att den idag 

även fungerar som marknadsföring i butiken med syfte att locka till sig kundernas 

uppmärksamhet. Samma författare nämner att förpackningar därmed blivit ett viktigt 

verktyg med tanke på den stora konkurrensen mellan butikernas alla produkter. 

Christensen (2002) nämner att valet av förpackningar är viktigt både ur 

marknadsföringssynpunkt och i företags hållbarhetsarbete. Författaren menar att det 

krävs en förpackning som skyddar produkten på sin väg genom leveranskedjan, men att 

det ur miljösynpunkt är viktigt att inte använda mer än vad som är nödvändigt. 

Förpackningar är betydligt vanligare inom dagligvaruhandeln än i fackhandeln men en 

förpackning som är gemensam för de båda är plastbärkassar. Som nämns av Clapp och 

Swanston (2009) finns det praktiska skäl för företag att tillhandahålla kunderna 

plastkassar att bära hem sina varor i men att det är något som miljön påverkas negativt 

av.   

 

3.3  Varumärke 
3.3.1  Varumärkets mening & definition  

Varumärken finns överallt runt omkring oss och är en stor del av det moderna samhälle 

vi lever i enligt Kapferer (2012). Han beskriver det som en immateriell tillgång för 

företag som de kan dra stora fördelar av. Vidare redogör Kapferer (2012) för en 

internationell överenskommelse som beskriver att ett varumärke är en eller flera 

symboler som visar ursprunget av en produkt eller tjänst som hjälper företag att särskilja 

sig från konkurrenter. Däremot påpekar författaren att det finns delade meningar till 

definitionen av begreppet och påstår att alla har sin egen förklaring till vad ett 

varumärke egentligen är. Hultén (2015) beskriver att varumärken har funnits under 

århundraden och menar att varumärken skapar mening och att det kan generera i 
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långsiktiga relationer med konsumenterna. Varumärket hjälper att förstå konsumenters 

affektioner, kognitioner och beteende gällande köp- och konsumtionsprocessen. Detta 

påpekar även Uggla (2013) som förklarar att varumärken bär på ett löfte från företaget 

till konsumenter. Författaren redogör att varumärken är associationer och perceptioner i 

konsumenters medvetande, som hjälper konsumenten att uppfatta ett värde, vilket 

formar en viss attityd mot företaget. Treffner (2011) beskriver att varumärken väcker 

känslor och att företag därför ska ha i åtanke att det alltid är konsumenterna som avgör 

hur varumärket tolkas. Han menar att det inte spelar någon roll hur företaget 

kommunicerar varumärket utan uppfattningen kommer skilja sig beroende på vilken 

individ som tar emot meddelandet. Det beskriver även Uggla (2013) som menar att 

varumärkets betydelse skapas av både företaget och konsumenten, men att det är 

konsumenten som har den slutgiltiga åsikten om varumärket och dess värde. 

 

3.3.2  Varumärkesidentitet & varumärkesimage 
Varumärkesidentitet ses ur ett företagsperspektiv och är enligt Kapferer (2008) något 

som samtliga varumärken har. Han beskriver att identiteten är företagets vision, syfte 

och kärnvärde och att det driver varumärket framåt. I relation till det förklarar Hultén 

(2015) att varumärkesidentiteten består av ett antal unika varumärkesassociationer som 

företaget skapar för att sända ut signaler för hur det vill att varumärket ska uppfattas av 

konsumenterna. Fortsättningsvis beskriver Kapferer (2008) att varumärkesidentiteten 

hjälper till att forma kulturen i företaget och frambringa lojalitet. Detta påstående håller 

även Aaker (2010) med om som menar att varumärkesidentiteten är en unik 

sammansättning av varumärkesassociationer som införlivar karaktär. Detta arbetar 

företag med och i sin tur förmedlas varumärkets budskap till konsumenterna. Vidare 

påpekar Aaker (2010) precis som Kapferer (2008) att identiteten visar riktning, syfte 

och mening av varumärket och att det dessutom är företagets strategiska vision.  

 

Både Kapferer (2008) såväl som Aaker (2010) beskriver att varumärkesidentiteten är 

avgörande för dess framgång.  Det bekräftas även av Ghodeswar (2008) men han 

påpekar också att det gäller att förstå hur varumärkesidentiteten ska utvecklas för att 

varumärket ska uppnå framgång. Författaren menar att företag måste veta vad 

varumärket står för och uttrycka det. Dock belyser Kapferer (2008) att företag måste ha 

i åtanke att inte försöka kopiera andra varumärken rakt av eftersom ett varumärke inte 

kan vara något annat än vad det är.  Vidare redogör författaren för att företag bör vårda 

sina varumärken och se det som levande system som måste ha utrymme att utvecklas. 
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Med det menar han det skapar en frihet som i sin tur gör det möjligt att matcha den 

moderna marknaden. Det stämmer överens med Ghodeswar (2008) som redogör för att 

varumärken behöver anpassa sig till miljön det befinner sig i, vilket gör att varumärket 

kan växa och överleva på lång sikt oavsett vilken konkurrens som uppkommer.  

 

När det handlar om varumärken är även varumärkesimage ett framstående begrepp som 

i motsats till identiteten ses ur ett mottagarperspektiv (Kapferer, 2008). Det är alltså hur 

konsumenten uppfattar varumärket vilket resulterar i åsikter och detta kommer att skilja 

sig beroende på vem det är som tagit emot företagets marknadskommunikation. Det 

stämmer överens med Ugglas (2013) teori om att imagen är den bild konsumenten har 

av varumärket. Kapferer (2008) beskriver att om konsumenter ska ha möjlighet att 

skapa sig en helhetsbild av ett varumärke bör företag tillhandahålla signaler genom 

produkter, tjänster och kommunikation från företaget. Syftet med dessa insatser är att 

ange varumärkets innebörd, syfte och självbild och varumärkesimagen ses som 

resultatet och tolkningen av detta. Ämnet diskuteras även av Keller (2003) som 

beskriver att meningen med företagets varumärkesbyggande är att utrusta produkter och 

tjänster med fördelar för att åstadkomma ett starkt varumärke. Kapferer (2008) påpekar 

att identiteten alltid kommer före imagen, vilket innebär att det är viktigt att företag 

exakt vet vilket budskap de vill återge till konsumenterna. Keller (2003) menar att detta 

däremot inte är någon enkel uppgift och föreslår att företag bör skapa sig en djupare 

förståelse för hur konsumenter tänker, känner och agerar för att erhålla vägledning i 

varumärkeskommunikationen.  

 

3.3.3  Hållbarhet & dess påverkan på varumärken 
Att arbeta med miljö och hållbarhet har blivit mer aktuellt för företag de senaste åren 

och vidare menar Persson och Hemberg (2010) att det kan vara en av de största 

utmaningarna företag kommer att arbeta med, särskilt i samband med utvecklingen av 

sitt varumärke. I en studie beskriver Hur, Kim och Woo (2014) att det är fördelaktigt för 

företag att engagera sig i hållbarhet och aktiviteter gällande CSR eftersom det hjälper 

varumärket att bygga en positiv image och ett gott rykte på lång sikt. I relation till det 

redogör Stuart (2011) för att företag behöver diskutera frågan hur övergången ska se ut 

om de väljer att förändra varumärket till att vara mer hållbart. Det påpekar även Persson 

och Hemberg (2010) som menar att det finns flera aspekter att ta hänsyn till. Dels måste 

företaget fastställa i vilken utsträckning det ska arbeta med hållbarhet, ska företaget 

endast arbeta med det som krävs eller ska de differentiera varumärket med hjälp av 
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hållbarhet. Det bekräftas av Stuart (2011) som redogör för att många företag ser 

hållbarhetsarbetet som en stor utmaning, men att de ändå vill erhålla det goda 

anseendet. Därför utvecklas företagsstrategier för att utföra minimala insatser som gör 

att företaget kan uttala sig för att vara ett hållbart varumärke. Persson och Hemberg 

(2010) fortsätter och beskriver att företag även bör välja sitt fokusområde. Detta 

eftersom det kan vara svårt att fokusera och engagera sig i flera miljöaspekter och 

alternativet är att välja ut några miljöfrågor att arbeta med. Företag bör även fundera 

över hur varumärket ska uttryckas och vilket språk som ska användas när 

hållbarhetsarbetets fokusområde ska kommuniceras. Det lyfts även av Stuart (2011) 

som påpekar att det är väldigt sällan som etablerade företag byter namn men att det är 

fördelaktigt att förändra den visuella identiteten för att uttrycka ett hållbart varumärke. 

 

I en studie av Miller och Merrilees (2013) redogörs det för att det finns en länk mellan 

företagets hållbarhetsarbete och konsumenters attityd gentemot varumärket. Författarna 

påpekar att detta har betydelse för företag och att de kan förbättra sitt varumärkes rykte 

genom att arbeta med hållbarhet. Detta diskuteras också i en studie av Hur, Kim och 

Woo (2014) som menar att arbetet gällande CSR är en åtgärd för att erhålla 

konkurrensfördelar och att det finns en motivation för företag att arbeta med dessa 

frågor eftersom det kan förbättra företagets image och rykte. Däremot lyfts det i Miller 

och Merrilees (2013) studie att det finns kommunikationsproblem och att det är många 

konsumenter som inte kan beskriva företags hållbarhetsarbete. Persson och Hemberg 

(2010) förklarar att företags val att involvera hållbarhetsarbetet som en del av 

varumärket kan hjälpa företaget att differentiera sig på marknaden.  Däremot belyser 

Stuart (2011) att det krävs att hållbarhetsarbetet passar företagets kultur för att 

varumärket ska bli framgångsrikt. Författaren påpekar att det inte endast går att 

genomföra retoriska förändringar i kommunikationen av varumärket. 

 

Persson och Hemberg (2010) lyfter att det är svårt att sälja in varumärken som endast 

syftar till miljönytta. Anledningen till det är att miljövänliga produkter ofta befinner sig 

i ett högre prissegment, vilket inte är särskilt attraktivt för de flesta konsumenterna. Det 

redogör även Laheri, Dangi och Vohra (2014) för i sin studie där de beskriver att 

produkter som är miljövänliga och hållbart producerade ofta har ett högre pris och att 

detta kan ses som en barriär för konsumenten att byta ut vanliga produkter till 

miljövänliga. Harris, Roby och Dibbs (2016) anser att konsumenters starka fokus på 
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pris måste minska och att de istället bör värdesätta andra fördelar med kläderna, på 

samma sätt som det görs för märkeskläder.  I relation till det föreslår Persson och 

Hemberg (2010) att hållbara varumärken bör erbjuda konsumenten något mer som 

genererar fördelar för konsumenten. Att produkten är bra för miljön är inte tillräckliga 

skäl för att konsumenten ska köpa produkten, utan det ska helst kombineras med 

hälsoaspekter eller annan personlig nytta. Det lyfter även Stuart (2011) som bedömer att 

priset är en avgörande faktor och att det måste finnas tydliga och observerbara fördelar 

om konsumenten ska köpa produkten. Dessa fördelar kan enligt författaren vara svårt att 

framhäva för varumärken som producerar hållbara produkter.  Trots att 

hållbarhetsarbete många gånger kan ses som en belastning för varumärken och att flera 

företag känner sig tvingade att arbeta med dessa aspekter påpekar Persson och Hemberg 

(2010) att finns det en potential till affärsmöjligheter som kan leda till ökad lönsamhet. 

