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Sammanfattning 

Titel: Hur intern och extern kommunikation bidrar till företags strategiska hållbarhetsarbete: 

En kvalitativ flerfallstudie av hur e-handelsföretag kommunicerar internt och externt med 

intressenterna kund och stat.   

Författare: Caroline Beckman och Stina Steen  

Handledare: Birgitta Sköld 

Nyckelord: Kommunikation, hållbarhet, intern kommunikation, extern kommunikation, 

hållbarhetskommunikation, strategi  

Bakgrund: I dagens samhälle blir hållbarhet allt viktigare, vilket innebär att företag måste 

ta ett större ansvar när det kommer till hållbarhet. Det har i tidigare forskning inte 

framkommit hur e-handelsföretag i Sverige kan kommunicera hållbarhet med kund och stat. 

Genom intern och extern kommunikation vill vi undersöka hur den kommunikationen kan 

bidra till företags strategiska hållbarhetsarbete. 

Forskningsfrågor: 

• Hur kommunicerar företagen sitt hållbarhetsarbete internt?   

• Hur kommunicerar företagen och staten med varandra vid olika förändringar?     

• Hur sker kommunikationen av hållbarhet mellan företagen och kund?   

• Hur reagerar företagen strategiskt på den externa kommunikationen?   

 

Syfte: Syftet med uppsatsen  är att förstå och analysera hur intern och extern kommunikation 

kan bidra till e-handelsföretags strategiska hållbarhetsarbete genom att jämföra två företag. 

Slutsats: Resultatet av studien visar att intern och extern kommunikation bidrar till företags 

strategiska hållbarhetsarbete. Det är viktigt för företag att ha en tvåvägskommunikation med 

staten, för att på så sätt hålla sig uppdaterad om nya lagar eller förordningar införs. Att 

använda kommunikationskanaler för att kommunicera företags hållbarhet till kund samt att 

lyssna på kunders efterfrågan är ytterligare en slutsats om företags externa kommunikation. 

Vidare bidrar den interna kommunikationen till företags strategiska arbete, genom att ha bra 

hållbarhetsrutiner och processer så kan företag snabbt reagera på det som kommuniceras 

externt.  

Kunskapsbidrag: Genom att belysa vilken roll den interna och externa kommunikationen 

har och hur viktigt det är att kommunicera med sina externa intressenter bidrar studien till en 

ökad förståelse hur intern och extern kommunikation kan bidra till företags strategiska 

hållbarhetsarbete. 



 

  



Abstract 

Title: How Internal and External Communication can Contribute to a Corporate Strategic 

Sustainability Work: A qualitative multiple case study of how e-commerce communicates 

internal and external to customers and government.    

Authors: Caroline Beckman and Stina Steen 

Supervisor: Birgitta Sköld 

Key words: Communication, Sustainability, Internal Communication, External 

Communication, Communication of Sustainability, Strategy 

Background: Today, sustainability is of more importance, which means that companies must 

take a bigger responsibility when it comes to sustainability. In previous research, no one has 

studied how Swedish e-commerce can communicate sustainability to customers and 

government. Through internal and external communication, we want to examine how this 

type of communication, can contribute to a corporate strategic sustainability work. 

Research questions: 

• How do the company communicate sustainability internally? 

• How do the company communicate with the government when it comes to changes?  

• How do the company communicate sustainability with customer?  

• How does the company react strategically on external communication?   

Aim: The aim of this study is to understand and analyze how internal and external 

communication can contribute to corporation´s strategic sustainability work by comparing 

two companies. 

Conclusion: The result of the research shows that internal and external communication 

contributes to corporate strategic sustainability work. It is important for companies to have a 

two-way communication with the government, in order to be updated if new laws or 

regulations are introduced. Using communication channels to communicate corporate 

sustainability work to customers as well as listening to customer demand, is another 

conclusion regarding corporate external communication. Furthermore, internal 

communication contributes to corporate strategic sustainable work, by having good 

sustainability routines and processes, can companies quickly respond to what is 

communicated externally. 

Research contributions: By highlighting the role of internal and external communication 

and the importance of communicating with its external stakeholders, the study contributes to 

an increased understanding of how internal and external communication can contribute to a 

corporation´s strategic sustainability work. 



 

  



Ordlista 

Stat  Ordet stat definieras i den här studien som ett samlingsord av 

regeringen, riksdagen och offentliga myndigheter. Definitionen 

stämmer även överens med hur Nationalencyklopedin (2018) 

definierar stat.  

Förändring  I studien innebär förändring externa påtryckningar från stat och kund. 

Ett exempel på förändring orsakad av stat kan vara införandet av en 

ny lag och förändring orsakad av kund kan vara ökad efterfrågan.  

  



  



Innehållsförteckning 

1. Introduktion ....................................................................................................................................... 1 

1.1. Bakgrund ......................................................................................................................................... 1 

1.2. Problemformulering ........................................................................................................................ 3 

1.3. Syfte och forskningsfrågor ............................................................................................................... 5 

1.4. Avgränsningar ................................................................................................................................. 5 

2. Metod ................................................................................................................................................. 7 

2.1. Kvalitativ flerfallstudie..................................................................................................................... 7 

2.2. Realistiskt perspektiv ....................................................................................................................... 8 

2.3. Induktivt angreppssätt .................................................................................................................... 8 

2.4. Datainsamling ................................................................................................................................. 9 

2.4.1. Studiens litteraturgenomgång .................................................................................................. 16 

2.4.2. Målstyrda urval ........................................................................................................................... 9 

2.4.3. Dokument ................................................................................................................................. 10 

2.4.4. Semistrukturerade intervjuer ................................................................................................... 11 

2.4.5. Intervjuguide ............................................................................................................................ 12 

2.4.6. Transkribering ........................................................................................................................... 14 

2.5. Tematisk analysmetod .................................................................................................................. 14 

2.6. Studiens kvalitetskriterier .............................................................................................................. 15 

2.6.1. Trovärdighet ............................................................................................................................. 15 

2.6.2. Äkthet ....................................................................................................................................... 18 

2.7. Studiens etiska förhållningssätt .................................................................................................... 18 

2.7.1. Informationskravet ................................................................................................................... 18 

2.7.2. Samtyckeskravet ....................................................................................................................... 19 

2.7.3. Konfidentialitetskravet ............................................................................................................. 19 

2.7.4. Nyttjandekravet ........................................................................................................................ 19 

3. Teoretisk referensram och tidigare forskning ................................................................................... 21 

3.1. Intern kommunikation ................................................................................................................... 21 



3.1.1. Kommunikationsprocesser ....................................................................................................... 21 

3.1.2. Effektiv internkommunikation .................................................................................................. 25 

3.2. Extern kommunikation .................................................................................................................. 28 

3.2.1. Kundservice roll i kommunikationen ........................................................................................ 28 

3.2.2. Kommunikationen mellan staten och företaget ....................................................................... 29 

3.2.3. Att kommunicera hållbarhet .................................................................................................... 31 

3.3. Strategier ....................................................................................................................................... 32 

3.3.1. Kommunikationsstrategier ....................................................................................................... 33 

3.3.2. Strategier för att kommunicera hållbarhet .............................................................................. 35 

3.3.3. Hållbarhetsstrategi ................................................................................................................... 37 

3.4. Sammanfattning av referensram och analysmodell ..................................................................... 39 

4. Fallbeskrivning .................................................................................................................................. 44 

4.1. Apotea ........................................................................................................................................... 44 

4.1. Jollyroom ....................................................................................................................................... 45 

5. Empiri ............................................................................................................................................... 48 

5.1. Hur företagen kommunicerar sitt hållbarhetsarbete internt ........................................................ 48 