 

3.4  Teorins roll och betydelse  
Teorikapitlet har varit av betydelse för studien på så vis att den bidragit till en djupare 

förståelse av det valda forskningsområdet. Kapitlet har delats in i de tre huvudområdena 

hållbarhet, kommunikation och varumärke som utmynnat från studiens syfte. Teorin 

som presenteras i studien har därmed bidragit till en utökad förståelse för hur 

klädbranschen arbetar med hållbarhet, hur arbetet kommuniceras i butiksmiljön och hur 

det kan påverka varumärket för de företag som gör det. Området hållbarhet anser vi 

vara av betydelse med tanke på att det skapar en förståelse för hur hållbarhetsarbete 

vuxit fram i klädbranschen och hur det påverkar konsumenter. Det andra huvudområdet, 

kommunikation har valts för att skapa en förståelse för hur branschen kommunicerar 

hållbarhetsarbetet i butiksmiljön med syfte att påverka sina kunder mot en mer hållbar 

konsumtion. Det tredje och sista huvudområdet, varumärke, har tillämpats för att bilda 

en uppfattning av vad ett varumärke är och hur hållbarhetsarbetet kan komma att 

påverka det. Med tanke på samtliga tre huvudområdens bredd har vi inte funnit några 

svårigheter i att hitta tillräcklig teori, utan vi har snarare upplevt det svårt att sålla bland 

mängden teori för att slutligen hitta sådan med hög relevans för vår studie. 

Sammanfattningsvis anser vi att teorin haft en viktig roll i studiens analys där vi kunnat 

ställa den i relation till vårt insamlade empiriska material för att slutligen kunna besvara 

studiens syfte.  
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4  Empirisk & teoretisk analys 
 
I studiens fjärde kapitel har vi valt att slå samman empiri och analys där det empiriska 

materialet som samlats in i de åtta semistrukturerade intervjuerna ställs mot den 

teoretiska referensramen. Kapitlet är uppdelat i tre huvudområden och inleds med en 

kort presentation av studiens respondenter.   

 
•   Angelica Olofsson, Butikschef på Lindex i Kalmar  

•   Malin Johansson, Stf. butikschef samt Visual Merchandiser på Lindex i Kalmar 

•   Anna Karin Radsby, Butikschef på KappAhl i Kalmar 

•   Sofi Sjöström, Butikschef på Cubus i Kalmar 

•   Felicia Andersson (Fiktivt namn), Butikschef på butikskedja i Kalmar 

•   Marie Larsson (Fiktivt namn), Butikschef på butikskedja i Kalmar 

•   Ann Christiansson, Näringspolitisk expert på Svensk Handel i Stockholm  

•   Maria Sandow, Kanslichef på Svensk Handel Stil i Stockholm 

•   Veronica S. Ülgen, Universitetsadjunkt och forskare vid Linnéuniversitetet i Växjö 

 
4.1  Med siktet mot en mer hållbar klädbransch 
4.1.1  Varför hållbarhetsarbete är viktigt i klädbranschen 
Hållbarhetsarbete har blivit vanligare inom klädbranschen de senaste åren vilket tydligt 

framkommit ur studiens samtliga intervjuer. Den bakomliggande orsaken till det är 

enligt respondenterna samhällets utveckling som bidragit till att gemene man besitter 

mer kunskap inom hållbarhetsämnet. Det bekräftas i teori av Grafström, Göthberg och 

Windell (2015) som menar att det delvis är tack vare de historiska diskussioner av 

samhällets ansvar som gjort att vi befinner oss där vi är idag. Men anledningen till 

varför detta arbete är en faktor som företag i klädbranschen måste ta hänsyn till varierar 

mellan respondenterna. Ülgen1 menar att företags hållbarhetsarbete är avgörande oavsett 

vilken bransch de verkar inom. Hon beskriver att den produktion och konsumtion 

samhället utför idag har ett enormt avtryck på världen. Hon uttrycker: “Man skapar sår 

i jordskorpan som aldrig kommer kunna återställas” och menar att det därför är 

nödvändigt att företag arbetar med hållbarhetsfrågor. Radsby2 och Andersson3 som båda 

är butikschefer i klädbranschen beskriver att allting handlar om miljön och att 

klädbranschen har ett stort ansvar. Det stöds i teori av Caniato et al. (2012) såväl som 

                                                
1 Veronica Ülgen, Universitetsadjunkt, Personlig intervju 2018-05-03 
2 Anna Karin Radsby, Butikschef, Personlig intervju 2018-04-23 
3 Felicia Andersson, Butikschef, Personlig intervju 2018-05-02 
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Niinimäki och Hassi (2011) som framhåller att klädbranschen har stor påverkan på 

miljön eftersom det handlar om att ständigt förnya trender för att tillfredsställa 

konsumenters behov. Sandow4 påpekar att klädbranschen kännetecknas av ett köp- och 

slängbeteende och att förbrukningen är en bidragande faktor till branschens höga 

klimatutsläpp, vilket stöds av Caniato et al. (2012). Sandow4 förklarar att resultatet blir 

att det krävs otroliga mängder resurser för tillverkning av kläder och att det totalt sett är 

ett resursslöseri i klädbranschen vilket gör att det finns stor potential att bli mer effektiv.  

 

Från studiens intervjuer har det uppdagats att hållbarhetsarbetet är betydelsefullt för att 

företag ska hänga med på marknaden och att det dels är konsumenters efterfrågan som 

har gjort att hållbarhetsfrågor har blivit viktiga i klädbranschen. Olofsson5 menar att 

företag behöver befinna sig ett steg före och att hon upplever att konsumenter är mer 

medvetna idag än vad de tidigare varit. Larsson6 framhåller att hållbarhetsarbete är 

viktigt för kunden och att klädbranschen måste visa att dessa frågor tas på allvar. Hon 

beskriver att klädbranschen vill vara med och bidra för att reducera miljöpåverkan. 

Sjöström7 påpekar att det istället är hela samhället som har utvecklat en 

miljömedvetenhet och att företag måste förstå detta för att ha möjlighet till att följa 

marknadsutvecklingen. Det är något som även Christiansson8 håller med om och 

redogör för att handeln generellt är beroende av sin omvärld och att det gäller att ta 

hänsyn till konsumenterna vilket innebär att det är viktigt för företag att vara lyhörda. 

Det har resulterat i att stora handelsföretag involverar hållbarhetsfrågor i sin 

affärsverksamhet eftersom det är nödvändigt att vara delaktig i hållbarhetsarbetet och att 

företag vill vara en positiv kraft i samhället. Diskussionen som redovisas ovan kan 

appliceras på att hållbarhetsarbetet delvis handlar om att skapa sig ett gott rykte på 

marknaden och erhålla konkurrensfördelar vilket stöds av Li et al., (2014). Samma 

författare menar att det i grund och botten handlar om att hållbarhetsarbetet måste bli en 

del av varumärkesstrategin, vilket även nämns av Christensen (2002) som menar att 

hållbarhetsarbetet kommer att påverka klädbranschens varumärken men att det också 

finns möjlighet till ökad lönsamhet. 

 

                                                
4 Maria Sandow, Kanslichef, Telefonintervju 2018-05-03 
5 Angelica Olofsson, Butikschef, Personlig intervju 2018-04-23 
6 Marie Larsson, Butikschef, Personlig intervju 2018-05-04 
7 Sofi Sjöström, Butikschef, Personlig intervju 2018-04-24 
8 Ann Christiansson, Näringspolitisk expert, Telefonintervju 2018-05-02 
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4.1.2  Bakomliggande motiv till hållbarhetsarbete i klädbranschen 
Arbetet gällande hållbarhet är frivilligt (Grafström, Göthberg & Windell, 2015) men 

precis som samtliga respondenter och även Löhman och Steinholtz (2003) beskriver är 

det ändå något de flesta företag väljer att involvera i sin verksamhet. Det kan ha sin 

grund i att det har visat sig vara betydande att arbeta med hållbarhet inom detaljhandeln 

vilket nämns av Wiese et al. (2012). Ülgen9 upplever att det finns dubbla motiv bakom 

hållbarhetsarbetet där det å ena sidan finns människor som tycker att frågeställningarna 

är viktiga och att hållbarhetsarbete är en drivkraft som är grundas i passion. Å andra 

sidan finns det också en medvetenhet på marknaden som har sin grund i att företag 

behöver anpassa sig till utvecklingen och att det är därför hållbarhet involveras i 

verksamheterna. Detta är för att företag vill skydda sitt varumärke eftersom det kan 

finnas risker förknippade med att avstå hållbarhetsarbete. Hon förklarar att risker som 

kan uppstå är att företag eventuellt inte kommer vara en del av den framtida marknaden 

eller att företag missar vinster om det finns en tillräckligt stor konsumentefterfrågan. 

 

Christiansson10 beskriver motiven på ett likande sätt som Ülgen9, däremot har hon 

uppfattningen av att det skett ett skifte. Hon menar att hållbarhetsarbete tidigare 

handlade om att stärka sitt varumärke, vara konkurrenskraftig på marknaden och ha 

möjligheten till att locka till sig fler kunder vilket Li et al (2014) såväl som Gimenez, 

Sierra och Rondon (2012) har beskrivit. Men Christansson10 menar att företag idag 

snarare ser sig själva som en del i ett större sammanhang vilket innebär att de insett att 

det inte går att lösa alla problem på egen hand utan att företag behöver samarbeta i 

frågor som rör hållbarhetsarbete för att nå längre. Det lyfts även av Wilson (2015) som 

beskriver att det är viktigt att flera företag engagerar sig för att ha möjlighet att lösa 

världsliga utmaningar och att inget företag kan lösa detta enskilt.  

 

Sandows11 åsikt gällande motiven bakom hållbarhetsarbetet är att om företag i 

klädbranschen vill överleva på lång sikt är hållbarhet något som alla behöver arbeta med 

vilket bekräftas av Hopkins (2016). Författaren menar att företag inte kan konkurrera på 

marknaden utan att arbeta med hållbarhetsfrågor. I relation till det har vi i intervjuerna 

diskuterat huruvida hållbarhetsarbete är lönsamt eller inte med sin grund i att Persson 

och Hemberg (2010) såväl som Coombs och Holladay (2012) menar att det finns 

                                                
9 Veronica Ülgen, Universitetsadjunkt Personlig intervju 2018-05-03 
10 Ann Christiansson, Näringspolitisk expert, Telefonintervju 2018-05-02 
11 Maria Sandow, Kanslichef, Telefonintervju 2018-05-03 
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potential till att nå en ökad lönsamhet. Det bekräftas av Sandow11 som påstår att det för 

några år sedan inte fanns några garantier för att hållbarhetsarbetet skulle vara lönsamt. 

Vidare tillägger hon dock att det skett en förändring och förklarar att det idag faktiskt är 

bevisat att det är lönsamt för företag att utföra hållbarhetsarbete. 