5.1.1. Kommunikationskanaler ........................................................................................................... 49 

5.1.2. Kommunikationsproblem enligt företagen .............................................................................. 50 

5.2. Hur företagen och staten kommunicerar med varandra............................................................... 52 

5.2.1. Brister i kommunikationen enligt företagen ............................................................................ 53 

5.2.2. Ställs det krav på staten? .......................................................................................................... 54 

5.3. Hur kommunikationen mellan företag och kund sker ................................................................... 55 

5.3.1. Kommunikationskanaler ........................................................................................................... 57 

5.3.2. Återkoppling ............................................................................................................................. 60 

5.3.3. Kunders efterfrågan på hållbarhet ........................................................................................... 61 

6. Analys ............................................................................................................................................... 64 

6.1. Intern hållbarhetskommunikation ................................................................................................. 64 

6.1.1. Hur kommunicerar företagen sitt hållbarhetsarbete internt? ................................................. 64 

6.2. Extern hållbarhetskommunikation ................................................................................................ 70 

6.2.1. Hur kommunicerar företagen och staten med varandra vid olika förändringar? .................... 70 



6.2.2. Hur sker kommunikationen mellan företagen och kund? ........................................................ 75 

6.2.3. Hur reagerar företagen strategiskt på den externa kommunikationen? ................................. 82 

7. Slutsats ............................................................................................................................................. 86 

7.1. Studiens syfte ................................................................................................................................ 86 

7.1.1. Den interna hållbarhetskommunikationen .............................................................................. 86 

7.1.2. Den externa hållbarhetskommunikationen med staten .......................................................... 86 

7.1.3. Den externa hållbarhetskommunikationen med kund ............................................................. 86 

7.1.4. Hur den externa kommunikationen bidrar till företagens strategiska hållbarhetsarbete ....... 87 

7.2. Studiens bidrag .............................................................................................................................. 87 

7.3. Framtida forskning ........................................................................................................................ 89 

8. Källförteckning ................................................................................................................................. 90 

9. Bilagor ................................................................................................................................................ 2 

9.1. Bilaga 1 ............................................................................................................................................ 2 

9.1.1. Intervjuguide - hållbarhetschef .................................................................................................. 2 

9.2. Bilaga 2 ............................................................................................................................................ 4 

9.2.1. Intervjuguide - kundtjänst .......................................................................................................... 4 

 



  



Figurförteckning 

Figur 1: Egen tolkning av Shannon och Weavers (1949) modell över kommunikationen 

kombinerat med Heide m.fl. (2005) beskrivning av transmissionssynsättet. ....................... 22 

Figur 2: Egen modell, tolkad från Heide m.fl. (2005) beskrivelse av den meningsskapande 

kommunikationsprocessen. .................................................................................................. 23 

Figur 3: Egentolkad kommunikationsmodell baserad på teorier från Shannon och Weaver 

(1949), Heide m.fl (2005) ..................................................................................................... 25 

Figur 4: Egen modell, tolkad från Carroll och Buchholz (2008) samt Carroll (1979) 

beskrivelse av de fyra typerna av socialt ansvarstagande. .................................................... 38 

Figur 5: Egen modell, tolkad från Ganescu (2012) beskrivelse av de fyra strategierna inom 

organisationers hållbarhetsarbete. ........................................................................................ 39 

Figur 6: Illustration över egenkonstruerad analysmodell .................................................... 41 

Figur 7: Illustration över Apoteas interna och externa hållbarhetskommunikation ............ 44 

Figur 8: Illustration över Jollyrooms interna och externa hållbarhetskommunikation. ...... 46 

Figur 9: Illustration över det interna kommunikationsmönstret på Apotea ........................ 65 

Figur 10: Illustration över det interna kommunikationsmönstret på Jollyroom .................. 66 

Figur 11: Illustration över Apoteas externa kommunikationen med stat ............................ 71 

Figur 12: Illustration över den externa kommunikationen mellan Jollyroom och stat........ 71 

Figur 13: Illustration över den externa hållbarhetskommunikationen mellan Apotea och 

kund ...................................................................................................................................... 77 

Figur 14: Illustration över det den externa hållbarhetskommunikationen mellan Jollyroom 

och kund ............................................................................................................................... 78 

 

  



  



1 

 

1. Introduktion  
I det här avsnittet presenteras först en bakgrund till uppsatsämnet, följt av en 

problemformulering. Syftet med uppsatsen  och forskningsfrågorna som uppsatsen  kommer 

besvara kommer avsluta avsnittet.   

1.1. Bakgrund 

"Sustainable development is development that meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs"  

                          (Brundtland 1987, s. 41) 

Klimatförändringar, fattigdom, utarmade ekosystem, artutrotning och ökade klyftor mellan 

rika och fattiga länder är endast ett fåtal problem som har uppkommit under det senaste 

århundradet på grund av mänskligheten, som har orsakat förändringar på jorden i en takt och 

omfattning som aldrig tidigare skådats (Hald & Wetterstrand 2004). Det är bland annat på 

grund av människans sätt att konsumera och producera produkter som har lett till att 

användandet av transport, el och industriers utsläpp har ökat (WWF 2017). För att stoppa de 

negativa effekterna som människan har orsakat beskriver Brundtland (1987, s. 41) i sitt citat 

hur den hållbara utvecklingen fortsättningsvis måste ske. Esty och Winston (2006) menar att 

det finns möjligheter för företag att dra nytta av den negativa påverkan som människan haft 

på miljön, genom att arbeta med hållbarhet och samtidigt tjäna på det, exempelvis genom att 

få större marknadsandel.  

Samtidigt som det delvis är människans sätt att konsumera produkter som förstör planeten 

(WWF 2017), fortsätter e-handeln i Sverige att öka. I Sverige omsatte e-handeln 67 miljarder 

kronor år 2017, vilket är en ökning med 16 procent från året innan (Postnord 2017). Att 

prognosen för år 2018 säger att omsättningen kommer uppgå till 77 miljarder kronor innebär 

att det finns indikationer på att e-handeln fortsättningsvis kommer öka (ibid.). Hur kan då 

hållbarhet och e-handel kombineras? Om e-handelsföretag arbetar för en hållbar utveckling, 

hur kommuniceras det? Hur kommunicerar staten de förändringar som ska bidra till att e-

handelsföretag arbetar mer med hållbarhet? I den här uppsatsen kommer olika sätt för e-

handelsföretag att kommunicera hållbarhet diskuteras. Både hur kommunikationen av 

hållbarhet sker med kund, stat och internt, men även hur kommunikationen kan bidra till 
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företags strategiska hållbarhetsarbete. Utöver det kommer även studien undersöka hur 

företag reagerar på det som externt kommuniceras till dem.   

För att ha en möjlighet att vända de klimatförändringar som mänskligheten orsakat blir den 

interna kommunikationen allt viktigare, dels på en politisk nivå men även på en företagsnivå 

(Miller 2009). Företagen måste identifiera olika sätt att öka medvetenheten hos kunderna och 

vad de som individer kan göra, samtidigt som företagen måste inse fördelen med att ha en 

hållbar verksamhet (ibid.). Dock skiljer det sig mellan företag och länder när det kommer till 

att kommunicera hållbarhetsarbetet på grund av olika lagar, företagskulturer och resurser 

menar Baldassarre och Campo (2016). För att ett företag proaktivt ska kunna möta de 

förändrande faktorerna, som kan vara nya regleringar och standarder, bör de förbereda en 

strategi och plan med fokus på hållbarhet, och det gör företag bäst genom kontinuerlig 

förändring (Albino, Balice & Dangelico 2009). Quinn (1980) menar att företag har olika 

strategier för hur de reagerar på förändring. Den ena är att företaget reagerar innan förändring 

genom att ha olika strategier och den andra är att företag reagerar som resultat av en viss 

handling (ibid.). För att företagen ska få ett positivt utfall av förändringsarbetet, när de verkar 

i en föränderlig miljö, är kommunikationen och informationen som lämnas inom 

organisationen betydelsefull (Barrett 2002; Bel, Smirnov & Wait 2018; Heide m.fl. 2005; 

Kitchen & Daly 2009; Kotter 1996; Proctor & Doukakis 2003).  