 

4.1.3  Hållbarhetsarbetes påverkan på konsumentbeteende 
Klädbranschen kännetecknas av ständigt förnyade trender vilket har sin utgångspunkt i 

konsumenternas efterfrågan enligt McNeill och Moore (2015). Det bekräftas av 

Radsby12 som beskriver att det är en utmaning för klädbranschen att arbeta med 

hållbarhet på grund av att det är många konsumenter som inte prioriterar att handla 

hållbart. Hon beskriver att det har sin grund i att vi lever i ett samhälle bestående av 

trender som skapar ett behov att ständigt byta kläder. Det stämmer även överens med 

Harris, Roby och Dibbs (2016) teori gällande att människor uppmuntras till att förnya 

sin garderob vilket även Ülgen13 instämmer i. Hon konstaterar att konsumenter många 

gånger vill ha nya klädesplagg och att de ofta är ganska okänsliga för vad som pågår 

vilket gör att de kan köpa produkter som är producerade under tveksamma förhållanden. 

Det kan kopplas samman med Joergens (2006) forskning som menar att konsumenter 

istället tänker på sina egna behov istället för att ta hänsyn till problemen som finns inom 

klädbranschen.  

 

Vi har uppmärksammat att respondenternas åsikter skiljer mot forskning av Harris, 

Roby och Dibb (2016) som beskriver att konsumenter saknar kunskap inom ämnet för 

hållbarhet vilket majoriteten av respondenterna inte anser. Olofsson14, Radsby12 och 

Larsson15 menar att den genomsnittliga konsumenten i allmänhet är mer upplyst om de 

miljöproblem som finns i samhället, dels på grund av media men även att den yngre 

generationen lär sig mer om området i skolan. Ülgen13 påpekar att det inte går att 

förneka att klädbranschen hamnat i flertalet skandaler i media och att det kan påverka 

konsumenters köpbeslut för tillfället men att det inte är långsiktigt. I relation till det 

menar Andersson16 att konsumenterna efter en tid kommer att falla tillbaka i sina 

tidigare konsumtionsmönster där det ofta är priset som avgör. Det går att koppla till att 

Harris, Roby och Dibb (2016) framhåller att konsumenterna bör bortse från priset och 

                                                
12 Anna Karin Radsby, Butikschef, Personlig intervju 2018-04-23 
13 Veronica Ülgen, Universitetsadjunkt Personlig intervju 2018-05-03 
14 Angelica Olofsson, Butikschef, Personlig intervju 2018-04-23 
15 Marie Larsson, Butikschef, Personlig intervju 2018-05-04 
16 Felicia Andersson, Butikschef, Personlig intervju 2018-05-02 
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värdesätta de fördelar som hållbarhetsaspekten medför, likt man gör vid köp av 

märkeskläder.   

 

Det har visat sig i intervjuerna att det finns en skillnad mellan målgrupper i graden av 

engagemang i hållbarhetsfrågor. Det är något som bekräftas i en studie av Harris, Roby 

och Dibb (2016) där de beskriver att konsumenter är intresserade och värnar om olika 

saker. Som Andersson16 tidigare nämnt beskriver även Christiansson17 att det är priset 

som styr många konsumenters köpbeslut, framförallt när konsumenten har hela världen 

som shoppingcenter. Prisbilden av hållbara produkter i jämförelse med produkter som 

inte är hållbart producerade skiljer sig något. Andersson16, Radsby12 och Sjöström18 

konstaterar att hållbara kläder är dyrare vilket flera konsumenter inte är redo att betala 

i vissa avseenden. Enligt Radsby12 är produkterna dyrare att producera och det är därför 

kläderna blir dyrare mot konsumenten. Olofsson14 påstår istället att priset av kläderna är 

ungefär detsamma oavsett hur plagget är producerat men hon menar också att priset är 

en anledning till att konsumenter väljer bort att köpa hållbart producerade kläder vilket 

bekräftas av Laheri, Dangi och Vohra (2014) såväl som Stuart (2011).  

 

4.1.4  Hållbarhetsarbetets drivkrafter & utveckling i klädbranschen 
Det är svårt att avgöra hur hållbarhetsarbetet har växt fram och det finns delade 

meningar gällande frågan om det är företag som skapat efterfrågan hos konsumenter 

eller om det är konsumenternas efterfrågan som har genererat i en reaktion hos 

företagen. Persson och Hemberg (2010) har diskuterat detta och författarna beskriver att 

de inte finns ett svar som är det rätta. Andra författare (Laheri, Dangi & Vohra, 2014; 

Liu, Anderson & Cruz 2012; Zhang, Wang och You, 2015) har också lyft detta och 

meningsskiljaktigheter är befintliga, vilket också framkommit i samtliga 

respondenternas svar i denna studie. Flera respondenter menar att det är en kombination 

av båda och Larsson19 påpekar att det inte går att säga att det är det ena eller det andra 

utan det är båda parterna som driver varandra. Däremot går det inte att förneka att 

företag i klädbranschen har en viktig roll och att det är företag som driver 

hållbarhetsfrågorna framåt enligt Sandow20, vilket bekräftas av Zhang, Wang och You, 

(2015). Sandow20 beskriver att det tidigare har funnits hållbarhetsarbete i klädbranschen 

som inte konsumenter har känt till. Det har helt enkelt inte varit något som företag har 
                                                
17 Ann Christiansson, Näringspolitisk expert, Telefonintervju 2018-05-02 
18 Sofi Sjöström, Butikschef, Personlig intervju 2018-04-24 
19 Marie Larsson, Butikschef, Personlig intervju 2018-05-04 
20 Maria Sandow, Kanslichef, Telefonintervju 2018-05-03 
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marknadsfört vilket kan bero på att hållbarhetsarbetet på den tiden inte var perfekt som 

bidrog till att företag inte vågade kommunicera det som faktiskt gjordes. 

 

Konsumenter är också en drivkraft i hållbarhetsfrågor och Ülgen21 menar att de driver 

på företag genom att ställa frågor om exempelvis ekologiska alternativ. Det lyfts i 

Laheri, Dangi och Vohra (2014) såväl som Liu, Anderson och Cruz (2012) studier där 

de beskriver att det är konsumenters efterfrågan som styr utbudet av hållbara produkter 

på marknaden. Det är därmed till viss del konsumentdrivet men sedan är det också 

företagen som är bra på att kommunicera vilket hjälper kundkretsen till hållbara 

produkter att växa21. I relation till det beskriver Radsby22 att stora butikskedjor i 

klädbranschen har en viktig roll i att öka kunskapen och driva hållbarhetsarbetet framåt. 

Sandow20 instämmer och förklarar att butikskedjor har en viktig roll och att det är på 

grund av att de oftast är rikstäckande över hela landet och att de har direkt kontakt med 

kunderna.  

 

Hållbarhetsarbetet ser idag annorlunda ut i jämförelse med när Radsby22 började i 

branschen. Hon påpekar att det skett en drastisk förändring som bidragit till att företag i 

branschen idag tänker hållbart inom flera områden än bara produktionen. Hon beskriver 

att det inte endast är själva produkten som ska produceras på ett hållbart sätt utan att det 

även handlar om att butiksmiljön och andra arbetsprocesser. I relation till det beskriver 

Sjöström23 att företag idag tänker på så mycket mer än vad man gjorde förr. 

Respondenternas resonemang kan grundas i att klädbranschen kännetecknas av 

resursslöseri men att branschen påbörjat utvecklingen mot en cirkulär ekonomi 

(MacArthur, 2013). Sjöström23 beskriver att defekta produkter, även det som inte höll 

kvalitetsmåttet, förr slängdes men att dessa klädesplagg idag återanvänds eller återvinns. 

Denna process är enligt Stahel (2016) en del av den cirkulära ekonomin som enligt 

Korhonen et. al (2018) kommer bidra till ett mer hållbart samhälle.  

 

Även Sandow20 påpekar att hållbarhetsarbetet inom klädbranschen idag involverar mer 

än vad det tidigare gjort.  Resonemanget utvecklas av Christiansson17 som beskriver att 

begreppet hållbarhet växt fram de senaste åren. Hon förklarar att CSR och miljö tidigare 

diskuterats som två olika begrepp men att de nu ofta slås samman i begreppet 

                                                
21 Veronica Ülgen, Universitetsadjunkt Personlig intervju 2018-05-03 
22 Anna Karin Radsby, Butikschef, Personlig intervju 2018-04-23 
23 Sofi Sjöström, Butikschef, Personlig intervju 2018-04-24 
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hållbarhet. Det stöds av Hopkins (2016) som menar att det handlar om att uppnå 

hållbarhet och att CSR ses som ett hjälpmedel i denna process. Sandow20 fortsätter och 

menar att hållbarhet idag handlar om hur företaget drivs, hur butikerna inreds och hur de 

anställda behandlas. Det har alltså blivit en helhetssyn tack vare hållbarhetsarbetet vilket 

kan ha sin grund i att det framkommit fler verktyg och att företag idag måste skriva 

hållbarhetsrapporter. Det beskrivs även av Ülgen21 som menar att hållbarhetsarbetet har 

blivit mer strukturerat, organiserat och genomtänkt.  

 
4.2  Kommunikation av hållbarhetsarbetet i butiksmiljö 
4.2.1  Betydelsen av att hållbarhetsarbetet kommuniceras 
Butikskedjors servicelandskap utgörs av butiksmiljön vilket enligt Bitner (1992) kan ha 

stor påverkan på konsumenters upplevelse och uppfattning av ett företag och dess 

erbjudande. Nordfält (2007) framhåller i linje med det att företag utformar och 

kontrollerar butiksmiljön i syfte att påverka sina kunder vilket går att relatera till att 

studiens samtliga respondenter anser att butiksmiljön är en viktig kanal för att 

kommunicera ett företags hållbarhetsarbete. Sandow24 påpekar att kommunikationen 

kan leda till att kunderna känner sig informerade och att det har stor betydelse för 

kundnöjdheten vilket kan vara en viktig faktor i deras val av butik. Det går även att 

relatera till Hines och Bruce (2007) teori gällande att klädbutiker idag insett att en 

genomtänkt och passande butiksmiljö kan innebära konkurrensfördelar och att den 

därför måste involveras som en viktig del i marknadsföringsstrategin. Harris, Roby och 

Dibb (2016) menar dock att det ofta kan vara svårt för företag att nå ut med 

kommunikationen gällande sitt hållbarhetsarbete till kunderna, vilket även Sandow24 

nämner då hon påpekar att det på grund av hållbarhetsfrågornas komplexitet även kan 

finnas svårigheter i att kommunicera dem. 

 

Olofsson25 nämner att det framförallt är de medvetna kunderna som lägger märke till 

kommunikationen i butiksmiljön vilket Ülgen26 instämmer i men utvecklar med att 

redogöra för att kommunikationen även kan inspirera kunder som befinner sig straxt 

utanför medvetenhetsspektrumet. Hon förklarar att kommunikationen kan hjälpa 

individer som befinner sig i gränslandet att trilla in och börja konsumera mer hållbart. 

Radsby27 förklarar att det främst är den yngre generationen som lägger märke till 

                                                
24 Maria Sandow, Kanslichef, Telefonintervju 2018-05-03 
25 Angelica Olofsson, Butikschef, Personlig intervju 2018-04-23 
26 Veronica Ülgen, Universitetsadjunkt Personlig intervju 2018-05-03 
27 Anna Karin Radsby, Butikschef, Personlig intervju 2018-04-23 
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kommunikationen i butiksmiljön och att det beror på att de är mer medvetna idag än förr 

vilket är något som stärks av Fraj och Martinez (2006) som påpekar att antalet 

miljömedvetna kunder är en ständigt växande siffra.  