På en politisk nivå har staten möjlighet att påverka företagens hållbarhetsarbete och 

miljöpåverkan menar många forskare. Exempelvis argumenterar Zailini, Eltayeb, Hsu och 

Tan (2012) i deras studie att de lagar och regler som staten införde fick en direkt påverkan 

på miljöarbetet hos de malaysiska företagen, men det fick även en indirekt effekt då det 

påverkade företagens hållbarhetsstrategier. Även Porter (1991), Ambec, Choen, Elgie och 

Lanoie (2010) och Wilson, Williams och Kemp (2012) menar att lagar och regler kan påverka 

företagens miljöarbete positivt. Porter (1991) påstår, för att företag ska uppnå en positiv 

effekt av en ny lag måste den vara strikt samt välkonstruerad. Det styrks av Ambec m.fl. 

(2010) som i sin studie bevisar att länder med striktare lagar har påverkats mer positivt i 

jämförelse med länder som har mildare lagar.  

På företagsnivå är hållbarhetskommunikationen till kund viktig för att stoppa 

klimatförändringarna (Miller 2009). För att kommunicera hållbarhet till kund beskriver 
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Bernhart (2009) olika tillvägagångssätt som företag kan använda sig av, nämligen sociala 

medier och olika standarder. Utöver det som nämnts ovan har Campo och Baldassarre (2014) 

även identifierat olika tillvägagångsätt, och precis som Bernhart (2009) nämner de 

standarder, men Campo och Baldassarre (2014) tar dessutom upp hemsidor och 

hållbarhetsredovisningar som kommunikationskanaler. Det finns alltså många olika verktyg 

ett företag kan använda sig av för att kommunicera hållbarhetsarbetet till intressenten kund.  

Bortsätt från de externa kraven som ställs på företag kan det även anses viktigt att företag har 

ett internt hållbarhetsarbete, då det ställs allt högre krav på företag när det kommer till deras 

ansvarstagande för miljön (Keeble, Topiol & Berkely 2003; Porter & Kramer 2006). För att 

bemöta de krav som ställs på företagen finns det riktlinjer, rekommendationer och standarder 

som företagen kan välja att följa och använda sig av för att uppnå en mer hållbar verksamhet. 

Ett exempel på det är Global Reporting Initiative Standards (2016) som försökt skapa 

standarder som företag kan använda sig av när de ska utföra sin hållbarhetsredovisning. Det 

ska leda till en tydligare kommunikation mellan organisationer och intressenter, när det 

kommer till den påverkan ett företag har ekonomiskt, miljömässigt och socialt (ibid.). 

1.2. Problemformulering 

Vogel (2008) hävdar att strategier som staten kan använda sig av för att bidra till att företag 

agerar mer hållbart är att införa standarder, lagar och förordningar. Den nya lagen om 

hållbarhetsrapportering är ett exempel på det. Den innebär att företag i Sverige som har fler 

än 250 anställda i medelantal, en balansomslutning som är högre än 175 miljoner och/eller 

en nettoomsättning som överstiger 350 miljoner kronor, för första gången måste genomföra 

en hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2017 (PWC 2016). Den här lagen förväntas 

påverka 1600 företag i Sverige som således måste följa lagändringen (ibid.). Porter och 

Kramer (2006) påstår dock att företagens hållbarhetsredovisningar oftast är missvisande 

eftersom de utesluter företaget som helhet när det kommer till minskning/ökning av utsläpp, 

avfall, vattenanvändning etc. De hävdar att företaget endast tar upp avdelningar som lyckats 

påverka sitt ekologiska fotavtryck i stället för hela företagets påverkan. Eftersom det är 

många företag som påverkas av den nya lagen i Sverige, anses det intressant att undersöka 

hur kommunikationen mellan företag och stat har skett då det inte har genomförts någon 

forskning av det här ur en svensk kontext tidigare. 
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För att minska risken för negativa effekter av en ny lag är implementeringen väsentlig 

(Wilson m.fl. 2012). Författarna har studerat små och medelstora företag (SMF) i 

Storbritannien och menar att kommunikationen mellan staten och företagen är viktig när en 

ny lag eller direktiv ska implementeras. Resultatet av författarnas undersökning visade att 

företagen inte såg vilka positiva effekter en implementering av en ny reglering skulle ha på 

deras verksamhet. Chiu (2012) menar att lagar och regleringar bidrar till mer lönsamma 

verksamheter men för att förbli lönsamma måste företagen också reagera på trender. Det 

förbereder företagen på nya lagar och direktiv, innan de är påtalade eller träder i kraft (ibid.).   

Hur företagen kan kommunicera sitt hållbarhetsarbete till kund kan förklaras av Baldassarre 

och Campos (2016) modell som handlar om hur mycket ett företag kommunicerar sitt 

hållbarhetsarbete till intressenter. Författarna nämner fyra olika stadier som företag kan 

befinna sig i, och utefter det beskrivs olika strategier för hur företagen ska kommunicera sin 

hållbarhet till exempelvis kund. Carroll (1979) beskriver olika hållbarhetsstrategier med 

hjälp av en tredimensionell modell. Däremot, tar inte modellen hänsyn till hur företag kan 

eller bör kommunicera sitt hållbarhetsarbete utan fokuserar endast på hur företag bör bemöta 

hållbarhetsfrågor med hjälp av olika strategier. Varpå vi vill öka förståelsen för hur den 

externa kommunikationen kan bidra till företags strategiska hållbarhetsarbete.  

Många forskare hävdar att informationen och hur den kommuniceras internt har stor 

betydelse när det kommer till ett företags förändringsarbete (Barrett 2002; Bel m.fl. 2018; 

Heide m.fl. 2005; Kitchen & Daly 2009; Kotter 1996; Proctor & Doukakis 2003). Vidare 

menar vi, för att företag ska ha möjlighet att bemöta de förändringar som kommuniceras från 

stat och kund påverkas den interna kommunikationen.     

Av det som identifierats under forskningsgenomgången är det märkbart att det inte finns 

forskning som tar upp hur kommunikationen mellan stat och företag i Sverige sker, likt den 

forskning som Wilson m.fl. (2012) gjort i Storbritannien. Då mycket av kommunikationen i 

dagens samhälle sker till kund genom fysiska möten i butik (Cox & Dale 2001) är det av 

intresse att undersöka hur e-handelsföretag, som ofta inte har någon direkt kontakt med kund, 

lyckas kommunicera sitt hållbarhetsarbete externt. Även Miller (2009) diskuterar hur 

kommunikation kan bidra till ett fördelaktigt hållbarhetsarbete och menar att den börjar 

internt. Vidare finns det inga teorier som berör den interna och externa kommunikationen i 
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Sverige. Genom att förstå hur den interna och externa kommunikationen sker, samt se hur 

företag reagerar på den externa kommunikationen, kommer vi analysera 

hur kommunikation kan bidra till ett företags strategiska hållbarhetsarbete.    