 

Christiansson28 framhåller att företag måste vara konkreta i sin kommunikation och vara 

lyhörda för vad konsumenterna efterfrågar. Hon menar att konsumenter anser att det 

inte får tillräckligt med information för att göra hållbara konsumtionsval och att 

konsumenter oftast vill ha informationen så nära som möjligt, helst i plagget eller 

butiken. Hon förklarar att företag trots det många gånger kan tycka att de satsar på att 

kommunicera men att det då kanske främst är via hemsidor och andra kanaler som 

Wilson et al. (2016) benämner virtuella servicelandskap. Dock påpekar Christiansson28 

att den kommunikationen inte är lika nära som konsumenten önskar. Många företag har 

idag mycket utförliga hållbarhetsrapporter på sina hemsidor där de grundligt beskriver 

hållbarhetsarbetet de utför men Christiansson28 förklarar att företaget måste förtydliga 

den informationen och göra den mer konkret i kommunikationen ut mot kunderna för att 

de ska förstå.  

 

4.2.2  Vägen mot ett mer hållbart sortiment 
Sortimentet anses av Nordfält (2007) vara ett av butikernas främsta konkurrensmedel 

vilket kan kopplas till att det är vanligt att klädföretag idag inkluderar hållbara plagg i 

sitt sortiment. Samtliga butikschefer som intervjuats bekräftar att det finns i deras 

butiker och att efterfrågan blivit större vilket stärks av Fraj och Martinez (2006). Både 

Radsby29 och Olofsson30 förklarar att respektive butikskedja har som mål att 80 procent 

av kläderna ska vara av mer hållbara material år 2020 och att de är på god väg dit. 

Johansson31 anser att de på Lindex har en förtur som har så mycket hållbara produkter i 

sortimentet eftersom det gör att det inte är svårt att hitta en hållbar produkt i butiken.  

 

Samtliga butikschefer förklarar att de hållbara produkterna är utspridda i butikerna och 

inte samlade på ett och samma ställe. I relation till den teori Nordfält (2007) framhåller 

om att sortimentet kan agera som påverkare genom att återförsäljaren väljer att placera 

varorna på ett genomtänkt sätt, kan valet att sprida ut plaggen vara en bakomliggande 

strategi. Simonson (1999) förklarar att kunder enbart utvärderar en liten mängd av det 
                                                
28 Ann Christiansson, Näringspolitisk expert, Telefonintervju 2018-05-02 
29 Anna Karin Radsby, Butikschef, Personlig intervju 2018-04-23 
30 Angelica Olofsson, Butikschef, Personlig intervju 2018-04-23 
31 Malin Johansson, Stf. Butikschef och Visual Merchandiser, Personlig intervju 2018-04-23 
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totala sortimentet och att butikerna därför kan påverka vilka dessa är genom att placera 

plaggen på ett genomtänkt sätt. Larsson32 beskriver att de vill att de hållbara 

klädesplaggen ska vara utspridda för att fler kunder ska lägga märke till dem. 

Gemensamt för alla butikskedjor som undersökts i denna studie är att de har en 

baskollektion i hållbara material. Simonsons (1999) teori gällande att en butiks 

sortiment både kan stilla såväl som skapa nya behov kan ställas i relation till Ülgens33 

resonemang att kommunikationen i butiksmiljön kan få kunder som inte haft som avsikt 

att köpa hållbara plagg ändå göra det för att det erbjuds i sortimentet.  

 

4.2.3  Personalen är ett kraftfullt kommunikationsverktyg 
Gemensamt för samtliga respondenter är att de anser att personalen har en viktig roll i 

kommunikationen av hållbarhetsarbetet i butiksmiljön. Det stärks av Wilson et al. 

(2016) såväl som Korschun, Bhattacharya och Swain (2014) som menar att företagets 

framgång är beroende av den marknadsföringsinsats personalen i frontlinjen utför och 

att de därför även är mycket viktiga i arbetet med att kommunicera företagets 

hållbarhetsarbete. Radsby34 menar att personalen är de som bäst förmedlar information 

till kunderna och att de är mer mottagliga för det personalen säger än vad som står på 

skyltar. Sandow35 förklarar att konsumenter idag förväntar sig mer av personalen och 

uttrycker: “Personalen ska veta betydligt mer, eller åtminstone på något sätt ta reda på 

eller hänvisa”. Hon menar att det idag finns en förväntan gällande att personalen både 

ska kunna ge stilrådgivning och produktinformation. Vidare belyser Sandow35 att hon 

har uppfattningen av att personalen som arbetar inom klädbranschen är allt mer 

medvetna och intresserade i hållbarhetsfrågor själva idag vilket gör att det går hand i 

hand. Det bekräftas av Olofsson36 som påstår att de på Lindex är duktiga på att ta reda 

på mycket själva av just den anledningen att det själva är intresserade.  

 

Radsby34 förklarar betydelsen av att personalen måste kunna svara på kundernas frågor 

och med tanke på att de idag är mer upplysta så är det mycket för personalen att lära. 

Andersson37 förklarar att personalen försöker informera kunderna om hållbarhet i den 

mån det är möjligt, men påpekar att hon anser att det egentligen är deras eget ansvar att 

själva läsa om plaggens material och skötselråd. Dock menar hon att hon upplever att 
                                                
32 Marie Larsson, Butikschef, Personlig intervju 2018-05-04 
33 Veronica Ülgen, Universitetsadjunkt Personlig intervju 2018-05-03 
34 Anna Karin Radsby, Butikschef, Personlig intervju 2018-04-23 
35 Maria Sandow, Kanslichef, Telefonintervju 2018-05-03 
36Angelica Olofsson, Butikschef, Personlig intervju 2018-04-23 
37 Felicia Andersson, Butikschef, Personlig intervju 2018-05-02 
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det är många som inte är intresserade och liknar det vid att de struntar i att läsa 

bruksanvisningen. Edinger-Schons et al. (2018) belyser betydelsen av att personalen får 

tillräckligt med utbildning för att kunna besvara eventuella frågor och förmedla sin 

kunskap till kunderna. Betydelsen av utbildningen bekräftas av samtliga butikschefer 

som intervjuats eftersom de nämnt att butikskedjorna de arbetar inom ser till att alla 

anställda får utbildning inom hållbarhet. De förklarar att anledningen bakom det är att 

öka personalens kunskap och se till att de kan besvara de frågor de får från 

konsumenterna. Olofsson36 menar att kunnig personal som kan svara på frågor och 

hjälpa medvetna kunder även kan resultera i ökad försäljning. Fler respondenter belyser 

det faktum att man trots utbildning omöjligt kan ha kunskap inom hela 

hållbarhetsområdet. Olofsson36 belyser det faktum att det finns så mycket fler material 

idag än vad det gjort förr vilket gör att det inte går att kunna allting i huvudet men att de 

med hjälp av dagens teknik enkelt kan ta reda på den information de behöver. Det 

framhåller även Larsson38 som säger: “Vi kanske inte kan svara kunden just i den 

sekunden, men vi kan ju söka upp det och ta reda på informationen åt dem”.  

 

4.2.4  Skyltar som tysta försäljare 
Det framkommer tydligt från samtliga respondenter att skyltar och märkning är vanligt 

förekommande och en viktig aspekt när det kommer till att kommunicera 

hållbarhetsarbetet i klädbutiker. Skyltningen gällande företagets hållbarhetsarbete ingår 

i Bitners (1992) tredje dimension “Skyltar, Symboler och Artefakter” som handlar om 

att sända ut signaler och guida kunderna under sin vistelse i miljön. Att skyltning 

används i stor utsträckning för att kommunicera hållbarhetsarbete i butikerna stärks av 

Hulténs (2015) teori gällande att människans synsinne är det mest kraftfulla och att 

Nordfält (2007) menar att just skyltar är ett effektivt sätt att fånga intresse och 

kommunicera med kunderna på. Barnes och Lea-Greenwood (2010) kännetecknar 

butiksskyltar som en tyst försäljare som guidar kunden vilket går att koppla till att 

majoriteten av respondenterna förklarar att de hållbara plaggen märks med gröna lappar 

som informerar om plaggets material och varför det är hållbart. Flera respondenter 

förklarar att det görs för att det ska vara enkelt för kunderna att hitta de hållbara plaggen 

och Olofsson39 belyser att det även underlättar för personalen vilket bekräftas i att 

Bitner (1992) menar att servicelandskapet är viktigt för både kunder såväl som personal. 
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Larsson40 påpekar att lapparna på kläderna som informerar om att produkterna är 

hållbara kan vara avgörande i konsumenternas köpbeslut och tror att det finns de som 

avstår från att handla om just det plagg de vill ha inte är märkt med hållbarhet. 

Johansson41 framhåller att kommunikationen kan vara av betydelse i den bemärkelse att 

kunderna känner sig duktiga när de står i butiken och ser skylten och känner sig stolta 

över att välja en hållbar produkt.  

  

Christiansson42 belyser betydelsen av att företag noga väljer vilken information de 

kommunicerar utefter vad konsumenterna är intresserade av, till exempel 

kemikalieinnehåll och ursprung. Sedan är frågan på vilket sätt det ska göras, om det ska 

vara i form av en “tag” på kläderna eller om det går att använda ny teknik på bättre sätt. 

Hon berättar att det börjat talas om att använda QR-koder och smartphones mycket mer 

eftersom det är en utmaning för företag att veta vilken mängd information som ska 

kommuniceras ut. Att det då istället kan krävas att konsumenter som är riktigt medvetna 

och intresserade själva gör en insats och scannar en vara för mer information istället för 

att ha allt publikt för alla. Christianssons42 resonemang bekräftas av Radsby43 som 

förklarar att de på Kappahl förser vissa av de hållbara plaggen med en QR-kod som 

kunden själv kan scanna för att erhålla ytterligare information om hur plagget är 

producerat. 

  

Andersson44 anser att skyltar gällande hållbarhetsarbetet till viss del kan vara positivt 

men att konsumenter många gånger endast är intresserade av vad som står på prislappen 

och inget annat. Det förtydligar Sjöström45 genom att förklara att konsumenterna enbart 

tar till sig den information de är intresserade av och vill se och säger: “Vi kan sätta upp 

200 skyltar och ändå kommer det vara en kund som inte sett det”. Däremot 

påpekar Olofsson39 och Johansson41 att skyltar trots allt kan vara mycket användbart för 

att framhäva och förtydliga något lite extra vilket stärks av Hulténs (2015) teori 

gällande att visuella stimuli är effektivt när det kommer till att rikta uppmärksamhet till 

en specifik produkt. Vidare förklarar Olofsson39 och Johansson41 att de byter 

skyltningsmaterial i butiken varannan vecka och att en hållbarhetsaspekt gällande det är 
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att materialet idag blivit mer miljövänligt än vad det tidigare varit. Olofsson39 förstärker 

att hon tycker att det ligger i tiden och att det är viktigt att företagets hållbarhetsarbete 

även inkluderar sådana saker också vilket stärks av att Edinger-Schons et al. (2018) 

belyser att det är viktigt att hållbarhetsarbetet genomsyrar alla delar av företaget.   