1.3. Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med uppsatsen  är att förstå och analysera hur intern och extern kommunikation kan 

bidra till e-handelsföretags strategiska hållbarhetsarbete genom att jämföra två företag. Med 

utgångspunkt i syftet blir forskningsfrågorna följande:  

• Hur kommunicerar företagen sitt hållbarhetsarbete internt?  

• Hur kommunicerar företagen och staten med varandra vid olika förändringar?    

• Hur sker kommunikationen av hållbarhet mellan företagen och kund?  

• Hur reagerar företagen strategiskt på den externa kommunikationen?  

1.4. Avgränsningar 

Studien kommer beröra två svenska företag inom detaljhandeln och e-handeln som bland 

annat säljer läkemedel, Apotea, samt barn- och babyprodukter, Jollyroom. Utöver det 

kommer uppsatsen  att fokusera på kommunikationen, utifrån företagens perspektiv, med 

fokus på hur hållbarhet kommuniceras internt och externt. För att det ska vara möjligt att 

undersöka två företag har avgränsning gjorts på vilka interna avdelningar som kommer att 

undersökas. Det har varit respektive företags kundservice och hållbarhetschef som 

intervjuats. På Jollyroom har dessutom en kategorichef intervjuats.  

Den externa kommunikationen består av två olika intressenter, stat och kund.  Intressenterna 

är noga utvalda utifrån forskningsområdet och blir ytterligare en avgränsning, då det finns 

fler intressenter som kan påverka företagens hållbarhetsarbete och kommunikation. I 

uppsatsen  intervjuas inte staten eller kunderna angående hur de ser på kommunikationen 

med företagen, utan det är endast företagens perspektiv som studeras.  
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2. Metod 
Metodavsnittet kommer att behandla tillvägagångssätten som använts, samt 

argumentationer till varför de bidrar till att uppfylla uppsatsens syfte. Dessutom beskrivs hur 

studiens kvalitet kan påvisas och hur etiska förhållningssätt säkerställs.  

2.1. Kvalitativ flerfallstudie 

Det finns två olika forskningsmetoder; kvantitativ och kvalitativ (Bryman & Bell 2017; 

Justesen & Mik-Meyer 2011). Skillnaden mellan de två metoderna är enligt Bryman och Bell 

(2017) att en kvalitativ studie fokuserar på ord och beskrivande av ett fenomen medan 

kvantitativ studie fokuserar på att göra något kvantifierbart, exempelvis med hjälp av siffror 

och tal. Då uppsatsen s syfte är att förstå hur kommunikationen kan bidra till ett e-

handelsföretags strategiska hållbarhetsarbete anser vi att en kvalitativ studie är att föredra. 

Det styrks av Justesen och Mik-Meyer (2011) som menar att kvalitativa metoder är att föredra 

när forskaren vill öka förståelsen genom att studera ett fenomen i en viss kontext. Vidare 

menar författarna att en kvalitativ metod kan innebära att forskarna intervjuar en grupp 

personer för att kunna studera fenomenet i sin kontext. För att uppnå uppsatsen s syfte har 

intervjuer av undersökningsobjekten genomförts för att öka förståelsen av fenomenet samt 

har dokument studerats för att uppnå en djupare analys. Anledningen till att intervjuer valdes 

som tillvägagångssätt var för att vi ville förstå hur företag kommunicerar internt och externt, 

och vi anser att det är via intervjuer vi kan skapa en förståelse för fenomenet.  

De fem forskningsdesigner som Bryman (2018) beskriver att forskare kan använda sig av är 

experiment, surveystudier, longitudinella undersökningar, fallstudier samt komparativa 

undersökningar. Den forskningsdesign som är mest lämplig för den här uppsatsen hävdar vi 

är en fallstudie och en komparativ studie. En fallstudie innebär en mer detaljerad och 

ingående beskrivning av ett enstaka fall och en komparativ studie innebär jämförelse mellan 

två eller fler fall eller situationer (Bryman, 2018). Vid användandet av en kvalitativ 

forskningsmetod samtidigt som en komparativ design blir forskningsmetoden som tillämpas 

en flerfallstudie (ibid.). Att genomföra en flerfallstudie passade den här studien eftersom 

syftet är att förstå och analysera hur extern och intern kommunikation bidrar till e-

handelsföretag strategiska hållbarhetsarbete. De två företagen blev fallen som studerades i 

uppsatsen och analyserades detaljerat.  
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Yin (2006) anser att forskningsmetoden kan bestämmas utifrån vilken typ av forskningsfråga 

uppsatsen  består av. Han använder sig av de fem orden vilka, vad, var, hur många samt hur 

mycket för att bestämma den mest lämpliga metoden. En fallstudie bör ha en forskningsfråga 

som börjar med hur eller varför. Anledningen till det enligt författaren är för att 

forskningsfrågor som börjar med hur eller varför ofta har som syfte att förklara olika 

fenomen eller händelser. Det styrker användandet av fallstudie som metod, eftersom 

forskningsfrågorna enbart består av frågeordet hur, samt att uppsatsen s syfte är att förstå hur 

kommunikation kan bidra till de två företagens strategiska hållbarhetsarbete, vilket kan anses 

vara att förklara ett fenomen.  

2.2. Realistiskt perspektiv 

Det finns tre olika vetenskapsteoretiska perspektiv enligt Justesen & Mik-Meyer (2011), det 

realistiska, fenomenologiska och konstruktivistiska. Det realistiska perspektivet innebär att 

forskaren, på ett objektivt och neutralt sätt, vill beskriva och förklara ett fenomen och ett 

förhållande (ibid.). Vidare menar författarna att via realism undersöks hur handlingar kan 

förklaras genom att förstå underliggande förhållande, till exempel maktförhållande och krav 

från samhället. De hävdar dessutom att genom tillämpning av perspektivet ges en djupare 

förståelse och kunskap om hur en viss kontext påverkar det objekt som studeras och 

analyseras. Ett realistiskt perspektiv anser vi har gynnat uppsatsen  då syftet är att förstå och 

analysera hur kommunikation kan bidra till företagens strategiska hållbarhetsarbete, och 

därmed på ett objektivt och neutralt sätt förstå hur kommunikationen, både internt och 

externt, sker på företagen. Å andra sidan är det svårt, om inte nästintill omöjligt, att få en 

objektiv och neutral bild av hur företagen kommunicerar hållbarhet. Det stämmer överens 

med Justesen och Mik-Meyers (2011) kritik mot det realistiska perspektivet som innebär att 

forskaren endast kommer nära verkligheten och det kan vara komplicerat att få fram analyser 

som helt speglar verkligheten. Ytterligare en begränsning i uppsatsen  är därmed att olika 

företag kan påverkas av olika underliggande faktorer, vilket leder till att, precis som Justesen 

och Mik-Meyer (2011) påstår, att analysen och slutsatsen som dras kan vara svår att 

generalisera. 

2.3. Induktivt angreppssätt 

Enligt Bryman (2018) är deduktiv och induktiv två angreppssätt för att förklara förhållandet 

mellan teori och praktik. Det vanligaste angreppssättet inom samhällsvetenskap är deduktivt, 
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som innebär att tidigare funnen teori är utgångspunkten och används för att härleda en eller 

flera hypoteser som empiriskt testar teorin. Det induktiva angreppssättet baseras på 

observationer samt resultat, och att teorin blir resultaten av forskningsinsatsen. Det innebär 

att allmänna slutsatser kan dras utifrån de observationer som gjorts. Inom det deduktiva 

angreppssättet finns det inslag av det induktiva och vise versa (ibid.). 