 

4.2.5  Vägen mot färre förpackningar 
I klädbranschen förekommer inte förpackningar i någon stor utsträckning vilket tydligt 

framkommer i samtliga intervjuer. Därför inkluderas inte hållbarhetsarbetet i någon 

större grad på detta sätt. Något som lyfts av flera respondenter är det faktum hur varorna 

anländer förpackade när de kommer till butiken från leverantören. Det belyser även 

Christensen (2002) som redogör för att det krävs förpackningar som skyddar produkten 

på sin väg genom leveranskedjan, men att det ur miljösynpunkt är viktigt att inte 

förpacka mer än nödvändigt. Från studiens empiriska material har det framkommit att 

det skett en förändring de senaste åren och att varorna börjat förpackats på ett mer 

miljövänligt sätt. Det är framförallt en minskad användning av plast och Andersson46 

förklarar att varor tidigare kommit i varsin plastförpackning men att man nu istället 

tänkt till och lägger fler i samma. Det stöds av Edinger-Schons et al. (2018) teori 

gällande att hållbarhetsarbetet måste inkluderas i företagets DNA, och inte enbart i vissa 

utvalda delar.   

 

En aktuell förpackning inom klädbranschen är plastbärkassar som tidigare varit en 

självklarhet att tillhandahålla konsumenterna i samband med köp för att frakta hem 

varorna. I samtliga intervjuer har vi berört ämnet för att ta reda på deras åsikter gällande 

förordningen SFS 2016:1041 som innebär att butikerna nu måste informera kunderna 

om plastbärkassarnas miljöpåverkan i syfte att minska konsumtionen av dem. Överlag 

har respondenterna positiv inställning till förordningen och alla är eniga om att den 

bidragit till att konsumtionen av kassarna minskat markant. Hur butikerna valt att 

kommunicera frågan skiljer sig dock något men gemensamt för samtliga är att det 

menar att personalen är den viktigaste kommunikatören när det kommer till detta. Det 

stöds i teori av Korschun, Bhattacharya och Swain (2014) såväl som Wilson et al. 

(2016) gällande personalens betydelse när det kommer till att föra information vidare till 

kunderna. I detta sammanhang handlar det då om att som personal fråga alla kunder om 

de verkligen behöver en kasse eller om de kan lägga sina plagg i en medhavd väska eller 
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annan påse de redan har. Samtliga butikskedjor som undersökts i denna studie har 

dessutom valt att börja ta betalt för påsarna för att få konsumenterna att tänka till 

ytterligare om de verkligen behöver en kasse så mycket att de till och med kan tänka sig 

att betala ett par kronor för den.  

 

Att placera skyltar vid kassan som informerar om lagen används även av en del av 

kedjorna vilket visat sig varit ett effektivt komplement till personalen. Andersson46 

förklarar: “Nu går det jättebra, men första månaderna blev vi utskällda varje dag, hela 

tiden” och påpekar att det i början var många konsumenter som var mycket negativa till 

att de behövde betala för en plastkasse när de redan betalar för plaggen. Hon nämner att 

kunderna gav hintar om att pengarna förmodligen gick till personalens fikakassa. 

Johansson47 förklarar att många av de missnöjda kunderna är arga för att de anser att de 

får betala för att sponsra företaget med loggan. Olofsson48 menar att konsumenterna 

med tiden vant sig att ta med en tygpåse eller väska när de är ute och shoppar och menar 

att det därför nästan bara är positiva reaktioner nu för tiden. Johansson47 belyser dock 

att de få som är missnöjda är noga med att höras och synas för att poängtera detta.  

 

4.2.6  Klädinsamling är den nya trenden  
Klädbranschen grundar sig i ett system av cykler som hela tiden byts ut vilket bidrar till 

ett ökat textilavfall som påverkar miljön negativt (Niinimäki & Hassi, 2010). Ett sätt att 

minska miljöpåverkan är återvinning vilket är ett aktuellt ämne vi pratat om i studiens 

samtliga intervjuer. Flera av butikskedjorna som undersökts i studien har som del i sitt 

hållbarhetsarbete att återvinna kunders kläder som de slitit ut eller tröttnat på vilket är i 

linje med att MacArthur (2013) påpekar att företag måste eftersträva en cirkulär 

ekonomi. Respondenterna förklarar att klädinsamlingen är ett relativt nytt koncept som 

blivit mycket populärt hos konsumenterna. Återvinningen kommuniceras genom 

klädinsamlingsstationer i butiksmiljön där kunderna själva kan lägga i sina kassar med 

gamla kläder och övriga textilier. Olofsson49 förklarar att de på Lindex inte 

kommunicerar något speciellt om den förutom att kunderna ser själva insamlingen när 

de befinner sig i butiksmiljön. Insamlingen är som en låda i wellpapp där det står 

ytterligare information om hur det går till. Radsby50 förklarar att det hos det på KappAhl 

också framförallt är själva insamlingsstationen själv som kommunicerar men att de 
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utöver den även har kampanjer där de delar ut lappar med ytterligare information om 

återvinningen.  

 

Gemensamt för flera av företagen som ägnar sig åt denna typ av insamlingsaktiviteter är 

att de i utbyte mot att konsumenten lämnar en kasse med gamla kläder ger ut en 

belöning i form av en värdecheck. Vi har lyft frågan ifall det kan uppfattas 

motsägelsefullt att uppmuntra konsumenter till att återvinna och sedan som belöning ge 

en värdecheck för att de ska konsumera nya kläder. Andersson51 väljer att likna det vid 

att det finns pant på flaskor och burkar och menar att vi människor fungerar på det 

sättet, att vi många gånger enbart gör saker om vi blir belönade för det vilket är i linje 

med Persson och Hembergs (2010) teori om att hållbarhetsarbetet kan behöva 

kompletteras med andra märkbara fördelar för konsumenten. Ülgen52 förklarar att hon 

vill tro att vi människor börjar inse att överdriven konsumtion inte är så bra och att 

människor återvinner kläder utan att det krävs någon belöning. Hon förklarar dock att 

hon tror att klädinsamlingar med värdecheck som belöning kan vara som balsam för 

själen för konsumenterna som använder det. Hon beskriver det som ett initiativ som gör 

att kunderna kan shoppa loss men ändå känner sig stolta att de gjort något bra eftersom 

de lämnat in kläder för återvinning också. 

 
4.3  Hur hållbarhetsarbete kan påverka varumärken 
4.3.1  Kan hållbarhetsarbetet hjälpa eller stjälpa ett varumärke? 
Studiens samtliga respondenter är överens om att det kan påverka ett företags 

varumärke om de väljer att engagera sig i hållbarhetsfrågor. Det stämmer överens med 

Miller och Merrilees (2013) teori gällande att det finns en länk mellan företags 

hållbarhetsarbete och konsumenters attityd gentemot varumärket. Med det menar 

författarna att företag kan förbättra sitt rykte på marknaden genom att engagera sig i 

hållbarhetsfrågor. I relation till det beskriver Uggla (2013) att attityden till varumärken 

formas av associationer och perceptioner i konsumentens medvetande vilket gör att det 

får ett visst värde. Det gör att ett företag som engagerar sig hållbarhetsfrågor på ett sätt 

som når ut till konsumenterna även kommer påverka attityden gentemot varumärket.   
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Radsby53 framhåller att hållbarhetsarbete påverkar varumärken positivt vilket 

Christiansson54 instämmer i och beskriver att hållbarhetsarbetet framförallt gynnar 

varumärken. Företag i klädbranschen kan enligt Larsson55 stärka sitt varumärke genom 

hållbarhetsarbete och vidare menar hon att det blir allt mer betydande för konsumenter 

vilket gör att det kan vara fördelaktigt för företag att arbeta med det. Sandow56 menar att 

det är betydande för varumärken inom klädbranschen att involvera hållbarhet i sina 

verksamheter och att det kan leda till framgång på marknaden. Det stöds av Kapferer 

(2008) såväl som Aaker (2010) då de förklarar att företag måste arbeta med sin 

varumärkesidentitet för att bli framgångsrika. Det diskuteras även av Hultén (2015) som 

menar att företag som vill uppfattas som hållbara måste involvera det i sin 

varumärkesidentitet, vilket innebär att företaget måste skapa varumärkesassociationer 

som stämmer överens med hur de vill uppfattas av konsumenterna. 

  

Det påpekas av Ülgen57 såväl som Sandow56, att valet av målgrupp är avgörande för om 

varumärket påverkas positivt eller negativt av hållbarhetsarbetet. Med det menar de att 

varumärket med stor sannolikhet kan få en sämre stämpel om företag riktar sig till en 

kundgrupp som är helt ointresserad av hållbarhet. Sandow56 menar att det alltid kommer 

finnas några som inte tycker om företagens hållbarhetsarbete men att det är något man 

måste se bortom, och att hon upplever att dagens företag är bättre på att ta ställning och 

arbeta med värderingar som förmedlas till både kunder och personal. Det är i linje med 

Treffners (2011) teori där han belyser att varumärken väcker känslor och att 

uppfattningen av varumärket därför kommer skilja sig beroende på vem individen som 

tar emot marknadsföringen är.  I relation till det har det framkommit i studiens 

empiriska material att hållbarhetsarbete förknippas med kvalitet, vilket bekräftas av 

Stuart (2011) som menar att det ger varumärket ett bra anseende på marknaden. 

Radsby53 beskriver att hållbarhetsarbetet visar att företag har tänkt hela vägen och inte 

lämnat något åt slumpen. Larsson55 instämmer och anser att konsumenter förmodligen 

har uppfattningen av det men att hon är osäker på om det verkligen alltid stämmer. 

  

                                                
53 Anna Karin Radsby, Butikschef, Personlig intervju 2018-04-23 
54 Ann Christiansson, Näringspolitisk expert, Telefonintervju 2018-05-02 
55 Marie Larsson, Butikschef, Personlig intervju 2018-05-04 
56 Maria Sandow, Kanslichef, Telefonintervju 2018-05-03 
57 Veronica Ülgen, Universitetsadjunkt Personlig intervju 2018-05-03 
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Konsumenter har många gånger svårt att beskriva företags hållbarhetsarbete (Miller & 

Merrilees, 2013) och i relation till det lyfter Christiansson54 att de ofta förlitar sig på 

certifiering eller märkning vilket många förknippar med kvalitet. Ülgen57 instämmer 

med Christiansson54 och nämner att hållbarhet ses som en kvalitetsstämpel för 

varumärken och att certifieringar är ett bevis på detta. Hon beskriver att det är en 

process som kräver energi, kraft och arbete vilket är ett bevis på kvalitet. Hon säger: 

“Det är inte en quick-fix liksom” innan hon vidare påpekar att det bör framkomma att 

alla certifieringar inte är helt vattentäta. Det redogör även Christiansson54 för som 

utvecklar och beskriver att kända varumärken i klädbranschen kan vilseleda 

konsumenten i att de har kontroll över hållbarhetsarbetet och att det är kvalitet i hela 

försörjningskedjan. Men Christiansson54 förklarar att hon vet att det inte alltid är på 

detta sätt. Radsby53 påpekar att det därför är viktigt att samtlig kommunikation ska vara 

rätt och riktigt och inte bara något företag hittar på, vilket stöds av Chen et al. (2018) 

eftersom det har en negativ påverkan på varumärken och konsumenters intentioner att 

konsumera hållbara produkter. Radsby53 menar att det är en dödssynd för ett företag att 

gå ut med information som inte är sann.  

  

Persson och Hemberg (2010) påpekar att det kan vara en stor utmaning för företag att 

engagera sig i miljöfrågor i samband med utvecklingen av sitt varumärke. De menar att 

det därför är fördelaktigt att som företag välja ut några specifika hållbarhetsfrågor som 

fokusområde istället för att engagera sig i många olika. I linje med det har vi undersökt 

respondenternas åsikter angående om det passar alla varumärken att arbeta med 

hållbarhet vilket resulterat i varierande svar. Andersson58 anser att det passar alla och att 

varumärken gynnas och stärks på lång sikt av att engagera sig i hållbarhetsfrågor. Även 

Olofsson59 anser att hållbarhetsarbete är något alla företag kan ägna sig åt men att det är 

extremt viktigt att det är välgjort och noga genomtänkt så att det inte är något företag 

gör bara för att andra gör det. I relation till det förklarar Christiansson54 att företag 

måste vara noga med att kontinuerligt arbeta och vara transparenta med sitt 

hållbarhetsarbete för att fortsätta vara trovärdiga och undvika att det enbart blir 

kortvarigt. Vidare förklarar Christiansson54 att det kan vara en utmaning för 

lågprisföretag att försöka involvera hållbarhet i sin varumärkesidentitet och förklarar att 

många klädföretag idag kämpar med att ändra uppfattningen av att låga priser ska vara 

                                                
58 Felicia Andersson, Butikschef, Personlig intervju 2018-05-02 
59 Angelica Olofsson, Butikschef, Personlig intervju 2018-04-23 
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förknippat med dålig kvalitet. Även Larsson55 påpekar att det är helt beroende på vilket 

företaget är och vad de sysslar med om det passar att engagera sig i hållbarhetsarbete 

eller inte. Hon tror ändå att det passar de flesta men belyser vikten av att valet av 

hållbarhetsfrågor att engagera sig i är viktigt för att det ska uppfattas som trovärdigt. I 

relation till det påpekar Stuart (2011) att det är viktigt att hållbarhetsarbetet stämmer väl 

överens med företagets kultur om varumärket ska gynnas av det. 

 

4.3.2  Är implementering av lagstiftning en lämplig metod? 
Clapp och Swanston (2009) redogör för att regeringar runt om i världen har valt att 

vidta åtgärder för att minska konsumtionen av plastbärkassar, vilket visat sig vara en 

effektiv metod. I Sverige har lagen genererat positiva såväl som negativa reaktioner 

vilket är anledningen till att vi i våra intervjuer undersökt respondenternas tankar om 

hur företags varumärken kan påverkas av detta. Coombs och Holladay (2012) förklarar 

att regeringarna utvecklar branschstandarder och lagar som Hopkins (2016) menar 

hjälper företag till ökad transparens och ansvarstagande.  Christiansson60 framhåller att 

det inte går att undvika att det finns risk att företag påverkas negativt av styrmedel 

eftersom det kan vara svårt att förklara bakgrunden till en lag vilket gör att det är den 

som framför budskapet som får ta smällen. Hon förklarar att det då är fel person som får 

stå till svars för någon annans beslut vilket kan medföra negativa konsekvenser. Dock 

lyfter Christiansson60 att risken för det är större på kort sikt och att den minskar ju 

längre tid lagen funnits. Larsson61 tror inte att arbetet med plastkassarna påverkar 

varumärken negativt. Hon menar att kunderna med negativ inställning till lagen idag är 

så pass få och att de förmodligen hade varit negativa vad man än hade gjort, och att det 

därför inte är arbetet med plastbärkassarna de är sura på egentligen. Inte heller 

Olofsson62 tror att lagen om plastbärkassar har någon negativ effekt på varumärket och 

påtalar att det handlar om att personalen måste kunna vända de negativa kunderna vid 

kassan genom att förklara bakgrunden till förordningen och varför den är bra.   

 

Christiansson60 tror att det framför allt är företagens egna initiativ som stärker 

varumärket eftersom hållbarhetsarbetet som är grundat i lagstiftning kan uppfattas som 

något man enbart gör för att man måste och inte skulle engagera sig i annars. Vidare 

uttrycker Christiansson60: “Ibland kan det krävas någon form av lagstiftning för att få 

                                                
60 Ann Christiansson, Näringspolitisk expert, Telefonintervju 2018-05-02 
61 Marie Larsson, Butikschef, Personlig intervju 2018-05-04 
62 Angelica Olofsson, Butikschef, Personlig intervju 2018-04-23 
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med stora massan, men generellt brukar det räcka långt med egna initiativ och 

innovation”. Till det instämmer Larsson61 som tror att den positiva effekten för 

varumärket blir större när hållbarhetsarbetet görs genom egna initiativ. Det stämmer 

överens med att Coombs och Holladay (2012) påpekar att lagar kan innebära risker 

utifrån det faktum att företagen då endast gör det som krävs och inte tar några egna 

initiativ. Författarna menar att företagen därför enbart ska se lagarna som en grund att 

stå på och utöver det vara innovativa och utveckla hållbarhetsarbetet passande för sin 

verksamhet och bransch. I likhet med Christiansson60 påpekar även Andersson63 att det 

många gånger kan behövas en lag för att hållbarhetsarbetet ska bli synligt och för att vi 

människor ska förstå att det är viktigt. Det stämmer överens med att Persson och 

Hemberg (2010) beskriver att det ofta krävs en lag för att företag ska engagera sig i 

vissa hållbarhetsfrågor.  Andersson63 tror dock att det är många företag som arbetar med 

hållbarhet utan att det syns och att det först kommer till ytan när det införs en lag och 

företagen blir synade i sömmarna. Sandow64 beskriver att hon tycker att lagar kan vara 

bra i avseendet att få folk att vakna men förklarar att det är svårt att utforma lagar som 

verkligen hamnar rätt. Därför tror hon att det är mer effektivt med utökad upplysning 

och mer press på företag från konsumenter och att hållbarhetsarbetet utvecklas på det 

sättet istället, eftersom det många gånger är mer anpassat efter verkligheten. 

 

4.3.3  Kan hållbarhetsarbetet användas som konkurrensmedel? 
Det går att konstatera genom samtliga intervjuer att hållbarhet är ett begrepp som inom 

klädbranschen förknippas med konkurrensfördelar. Larsson65 menar att företags 

hållbarhetsarbete kan göra så att konsumenter väljer en butikskedja framför en annan 

medan Radsby66 menar att det hjälper varumärket att sticka ut på marknaden. Det 

diskuteras av Li et al., (2014) som menar att klädbranschen har upptäckt att det är 

viktigt att ta hänsyn till hållbarhet och att det involveras i varumärkesstrategin för att 

generera i konkurrensfördelar.  Begreppet hållbarhet är ett säljargument enligt 

Sjöström67, särskilt när det gäller till kunder som är medvetna. Det lyfter även 

Andersson68 som menar att konsumenter väljer en produkt eller att handla från ett 

specifikt varumärke på grund av att individen vill tillhöra en speciell kategori och att 

detta visar på medvetenhet. Andersson68 uttrycker sig enligt följande: “Man vill hellre 
                                                
63 Felicia Andersson, Butikschef, Personlig intervju 2018-05-02 
64 Maria Sandow, Kanslichef, Telefonintervju 2018-05-03 
65 Marie Larsson, Butikschef, Personlig intervju 2018-05-04 
66 Anna Karin Radsby, Butikschef, Personlig intervju 2018-04-23 
67 Sofi Sjöström, Butikschef, Personlig intervju 2018-04-24 
68 Felicia Andersson, Butikschef, Personlig intervju 2018-05-02 
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vara på den goda sidan än på den onda”. Sandow69 påpekar att endast hållbarhetsarbete 

inte tillräckligt för att butikskedjor ska inta en stark position på marknaden. Hon menar 

att varumärket förutom hållbarhetsarbetet måste göra fler saker rätt, däribland ha de 

mest praktiska och snyggaste produkterna. Det stämmer överens med att Persson och 

Hemberg (2010) beskriver att varumärken som arbetar med hållbarhet behöver erbjuda 

flera fördelar till konsumenten och att det inte endast kan ta hänsyn till att det är bra för 

miljön. Precis som Sandow69 påstår konstaterar Persson och Hemberg (2010) att miljön 

inte är ett tillräckligt skäl till att få konsumenten att köpa hållbara produkter. 

 

4.3.4  Det framtida hållbarhetsarbetet i klädbranschen 
Att det har skett en drastisk förändring i klädbranschen gällande miljömedvetenheten 

hos både företag och konsumenter är ett faktum. Flera av studiens respondenter ser en 

ljus framtid för hållbarhetsarbetet och förväntar sig att det kommer bli allt mer. Enligt 

Larsson70 kommer företag höja sina mål och det kommer bli striktare krav på allt som 

har med hållbarhet att göra. Larssons70 uppfattning är att det inte kommer att stanna av, 

hon tror att det kommer fortsätta växa och att människor kommer bli mer upplysta. 

Däremot är hon tveksam till om klädbranschen har möjlighet till arbeta med hållbarhet 

till hundra procent. Hon menar att det är en lång väg kvar att gå om klädbranschen ska 

nå det målet, men att det trots allt går åt rätt håll vilket är väldigt positivt. Detta håller 

Sjöström71 med om som menar att det inte går att vara hållbar inom alla områden i 

klädbranschen. Christiansson72 har en framtidsvision av att det kommer finnas ett 

baskrav från människor och att det är dagens unga generation som skapar detta. Idag ser 

konsumenter hållbarhetsarbetet som en bonus men i framtiden kommer det istället bli 

ett generiskt krav att företag ska arbeta med hållbarhet. Christiansson72 säger: “Företag 

bör leva som de säger att de gör” och påpekar att det är viktigt att företag i framtiden 

blir mer transparenta.  

 

Inom en överskådlig tid tror Sandow73 att hållbarhetsarbetet kommer se ut som det gör 

idag men att det kommer vara fler företag i klädbranschen som deltar i 

hållbarhetsarbetet. Sedan lyfter hon även att det kommer upp nytt hela tiden och att det 

är det som är spännande, att det finns stor utvecklingspotential inom området för 

                                                
69 Maria Sandow, Kanslichef, Telefonintervju 2018-05-03 
70 Marie Larsson, Butikschef, Personlig intervju 2018-05-04 
71 Sofi Sjöström, Butikschef, Personlig intervju 2018-04-24 
72 Ann Christiansson, Näringspolitisk expert, Telefonintervju 2018-05-02 
73 Maria Sandow, Kanslichef, Telefonintervju 2018-05-03 
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hållbarhet. Ülgen74 beskriver att hållbarhetsarbetet kommer, och att det redan har 

utvecklats enormt vilket är positivt. Däremot funderar hon över huruvida 

redovisningskraven kommer hämma hållbarhetsarbetet. Å ena sidan beskriver hon att 

det är bra att företag behöver visa vad de gör, men å andra sidan måste företag skaffa 

personal för att visa vad företaget gör istället för att faktiskt göra det. Hon menar att det 

finns en trend som går mot att mäta och redovisa. Men om det är en hållbarhetsfaktor 

som inte går att mäta eller visa på ett vettigt sätt är det förmodligen något som företag 

kommer strunta i att göra. Ülgen74 konstaterar att hållbarhetsarbetet kommer att 

påverkas av redovisningskravet men frågan är vad detta kommer att innebära.  