Det deduktiva angreppssättet är associerat med ett kvantitativt synsätt och den induktiva 

strategin med det kvalitativa synsättet (Bryman 2018), och är en anledning ett induktivt 

angreppssätt tillämpats i uppsatsen .  Det styrks dessutom med hjälp av syftet för uppsatsen 

, som är att förstå och analysera hur ett företags interna och externa kommunikation kan bidra 

till ett strategiskt hållbarhetsarbete. Genom att relatera intervjumaterialet med den teori och 

tidigare forskning som redan finns inom området har allmänna slutsatser dragits.  

2.4. Datainsamling  

2.4.1. Målstyrda urval 

Målstyrda urval innebär att välja vilka som ska intervjuas utifrån forskningsfrågorna 

(Bryman & Bell 2017). Vidare förklarar författarna att ett sådant urval görs tidigt i 

forskningsprocessen. Det är något som framgår i vår problemdiskussion, varför det är 

intressant att studera företag i e-handelsbranschen för att förstå och analysera hur 

kommunikation kan bidra till företags strategiska hållbarhetsarbete. Vissa kriterier ställdes 

upp för urvalen; företagen skulle verka inom samma bransch, detaljhandel samt e-handel, 

huvudrespondenterna skulle aktivt arbeta med hållbarhet inom företaget och företagen skulle 

för första gången redovisa en hållbarhetsredovisning för räkenskapsår 2017.   

Vid identifiering av urval skickades förfrågningar till flera personer som arbetade inom 

hållbarhet på företag som uppfyllde urvalskriterierna. Tyvärr var svarsfrekvensen låg bland 

företagen och det mottogs endast svar från två företag. På grund av låg svarsfrekvens fanns 

det risk att studien skulle bli svårare att generalisera då företagen säljer olika produkter. De 

två företagen var mer än villiga att ställa upp på intervju och uppsatsen  ansågs därför få det 

djup som den behövde för att uppfylla sitt syfte, då företagen även uppfyllde kriterierna som 

ställts upp för urvalet.  

En anledning till att Jollyroom och Apotea valdes som fallstudieobjekt, förutom att de 

uppfyller urvalskriterierna var att det tydligt kunde identifieras att företagen befann sig i olika 
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faser av sitt hållbarhetsarbete. Utifrån respektive företags hemsida urskildes skillnader i hur 

företagen kommunicerade sitt hållbarhetsarbete externt. Det ansåg vi bidrog till ett djup i 

analysen då skillnader och likheter mellan företagen identifierades i ett tidigt stadie och vi 

kunde uppnå en förståelse över hur kommunikationen kan bidra till det strategiska 

hållbarhetsarbetet.  

Vidare menar Bryman och Bell (2017) att målstyrda urval ofta består av olika metoder. Det 

är något som dessutom var fallet i den här studien när det kommer till respondenter. Då det 

först valdes ut initiala respondenter, hållbarhetsansvariga, som under undersökningens gång 

hjälpte till att bredda kontaktnätet, vilket ledde till ett snöbollsurval, enligt Bryman och Bell 

(2017). Ett exempel är att det under undersökningens gång blev tydligt att kundservice på 

respektive företag behövdes intervjuas, eftersom det var de som hade den främsta kontakten 

med kund. Det ledde till en djupare förståelse av kommunikationen med kund. 

2.4.2. Dokument  

Justesen och Mik-Meyer (2011) beskriver dokument som empiriskt material som kan ta 

många olika former enligt författarna, bland annat som bild, text eller tabeller. De påstår att 

ett dokuments uppkomst beror på att en organisation vill formulera en viss trovärdighet, 

ansvarstagande eller andra positiva faktorer som skulle öka deras konkurrenskraft, och 

dokumentet hade existerat även om vi inte studerade företagen. Scott (1990) delar upp 

dokument i två kategorier, personliga och officiella dokument. Det senare delar han upp i två 

delar, privata och offentliga. Privata dokument som innefattar handlingar från olika 

organisationer eller tidningar, är det som användes i uppsatsen . Offentliga dokument kan 

vara olika lagar och dokument från staten och har inte att använts i större utsträckning. 

Anledningen var för att fokus legat på företagens interna och externa kommunikation, och 

vad som stod i lagtexten var därför inte av relevans för att besvara studiens syfte.  

De dokumentformer som har använts är främst företagens egna dokument, exempelvis 

hemsidor. Vidare menar Justesen och Mik-Meyer (2011) att dokument är en användbar 

metod när förståelse av en process är intressant och hur den påverkar olika individer. 

Dokument kan även ge olika infallsvinklar på hur verkligheten ser ut. Med hjälp av olika 

dokument, till exempel företagens hemsidor, har studien fått ytterligare en verklighetsaspekt 
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av hur företagen kommunicerar sitt hållbarhetsarbete, främst externt, och hur den 

kommunikationen kan bidra till företagens strategiska hållbarhetsarbete.   

2.4.3. Semistrukturerade intervjuer 

Enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) finns det tre olika intervjumetoder; strukturerad, 

semistrukturerad och ostrukturerad. Vidare menar de att en semistrukturerad intervju utgår 

från en intervjuguide som har olika huvudfrågor som är öppna och bidrar till både reflektion 

hos respondenten och följdfrågor från intervjuaren. Den största skillnaden mellan 

semistrukturerad och strukturerad är att en strukturerad intervjuguide oftast består av slutna 

frågor (ibid.). Att tillämpa en semistrukturerad intervjuguide låg därför i uppsatsen s intresse. 

Främst eftersom uppsatsen  hade ett tydligt fokus innan intervjuerna genomfördes och på så 

sätt kunde vi säkerställa att uppsatsen s forskningsfrågor besvarades, vilket dessutom styrks 

av Bryman och Bell (2017). Vidare menar författarna att vid jämförelse av olika fall, som 

genomförts i uppsatsen , är en semistrukturerad intervjuguide att föredra för att identifiera 

likheter och skillnader mellan företagen.    

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är det svårt att avgöra hur många intervjuer som bör 

genomföras, det beror helt på uppsatsen s syfte. Författarna menar dock att mellan 5 och 25 

intervjuer är ett vanligt antal. Intervjuerna i studien har varierat i längd och struktur som en 

följd av att intervjuguiden var semistrukturerad och att ett snöbollsurval tillämpades. Det 

sistnämnda ledde till att intervjuguiden vid ett tillfälle fick anpassas till den nya respondenten 

på kort tid, då intervjun inte var planerad sedan tidigare. Att åtta intervjuer har genomförts 

innebar enligt oss att uppsatsen  genomförbar och syftet och forskningsfrågorna kunde 

besvaras. På grund av tidsbegränsningar och avgränsningar till vissa avdelningar inom 

företagen anser vi att fler intervjuer inte hade bidragit till besvarandet av studiens syfte. Å 

andra sidan om en bredare analys av företagen varit av intresse, hade fler medarbetare på fler 

avdelningar inom företagen behövts intervjuats. Det är dock inte aktuellt med de 

avgränsningar som vår studie har.   

Ett fåtal intervjuer skedde på plats, medan majoriteten av intervjuerna samt den 

kompletterande intervjun har skett via telefon, på grund av avstånd och tidsrestriktioner. 

Varje intervju har tagit mellan tio minuter till en timme att genomföra och har spelats in efter 
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godkännande från respondenten. I tabell 1 finns en sammanställning av intervjuerna som har 

genomförts.  