  

                                                
74 Veronica Ülgen, Universitetsadjunkt Personlig intervju 2018-05-03 
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5  Slutsatser 
 
Studiens avslutande kapitel inleds med att vi utifrån vår empiriska och teoretiska analys 

besvarar våra två forskningsfrågor innan vi fortsätter med att besvara syftet. Vidare 

redogör vi för studiens praktiska relevans innan vi avslutar med att ge förslag till 

framtida forskning.  

 
5.1  Svar på våra forskningsfrågor 
Syftet med studien har varit att undersöka hållbarhetsarbetet som butikskedjor inom 

klädbranschen kommunicerar i butiksmiljön och om det kan påverka deras varumärken. 

Utifrån syftet formulerades två forskningsfrågor som besvaras nedan.  

 

1.   På vilka sätt utformar och tillämpar klädbranschen kommunikation av 

hållbarhetsarbete i butiksmiljön?  

 

Flera tendenser har uppdagats under arbetets gång där den mest påtagliga är att 

butiksmiljön är en viktig kanal för att kommunicera hållbarhetsarbete i klädbranschen. 

Det på grund av att kommunikationen i den fysiska butiksmiljön kommer nära 

konsumenten och kan påverka kundens sinnen i större utsträckning. Kommunikationen i 

butiksmiljön är därmed en bidragande faktor som kan influera konsumentens köpbeslut. 

Något som studien tydligt påvisat är att representanter för klädbranschen upplever att 

kommunikationen gällande hållbarhet många gånger inte når fram till konsumenterna, 

vilket med stor sannolikhet är på grund av frågornas komplexitet, vilket stöds av Harris, 

Roby och Dibb (2016).  

 

Många företag i klädbranschen väljer idag att inkludera ett hållbart sortiment i sitt utbud 

och en intressant aspekt som framkommit ur studien är att dessa klädesplagg ofta sprids 

ut i butikerna istället för att samlas på ett ställe. Simonsson (1999) framhåller att kunder 

enbart utvärderar en liten mängd av det totala sortimentet och att företag därför kan 

styra vilka det blir genom att placera klädesplaggen på ett genomtänkt sätt. Det kan 

tänkas vara en bakomliggande strategi att klädbranschen gör på detta vis, eftersom det 

faktum att de hållbara klädesplaggen blandas med det övriga sortimentet ökar chansen 

att fler konsumenter upptäcker kläderna, även de som inte haft som avsikt att handla 

hållbart. 
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Från studien har det framkommit att butikspersonal anses vara det 

kommunikationsverktyg som bäst förmedlar hållbarhetsarbete, vilket stöds av 

Korschun, Bhattacharya och Swain (2014).  Genom det har det uppdagats att det därför 

är avgörande att personalen får den utbildning som krävs för att på bästa sätt kunna 

förmedla informationen. Dock gör hållbarhetsämnets bredd det omöjligt för personalen, 

trots kontinuerlig utbildning, att kunna allt och i studien har det uppmärksammats att 

dagens teknik agerar som hjälpmedel där personalen snabbt och enkelt kan söka upp 

svar på frågor de får från kunder. Som komplement till personalen används skyltar i stor 

utsträckning med syfte att väcka uppmärksamhet, sprida information och underlätta 

både för kunder såväl som för personal att hitta de hållbara klädesplaggen i 

butiksmiljön. Däremot påvisar studien dilemmat att skyltning och märkning om 

hållbarhetsarbetet ofta hamnar i skuggan av prislappen. Vi kan konstatera att det därför 

krävs att kommunikationen blir tydligare för att konsumenterna ska bortse från priset 

och se till de övriga värden hållbara plagg medför, vilket stöds av Harris, Roby och 

Dibb (2016). I relation till det kan vi konstatera att skyltar med fördel bör kompletteras 

med kommunikation via personalen i frontlinjen, vilket stärks av den genomslagskraft 

förordningen gällande plastbärkassar fått. Det gör det tänkvärt att implementera denna 

kombination av kommunikatörer i större utsträckning.  

 

En trend bland företag i klädbranschen är att tillämpa klädinsamlingsstationer i 

butiksmiljön vilket tagits emot väl av konsumenter. Studien påvisar uppfattningen av att 

framgången beror på att hållbarhetsarbetet kombineras med en belöning, vilket stöds av 

Persson och Hembergs (2010) teori om att hållbarhetsarbetet bör förenas med märkbara 

fördelar för konsumenten. Därmed kan vi konstatera slutsatsen att denna typ av aktivitet 

där konsumenter får vara delaktiga och får någonting tillbaka för det kan vara en 

effektiv metod för att väcka intresse och öka engagemanget i hållbarhetsfrågor.  

 

Sammanfattningsvis är svaret på första forskningsfrågan att butiksmiljön är en viktig 

kanal för att kommunicera hållbarhetsarbete där skyltning anses bäst för att väcka 

uppmärksamhet men att personalen är pålitligast. Studien påvisar betydelsen av att de 

olika kommunikatörerna med fördel ska integreras för att uppnå bäst resultat. Med en 

genomtänkt strategi för hur kommunikationen av hållbarhetsarbetet utformas och 

tillämpas i butiksmiljön går det att fastslå att den kan locka konsumenter till en mer 

hållbar konsumtion.  
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2.   Vilken betydelse kan hållbarhetsarbete inom klädbranschen ha för butikskedjors 

varumärke? 

 

Studien har genererat i en tydlig bild av att klädbranschen idag ser hållbarhetsarbetet 

som en självklarhet där företag snarare frågar sig hur, och inte om de ska engagera sig i 

hållbarhetsfrågor. Med tanke på den ökande miljömedvetenheten i samhället hos 

gemene man har klädbranschen påverkats i stor utsträckning vilket har resulterat i ett 

arbete för att utveckla affärsstrategier anpassade efter butikskedjornas varumärken. 

Studiens resultat har frambringat ett mönster där det tydligt framkommit att företagens 

hållbarhetsarbete påverkar deras varumärken där vi utifrån studiens empiriska och 

teoretiska analys kan konstatera att det framför allt är på ett positivt sätt.  

 

Från studien går det att konstatera att företag i klädbranschen behöver reflektera över i 

vilken utsträckning och hur de ska involvera hållbarhetsarbetet i sin verksamhet utefter 

hur de vill forma varumärkets identitet. Klädbranschen utvecklas mot att bli mer hållbar 

vilket gör att det, med stöd från Miller och Merrilees (2013) går att konstatera att det är 

avgörande för företag att arbeta med hållbarhet om de ska befinna sig på den framtida 

marknaden. Vidare har vi noterat, liksom Persson och Hemberg (2010) att ett varumärke 

behöver arbeta med flera faktorer som genererar i fördelar för konsumenten eftersom 

hållbarhetsarbetet på egen hand inte kan hjälpa varumärket att inta en stark position på 

marknaden. Därmed går det genom studiens resultat att fastställa att hållbarhet kopplas 

samman med varumärkets framgång och att det kan innebära konkurrensfördelar.  

 

Vår studie påvisar betydelsen av att välja ut några fokusområden att arbeta med samt att 

vi liksom Stuart (2011) kan fastslå att det är avgörande att hållbarhetsarbetet 

överensstämmer med företagets kultur om varumärket ska gynnas av det. En intressant 

aspekt som framkommit ur studiens resultat är att det anses vara en utmaning för 

branschens lågprisföretag att involvera hållbarhet i sin varumärkesidentitet med tanke 

på att klädföretag idag kämpar med att sudda ut bilden av att låga priser och dålig 

kvalitet hör samman. Utifrån det tolkar vi att klädbranschen idag kommit långt i arbetet 

med att motverka det eftersom samtliga av studiens respondenter har en bild av att det 

passar alla företag att arbeta med hållbarhet, även budgetkedjor och att deras 

varumärken också gynnas av det.  
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Från studien har det även framkommit att det hållbarhetsarbete företag utför på eget 

initiativ i högre grad påverkar varumärken positivt än sådant som grundas i lagstiftning, 

likt förordningen gällande plastbärkassar. Egna initiativ kan utformas och tillämpas på 

ett mer passande sätt för företaget, vilket kan upplevas svårt när det grundas i lag. 

Studien bekräftar Coombs och Holladays (2012) teori om att implementering av 

lagstiftning kan medföra risker eftersom det kan hämma aktörerna från att vara kreativa 

och att de enbart utför det som krävs av lagen. Dock frambringar även studien en tydlig 

bild av att lagstiftning trots det kan vara ett effektivt och användbart verktyg i 

klädbranschen, eftersom det tvingar företag att engagera sig i viktiga frågor som de 

annars inte skulle gjort.   

 

Som ett sammanfattat svar på den andra forskningsfrågan kan vi utifrån studien 

konstatera slutsatsen att klädbranschen anser att hållbarhetsarbetet är betydande för 

varumärket där det framförallt är ur bemärkelsen att det gynnas av det. För att 

varumärket ska gynnas är trovärdigheten, samt hur väl arbetet överensstämmer med 

företagets kultur avgörande då det i annat fall kan resultera i motsatt effekt.  

 

5.2  Svar på vårt syfte 
Syftet med studien var att: “Ur ett företagsperspektiv undersöka hur 

detaljhandelsföretag inom klädbranschen tillämpar hållbarhetsarbete i butiksmiljön, 

och huruvida det kan påverka varumärket” vilket besvaras nedan: 

 

Studien har frambringat en förståelse för att det finns utrymme för företag inom 

klädbranschen att kommunicera sitt hållbarhetsarbete i butiksmiljön i större utsträckning 

än vad som görs idag. Det har visat sig vara avgörande för företag att vara noggranna 

med att förenkla informationen som står i deras hållbarhetsrapporter och göra 

kommunikationen lättillgänglig för att den ska få önskad effekt på konsumenters 

beteende. Från studien har det har framkommit en medvetenhet gällande att 

konsumenter upplever att de inte erhåller tillräcklig information för att konsumera 

hållbart, samt att de önskar att ha informationen så nära som möjligt, vilket innebär att 

butiksmiljön är en optimal kommunikationskanal. Väl i butiksmiljön har studien visat 

betydelsen av att integrera kommunikationskanalerna för att nå ut till medvetna, såväl 

som ej medvetna konsumenter. Det empiriska materialet har påvisat att kombinationen 

av personal och skyltar är ett vinnande koncept för att kommunicera företags 
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hållbarhetsarbete i butiksmiljön. Skyltar är bäst när det kommer till att väcka 

uppmärksamhet, men personalen anses vara mer pålitlig.  