Tabell 1: Lista med genomförda intervjuer på Apotea och Jollyroom  

Företag: Position: Datum: Var: Tid: 

Jollyroom CSR och Produktsäkerhetsansvarig 2018-03-07 Göteborg 45 min 

Jollyroom - Kompletterande intervju 2018-04-20 Telefonintervju 15 min 

Jollyroom Kategorichef 1 2018-03-07 Göteborg 25 min 

Jollyroom Team-ledare Kundservice  2018-03-27 Telefonintervju 10 min 

Jollyroom Team-ledare Reklamation  2018-03-27 Telefonintervju 15 min 

Apotea Hållbarhetschef 2018-03-08 Stockholm 60 min 

Apotea  Kundtjänst 1  2018-03-21 Telefonintervju 20 min 

Apotea  Kundtjänst 2  2018-03-29 Telefonintervju 20 min 

Totalt: 8 st    

 

På grund av faktorer som legat utanför studiens kontroll finns det en viss obalans i vilka som 

har intervjuats samt hur många som har intervjuats på respektive företag. Det anses dock inte 

ha hindrat studien eftersom en förståelse över hur kommunikationen sker internt och externt 

har skapats samt analyserats. Vidare hade det varit intressant att ha flera avdelningars syn på 

kommunikationen. Det är dock något som legat bortom studiens kontroll på grund av tidsbrist 

hos de deltagande företagen.  

2.4.4. Intervjuguide 

Intervjuguiderna som användes under intervjuerna konstruerades utifrån en inledande del, 

huvuddel och avslutande del. Alla frågor var öppna, för att vara anpassningsbara efter 

respondent och eventuella snöbollsurval (Kvale & Brinkmann 2014). Däremot ställdes 

frågorna på samma sätt till likvärdiga respondenter och av samma intervjuperson, vilket 

enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) säkerställde att svaren inte var beroende av externa 

faktorer. Den inledande delen bestod av bakgrundsinformation till studien samt syftet med 

intervjun. Respondenten blev i den här delen tillfrågad om hur den ställde sig till att intervjun 

spelades in. De inledande frågorna berörde bland annat befattning och arbetsbeskrivning. De 

frågorna ställdes eftersom Bryman och Bell (2017) menar att det kan underlätta för att 
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kontextualisera svaren som mottogs. Därefter påbörjades huvuddelen som var indelad i två 

delar, den ena hade fokus på lagar och förordningar, för att fånga kommunikationen mellan 

företagen och staten, och den andra fokuserade på standarder, för att fånga kommunikationen 

mellan kunderna och företagen. Båda delarna innefattade frågor angående det specifika 

området och hur de påverkar företagets hållbarhetsarbete för att säkerställa att 

forskningsfrågorna skulle gå att besvaras (Bryman & Bell 2017). Inom varje område 

behandlades även frågor angående kommunikationsprocessen. Frågorna var strukturerade på 

ett sätt som gjorde att de inte var tvungna att följa en viss ordning, utan ordningen ändrades 

beroende på respondentens svar och gav även utrymme för följdfrågor (Bryman & Bell 2017; 

Kvale & Brinkmann 2014). För att säkerställa att inget inom kommunikationsområdet 

missades fanns det en del i intervjuguiden som bara bestod av kommunikationsfrågor och 

som ställdes om det inte kommit fram tydligt vid tidigare frågor.  

De avslutande frågorna handlade om företagen tagit egna initiativ inom hållbarhetsområdet, 

vad nästa steg i deras hållbarhetsarbete var samt om det var något som respondenten ville 

tillägga. Det gjorde att vi fick ett avslappnat avslut och gav respondenten en möjlighet att 

tillägga eller kommentera det som möjligtvis föll bort under de tidigare intervjufrågorna 

(Bryman & Bell 2017; Kvale & Brinkmann 2014). Bryman och Bell (2017) nämner något 

som de kallar uppsamlingsfråga, vilket intervjuguiden först inte bestod av men infördes 

under den första intervjun. Innan inspelningen stängdes av ställdes frågan om respondenten 

ville vara anonym i uppsatsen  samt om företaget fick nämnas vid namn eller om det skulle 

vara anonymt. Se bilaga 1 och 2 för intervjuguider.  

Intervjuguiden skickades inte ut till respondenterna innan intervjuerna genomfördes för att 

hålla möjligheterna för diskussion och följdfrågor öppna, även om Bryman och Bell (2017) 

påstår att uppsatsens trovärdighet kan stärkas genom att skicka ut en intervjuguide innan 

intervjun. Däremot mejlades en bakgrundsinformation och syftet med intervjun till varje 

respondent för att de skulle vara förberedda på vilken typ av frågor som kunde komma under 

intervjun. Vi anser att det tillvägagångssättet var fördelaktigt för att uppnå syftet med 

uppsatsen  och som nämndes tidigare, möjliggjorde det chanserna för mer detaljrika 

intervjuer. Dessutom anser vi att det ökade trovärdigheten.    
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2.4.5. Transkribering  

Samtliga intervjuer spelades in för att underlätta transkriberingen. Det ledde dessutom till en 

ökad flexibilitet under intervjuerna, eftersom vi kunde ge bättre respons på vad respondenten 

svarade och på så sätt ställa relevanta följdfrågor (Bryman & Bell 2017). Tack vare 

inspelningen har intervjumaterialet noggrant analyserats och på så sätt minskat risken för att 

misstolka respondenten som lätt kan ske om svaren ska sammanfattas samtidigt som 

intervjun tar plats. Dessutom kan ordagranna citat som respondenten sagt användas i 

empiriframställningen för att skapa intresse och förståelse för specifika situationer (Bryman 

& Bell 2017). En nackdel med transkribering enligt Bryman och Bell (2017) är att det är 

tidskrävande.  

2.5. Tematisk analysmetod 

I uppsatsen  har tematisk teori tillämpats (Ryan & Bernard 2003). Först skrev vi 

forskningsfrågor och syfte, som har uppdaterats löpande under processens gång. Det tog oss 

vidare till vilka företag och nyckelpersoner som vi behövde intervjua för att svara på 

forskningsfrågorna. Innan vi genomförde intervjuerna skapade vi olika huvudteman med 

underfrågor som kan ses som kategorier, vilket vi liknar med det som Bryman och Bell 

(2017) kallar för kodning. Efter de första intervjuerna fann vi ytterligare kategorier som var 

viktiga och kodades därför till att ingå i intervjuguiden till kundservice. Här var 

transkriberingen till stor hjälp eftersom vi enklare kunde identifiera nyckelord från varje 

intervju. I samband med kodningen av de första intervjuerna urskildes ett behov av att 

adressera andra personer inom organisationen. Det ledde till att vi intervjuade kundservice 

på respektive företag och kunde identifiera ytterligare kategorier. Kodningen blev 

utgångspunkten för dispositionen av empirin, då vi fann relationer mellan de olika företagen 

samt återkommande faktorer som gav oss specifika teman. Att identifiera återkommande 

liknelser som blir teman är ett av de vanligaste tillvägagångssätten enligt Ryan och Bernard 

(2003). Det vi fann som skillnader och likheter blev också kodat till olika teman. Med hjälp 

av det tematiska tillvägagångssättet skalades information som inte var relevant för studien 

bort. För att finna nya teman och relationer mellan informationen har empirisavsnittet 

ständigt bearbetats.  
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När vi påbörjade analysen använde vi det empiriska resultatet och det teoretiska resultatet 

för att föra en diskussion och komma fram till vår slutsats. Det gjordes inom varje kategori 

för att kunna besvara studiens forskningsfrågor och syfte.   

2.6. Studiens kvalitetskriterier   

Bryman och Bell (2017) diskuterar reliabilitet och validitet när det kommer till studiens 

kvalitetskriterier vid kvalitativ forskning. Vidare menar de att begreppen passar bättre in på 

en kvantitativ studie då det inte är av intresse hur mätningen har gått till. Bryman och Bell 

(2017) har utifrån Guba och Lincon (1985 & 1994) kommit fram till kriterier som en 

kvalitativ forskning i stället kan utgå ifrån. Den tolkning som Bryman och Bell (2017) har 

gjort på de fyra kriterierna som baseras på Guba och Lincon (1985 & 1994) utgör grunden 

som kommer beskriva studiens kvalitetskriterier. De fyra kriterierna är tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt bekräftelse och anses vara delkriterier som ingår i det 

grundläggande kriteriet trovärdighet, som tillsammans med äkthet utgör grunden för en 

bedömning av en kvalitativ studies kvalité (ibid.). 

2.6.1. Trovärdighet 

2.6.1.1. Tillförlitlighet 

Bryman och Bell (2017) hävdar att tillförlitlighet innebär att det som beskrivs ska uppfattas 

som sanning även i andras ögon än författarnas. Genom att studien har ett realistiskt 

perspektiv är det här något som försöks uppnås. Vidare menar Bryman och Bell (2017) att 

det kan finnas flera sanningar i en social verklighet. Det är därför viktigt att forskningen 

utförs i enlighet med hur en forskning ska gå till och att personerna vars verklighet som 

forskaren har analyserat får möjlighet att tycka till om de resultaten som hämtats. För att 

kontrollera att forskarna har samma verklighetssyn som respondenterna kan en 

respondentvalidering genomföras (ibid.). Validering skickades endast till den respondenten 

som svarade att den ville göra en validering, men frågan ställdes till alla respondenter i slutet 

av varje intervju. Respondenten fick endast ta del av sina egna svar, inte svar från andra 

respondenter. Det kan ha påverkat trovärdigheten eftersom respondenterna inom samma 

organisation upplever händelser på olika sätt. Genom valideringen förtydligades vissa svar 

och på så sätt ökade trovärdigheten. Det innebar dock inga större förändringar av det 

empiriska resultatet.   
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2.6.1. Studiens litteraturgenomgång 

För att få en tydlig uppfattning om kunskapsläget inom valt kunskapsområde genomfördes 

en litteraturgenomgång. Enligt Bryman (2018) innebär det att studera vad som tidigare gjorts 

inom området för att kunna motivera eventuella kunskapsluckor. En stor anledning till att 

göra en litteraturgenomgång är dessutom för att undvika att uppfinna hjulet på nytt (ibid.). 

Vår litteraturgenomgång består av tidigare forskning som har gett en bakgrund till ämnet 

samt en förståelse och argument till varför vårt syfte är av intresse att undersöka. 

Litteraturgenomgången ledde dessutom till specifika forskningsfrågor för att kunna 

kontextualisera vad studien skulle bidra till.   

I en bra litteraturgenomgång behöver litteraturen vara kritiskt läst och tydligt visa varför 

forskningsfrågorna är viktiga (Bryman & Bell 2017). Att läsa litteratur på ett kritiskt sätt 

menar Bryman (2018) inte endast innebär att vara kritisk mot andras texter, utan även att vara 

kritisk mot källans trovärdighet och betydelse, vilket är i linje med hur vår 

litteraturgenomgång har gjorts. På så sätt kan det påvisas att forskningsfrågorna är relevanta 

inom forskningsområdet.  

Enligt Bryman (2018) bygger en litteraturgenomgång på böcker, tidskrifter och rapporter. 

Det bästa sättet att börja är att hitta nyckelord och begrepp inom ämnesområdet för att på ett 

enkelt sätt söka i de elektroniska databaserna (ibid.). Genom att använda sökmotorer som 

Google Scholar, Scopus, Libris och Linköpings Universitets Biblioteks databas har sökningar 

efter existerande litteratur gjorts. Genom funnen litteratur identifierades nyckelord för att 

sedan hitta relevanta forskningsartiklar och böcker samt för att fördjupa litteratursökningen. 

Sökord som har använts för att hitta relevant teori inom forskningsområdet är exempelvis 

impact of regulation on business, sustainable environmental regulations, sustainable 

operations, organisational communication, communication and change management, 

organisationskommunikation, customer service och communicate sustainability  

2.6.1.1. Överförbarhet 

Överförbarhet kan liknas med Yins (2006) begrepp extern validitet, som förklarar om det 

finns möjlighet att applicera de resultaten som hittats på andra områden än det som forskats 

om, det vill säga om studien är generaliserbar. Däremot menar Bryman och Bell (2017) att 

det är svårt att generalisera en kvalitativ studie eftersom kvalitativ forskning ofta handlar om 
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att studera djupare på ett mindre område. Författarna förklarar att överförbarhet i stället 

handlar om detaljrikedomen av resultatet från studiens teorigenomgång och empiriinsamling, 

och är det som avgör om det går att tillämpa i andra kontexter. Eftersom vi kommer studera 

ett mindre område, med två fallföretag, anser vi att det är svårt att göra studien generaliserbar. 

Därför menar vi att Yins (2006) begrepp extern validitet kommer vara svår att uppnå, och 

kommer i stället att sträva efter att uppnå Bryman och Bells (2017) överförbarhet. 

Anledningen till det är eftersom vi anser att vårt teoretiska och empiriska resultat kommer 

att gå att tillämpa på andra kontexter. Överförbarhet uppnår vi genom djupgående intervjuer 

med respondenter som anses besitta liknande kunskap. Genom intervjuerna ökade vi 

detaljrikedomen vilket Bryman och Bell (2017) anser vara viktig för att säkerställa 

överförbarheten.  

2.6.1.2. Pålitlighet 

Yin (2006) förklarar att pålitlighet, benämnd reliabilitet av författaren, innebär att en annan 

forskare ska komma fram till samma resultat och slutsatser vid vetskapen om hur fallstudien 

genomförts. Det innebär att två forskare som undersöker samma område med samma 

tillvägagångsätt ska komma fram till samma slutsatser, vilket innebär att dokumentationen 

av hur forskningen genomförs är väldigt viktig (Yin 2006), och att dokumentationen som 

sker redovisas noggrant (Bryman & Bell 2017). Bryman och Bell (2017) menar dessutom att 

alla faser i forskningen ska redogöras. Det är något som tydligt beskrivs i metoden för att på 

så sätt att bevisa studiens pålitlighet. Genom att bifoga intervjuguiderna ökar chanserna att 

andra forskare vid senare tillfälle ska kunna genomföra undersökningen. Det kan däremot 

anses finnas en risk att trots samma tillvägagångssätt kommer studierna inte leda till samma 

resultat eftersom företagen kan skilja sig åt. Även om företagen är desamma existerar risken, 

exempelvis om en ny kommunikationsprocess har implementerats. 

2.6.1.3. Bekräftelse 

Bryman och Bell (2017) menar att all samhällsvetenskaplig forskning på ett eller annat sätt 

är vinklad, då det inte går att undvika den subjektiviteten som forskarna har på forskningen. 

Bekräftelse innebär att forskarna ska intyga att de inte medvetet har överfört personliga 

åsikter eller förbestämda inriktningar på forskningen som gjorts (ibid.). Att uppsatsen  består 

av två författare med olika bakgrund och intressen minskar risken för att den ska bli vinklad 

utifrån författarnas egna intressen samt överföring av personliga åsikter. Det är däremot inte 
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enkelt att vara objektiv vilket kan anses vara en begränsning. Eftersom vi har det realistiska 

perspektivet anser vi att det är extra viktigt att uppnå objektivitet i uppsatsen . Det gjordes 

genom att ständigt bearbeta varandras texter för att säkerställa att verkligheten återspeglades.  