 

Hållbarhetsarbetet tillämpas på liknande sätt i klädbranschen där många aktörer 

engagerar sig i samma hållbarhetsfrågor. I linje med det har det framkommit intressanta 

aspekter på så vis att vi funnit en antydan till samarbete i hållbarhetsfrågorna mellan 

företag i branschen. Ett exempel på det är klädinsamlingen som i grund och botten är ett 

gemensamt initiativ från branschen där enstaka aktörer började och att det idag 

tillämpas av majoriteten, i alla fall de större butikskedjorna. Vi anser att det är av 

intresse att hållbarhetsarbetet kan förena aktörer och att varje företag bör ses som en del 

av en helhet som tillsammans arbetar mot en mer hållbar bransch. Ingen kan lösa 

problemen på egen hand vilket stöds av Wilson (2015) som menar att hållbarhetsarbete 

handlar om ett gemensamt engagemang från samtliga parter.  

 

Studien har visat en positiv inställning till att lagstiftning tillämpas för att reglera 

hållbarhetsarbete. Politiska styrmedel anses vara en effektiv metod att använda i syfte 

att få företag såväl konsumenter att vakna och förändra sitt beteende. Däremot påvisar 

studiens resultat att det framförallt är hållbarhetsarbetet som görs på egna initiativ 

varumärken gynnas av eftersom det finns svårigheter i att införa lagar som passar 

samtliga företag. Risken är då att hållbarhetsarbetet inte alls stämmer överens med 

företagets kultur vilket enligt Stuart (2011) kan påverka varumärket negativt. Persson 

och Hemberg (2010) menar att det kan krävas lagar för att få med den stora massan, 

däremot framkommer det från studien att det många gånger räcker långt med egna 

initiativ.  

 

I linje med ovanstående slutsats går det från studien att fastställa att hållbarhetsarbetets 

och varumärkets kongruens är avgörande för att det ska generera positiv effekt. 

Kongruensen skapar trovärdighet och utan den är risken stor att hållbarhetsarbetet 

istället får motsatt effekt och att varumärket därmed påverkas i negativ bemärkelse. 

Utan kongruens och en genomtänkt strategi bakom hållbarhetsarbetet är risken stor att 

det inte uppfattas som trovärdigt. Det kan innebära att konsumenter får uppfattningen av 

att hållbarhetsarbetet enbart utförs för att konkurrenterna gör det och inte för att 

företaget själva vill vara med och motverka branschens avtryck och bidra till en hållbar 

utveckling.  
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Avslutningsvis kan vi genom studien fastslå betydelsen av att butikskedjor inom 

klädbranschen involverar hållbarhetsarbete i sina verksamheter. Studiens resultat 

poängterar att hållbarhetsarbete kan ses som ett krav då aktörer i branschen som inte 

utövar det riskerar att inte vara en del av den framtida marknaden. Vår studie har 

frambringat en förståelse för att faktumet att butikskedjor engagerar sig i 

hållbarhetsfrågor och hur de gör det har en påverkan på deras varumärke, men att det är 

avgörande att hållbarhetsarbetet kommuniceras.  

 
5.3  Praktisk relevans & framtida forskning 
Studien har bidragit till en förståelse för hur klädbranschen kommunicerar 

hållbarhetsarbete idag och hur det kan påverka företags varumärken att de väljer att 

engagera sig i hållbarhetsfrågor. Studien kan vara till nytta för aktörer inom branschen 

eftersom de kan finna inspiration till hur kommunikationen ska tillämpas i butiksmiljön. 

Genom det kan de även finna motivation till att involvera hållbarhetsarbete i sin 

verksamhet med sin grund i att studien visat att det kan stärka och gynna varumärket. Vi 

rekommenderar aktörer i klädbranschen som inte arbetar med hållbarhet att göra det, 

men belyser vikten av att det är avgörande att arbetet är trovärdigt och transparent då 

risken annars är att det får motsatt effekt och istället påverkar varumärket i negativt. 

Studien har visat att det existerar svårigheter att nå ut med kommunikationen till 

konsumenterna, varför vi vill betona att det finns utrymme för att vara kreativ och göra 

kommunikationen mer lättillgänglig och mer intresseväckande. Vi finner det även 

relevant att överföra studiens resultat på andra branscher utöver klädbranschen med 

tanke på att hållbarhetsämnet idag är en viktig faktor för alla. Med tanke på områdets 

bredd ser vi möjligheten att anpassa hållbarhetsarbetet utefter respektive bransch 

eftersom ingen kan göra allt men alla kan göra något.  

 
Under studiens arbetsprocess har vi funnit flera intressanta områden som vi anser vara 

relevanta och rekommenderar för framtida forskning. Under arbetets gång har vi flera 

gånger upplevt ett intresse av att göra en studie lik vår, fast ur ett konsumentperspektiv. 

Utöver det ser vi möjligheter att utföra forskning som fördjupar sig i området gällande 

lagar och hur det kan påverka företags varumärke och deras verksamhet som i denna 

studie enbart berörts på ytan. Avslutningsvis vill vi betona att forskning inom 

hållbarhetsområdet alltid kommer vara relevant med tanke på dess bredd och att det 

ständigt förändras i takt med samhällets utveckling.  
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Bilagor 
Bilaga 1 – Operationalisering 
 
Tema vid 

intervjuer 

Exempel på 

intervjufråga 

Frågans syfte Exempel på teori 

vid analys 

Hållbarhet    
 Varför är hållbarhetsarbetet 

viktigt i klädbranschen? 

Undersöka varför det är 

viktigt att företag inom 

klädbranschen tillämpar 

hållbarhetsarbete. 

Grafström, Göthberg, 

& Windell (2015), 

Christensen (2002), 

Caniato et al. (2012), 

Niinimäki och Hassi 

(2011), Li et al. 

(2014)  

 Vilka tror du är de främsta 

motiven till att företag i 

klädbranschen arbetar med 

hållbarhet? 

Undersöka vilka 

branschens främsta motiv 

bakom hållbarhetsarbetet 

är. 

Wiese et al., (2012), 

Wilson (2015), 

Christensen (2002) 

 Vad har du för tankar 

gällande hur 

hållbarhetsarbetet inom 

klädbranschen har utvecklats 

över tid? 

Skapa en uppfattning av 

hur hållbarhetsarbetet 

utvecklats i branschen.  

Grafström, Göthberg, 

& Windell (2015), 

Thiele (2016),  

Kommunikation    

 Hur kommuniceras 

hållbarhetsarbetet i 

butiksmiljön inom 

klädbranschen? 

Undersöka hur 

kommunikationen av 

hållbarhetsarbetet 

kommuniceras i 

butiksmiljön.  

Bitner (1992), 

Wilson, Zeithaml, 

Bitner & Gremler 

(2016), Nordfält 

(2007), Simonson 

(1999), Edinger-

Schons et al. (2018), 

Korschun, 

Bhattacharya & 

Swain (2014) 

 Vilken eller vilka kanaler tror 

du är viktigast för att 

kommunicera företag i 

klädbranschens 

hållbarhetsarbete? 

 

 

Undersöka betydelsen av 

kommunikationen i 

butiksmiljön. 

Barnes & Lea-

Greenwood (2010), 

Persson & Hemberg 

(2010) 

 



  
 

II 

Varumärke    

 Anser du att 

hållbarhetsarbete kan 

påverka varumärken? Isåfall 

på vilket sätt?  

 

Undersöka vilken 

påverkan 

hållbarhetsarbetet kan ha 

för ett varumärke.   

Kapferer (2008), 

Persson & Hemberg 

(2010), Gimenez, 

Sierra & Rondon 

(2012), Uggla (2013) 

 Vad har du för tankar 

gällande huruvida 

hållbarhetsarbete är viktigt 

för ett företags framgång? 

 

Bekräfta och utveckla 

respondenternas svar om 

de på föregående fråga 

svarat att 

hållbarhetsarbetet kan 

påverka varumärket.  

Hines & Bruce 

(2007), 

Kapferer (2008), 

Kapferer (2012), 

Uggla (2013), Stuart 

(2011) 

 Vad har du för uppfattning 

gällande huruvida 

hållbarhetsarbete kan 

användas som 

konkurrensmedel i 

klädbranschen? 

Undersöka om 

hållbarhetsarbete 

tillämpas för att vinna 

konkurrensfördelar på 

marknaden.  

Hopkins (2016), 

Gimenez, Sierra & 

Rondon (2012), 

Miller & Merrilees 

(2013), Stuart (2011) 

 Tror du att varumärket 

påverkas annorlunda 

beroende på om 

hållbarhetsarbetet har sin 

grund i en lag likt den för 

plastbärkassar, eller om det 

utförs på eget initiativ av det 

egna företaget? På vilket sätt 

i så fall? 

 

Undersöka huruvida 

varumärket påverkas 

annorlunda när 

hållbarhetsarbetet är 

grundat i lagstiftning 

respektive när det är på 

eget initiativ.  

Coombs & Holladay 

(2012), Persson & 

Hemberg (2010), 

Thiele (2016) 

Framtiden    

 Hur tror du att 

hållbarhetsarbetet kommer se 

ut i framtiden? 

Undersöka bilden av hur 

hållbarhetsarbetet 

kommer se ut i framtiden.  

Kapferer (2008), 

Persson & Hemberg 

(2010), Parment 

(2015), Thiele (2016) 

 
  



  
 

III 

Bilaga 2 - Intervjuguide 
Kontrollfrågor 

•   Går det bra att vi spelar in intervjun? 
•   Vill du vara anonym i intervjun?  
•   Kan du kortfattat beskriva din arbetslivserfarenhet? 

 
Hållbarhet 
Varför är hållbarhetsarbete viktigt i klädbranschen? 
Vilka tror du är de främsta motiven till att företag i klädbranschen arbetar med hållbarhet? 
Vad har du för tankar gällande hur hållbarhetsarbetet inom klädbranschen har utvecklats över 
tid?  

•   Företag skapar efterfrågan 
•   Kunder skapar efterfrågan 

 
Kommunikation  
Hur anser du att klädbranschen generellt arbetar med att kommunicera sitt hållbarhetsarbete 
idag? 

•   Personal 
•   Sortiment  
•   Skyltning/märkning/klädinsamling 
•   Förpackningar (Plastbärkassar) 
•   Sociala medier 
•   Hemsida 
•   Tv  
•   Annan reklam 

 
Vilken betydelse har kommunikationen?  
 
Vilken eller vilka kanaler tror du är viktigast för att kommunicera företag i klädbranschens 
hållbarhetsarbete? 

•   Kongruens  
 
Varumärke 
Anser du att hållbarhetsarbete kan påverka varumärken? Isåfall på vilket sätt?  

•    Trovärdighet 
 
Vad har du för tankar gällande huruvida hållbarhetsarbete är viktigt för ett företags framgång? 

•   Kvalité 
 
Vad har du för uppfattning gällande huruvida hållbarhetsarbete kan användas som 
konkurrensmedel i klädbranschen? 

•   Särskilja inom klädbranschen 
•   Lönsamhet 

 
Tror du att varumärket påverkas annorlunda beroende på om hållbarhetsarbetet har sin grund i 
en lag likt den för plastbärkassar, eller om det utförs på eget initiativ av det egna företaget? På 
vilket sätt i så fall? 
- Positiva aspekter  
- Negativa aspekter 
 
Framtiden 
Hur tror du att hållbarhetsarbetet kommer utvecklas i framtiden? 

•   Lagar 
•   Endast hållbara varumärken 