2.6.2. Äkthet 

Bryman och Bell (2017) anser att äkthet är de generella frågor om forskningspolitiska 

konsekvenser som forskningen berör. Det innebär exempelvis att vi har framställt 

respondenternas åsikter och uppfattningar på rättvist sätt och att forskningen har gett 

respondenterna möjlighet till en större förståelse av frågorna som diskuterats, vilket är i linje 

med Bryman och Bells (2017) argumentation. Vidare innebär det att forskningen har bidragit 

till att respondenterna fått möjlighet att ändra på sin situation och om det har blivit mer tydligt 

hur andra i omgivningen upplever miljön (ibid.). Eftersom det i studien jämfördes två företag 

där det fanns både skillnader och likheter kan företagen bland annat lära av varandra, men 

samtidigt få inspiration från teori som kan vara fördelaktiga att tänka på. Genom att studien 

har analyserat hur företagens interna kommunikation sker får företagen en överblick och 

möjlighet att förändra kommunikation där det möjligtvis behövs.   

2.7. Studiens etiska förhållningssätt 

Enligt Bryman (2018) finns det olika etiska principer som en forskningsstudie måste ta 

ställning till. Vetenskapsrådet (2002) kallar det för individskyddet och delar upp det i fyra 

huvudprinciper; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. De fyra principerna nämner även Bryman (2018). För att göra 

forskningsetiska övervägande i studien har hänsyn tagits till de fyra kriterierna som 

Vetenskapsrådet (2002) benämner som viktiga principer och kommer diskuteras mer 

ingående nedan.  

2.7.1. Informationskravet 

Informationskravet innebär att deltagarna i studien får information om studiens syfte och 

upplägg (Bryman 2018; Vetenskapsrådet 2002), vilket Kvale och Brinkmann (2014) 

definierar som informerat samtycke. Det var något som uppfylldes i studien genom att vid 

första kontakten med varje respondent informerades den om vad intervjun skulle handla om, 

vad syftet med intervjun och studien var samt att uppsatsen  kommer att publiceras 

elektroniskt på Electronic Press. Vid intervjutillfället förtydligades syftet med studien 

ytterligare och deltagaren fick möjlighet att ställa eventuella frågor. Kvale och Brinkmann 
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(2014) hävdar att det finns en risk om vi ger ut för mycket information om syftet med studien, 

vilket var något som inte ansågs som en risk i studien och deltagarna fick fullständig 

information om syftet samt, vid intervjutillfället, genomgång av intervjuprocessens upplägg.  

2.7.2. Samtyckeskravet 

Bryman (2018) menar att samtycke betyder att deltagaren själv bestämmer att medverka eller 

ej och att ibland kan ett skriftligt samtycke samlas in. Då deltagandet i studien var frivilligt 

samlades det inte in ett skriftligt samtycke eftersom respondenterna ansågs ge sitt samtycke 

genom att välja att delta i studien. Vid den första kontakten framgick även att deltagandet var 

frivilligt. Deltagaren hade hela tiden möjlighet att dra sig ur om de hade önskat. 

2.7.3. Konfidentialitetskravet    

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) måste godkännande från deltagare ha mottagits för att 

få använda sig av information som kan avslöja deltagaren. Vid varje intervjutillfälle har 

respondenten fått ange om den vill vara anonym eller inte. På så sätt har respondenten gett 

sitt godkännande till användandet av eventuell identifierbar information, som exempelvis 

position på företaget, och om det får användas i uppsatsen  eller inte. Respondenter som velat 

vara anonyma har avrapporterats. Enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär det att ingen 

utomstående ska kunna identifiera personen i fråga, vilket innebär att kön inte nämns i de 

fallen. Det används aldrig några personliga uppgifter som för- och efternamn i studien. 

Obehöriga ska inte kunna få tillgång till deltagares personuppgifter menar Bryman (2018), 

därför har inga personuppgifter samlats in. 

2.7.4. Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär enligt Bryman (2018) att all information som samlas in under 

studiens gång endast används till forskningsändamålet. Genom att inte använda den 

insamlade informationen till något annat uppfylls kravet. Vetenskapsrådet (2002) menar även 

att kravet innebär att informationen som samlats in inte säljs för kommersiellt bruk och det 

är inget som kommer att göras i den här studien. Om andra forskare vill undersöka samma 

område, kan uppgifter lånas ut till forskarna som är intresserade, men då gäller de 

förpliktelser som den här studien lämnat till deltagarna.   
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3. Teoretisk referensram och tidigare forskning  
I den teoretiska referensramen kommer teorier som är av relevans för studien att presenteras. 

Först presenteras teorier som berör kommunikation för att skapa en förståelse för hur företag 

kommunicerar, både internt och externt. Därefter beskrivs olika teorier som fokuserar på 

strategier, både när det kommer till kommunikation och hållbarhet.   

3.1. Intern kommunikation 

3.1.1. Kommunikationsprocesser 

Avsnittet behandlar teorier som beskriver och förklarar hur ett meddelande konstrueras, 

vilken väg det oftast färdas samt vilka risker som kan uppkomma. Att förstå hur en 

kommunikationsprocess kan se ut, skapar möjligheten att förstå hur ett företags 

kommunikation kan bidra till ett strategiskt hållbarhetsarbete.   

Kitchen och Daly (2009) konstaterar att det är via kommunikation som företagen meddelar, 

förklarar, ger ökad förståelse och förbereder medarbetarna på att en förändring kommer att 

ske och på så sätt minskar företagen risken för motstånd. Enligt Kitchen och Daly (2009) 

menar Gilgeous (1997) att en förändring exempelvis är införandet av nya regleringar. Bel 

m.fl. (2018) argumenterar dock att för mycket information kan ge motsatt effekt eftersom det 

öppnar upp för konflikter och argument som inte är i linje med den önskade förändringen och 

att handlingsplanerna inte kommer att förbättras utan försämras. Vidare menar författarna att 

det är svårt att få med alla ombord på den kommande förändringen. Däremot påstår Proctor 

och Doukakis (2003) att via öppen kommunikation där anställda kan uttrycka tvivel, 

förbereds de på förändring, och främst ökar förståelsen till varför förändringen är nödvändig. 

Vidare menar författarna att innan implementering påbörjas bör potentiellt motstånd 

lokaliseras för att elimineras. Det finns alltså många risker med kommunikation; 

misstolkning av budskap (Heide m.fl. 2005; Kitchen & Daly 2002; Proctor & Doukakis 

2003), att viktig information sållas bort (Heide m.fl. 2005; Kitchen & Daly 2002), för mycket 

information (Bel m.fl. 2018) och att envägskommunikationen står i centrum (hierarkisk 

kommunikation) (Kitchen & Daly 2002). Forskarnas konstaterande är intressanta att lyfta i 

uppsatsen  eftersom det ger en ökad förståelse till varför kommunikation kan misslyckas. Det 

är även av intresse att ställa de mot varandra eftersom flera identifierar samma risker, men 

att riskerna beror på olika faktorer samt att forskarna motsäger varandra. Det någon ser som 

en risk ser en annan som en möjlighet.  
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Heide m.fl. (2005) kallar Shannon och Weavers kommunikationsmodell från 1949 för 

transmissionssynsättet och Lindkvist, Bakka och Fivelsdal (2014) kallar den för 

envägskommunikation. Shannon och Weavers (1949) modell, som kan utläsas av figur 1, 

innebär att det finns en mottagare och en sändare. Sändaren väljer vilket meddelande som 

ska skickas vidare. Meddelandet som väljs ut kodas in, inkodning i figur 1, till en 

kommunikationskanal. Informationen som anges genom kommunikationskanalen avkodas 

av mottagaren (ibid.), men tar inte hänsyn till hur mottagaren uppfattar meddelandet utan 

antar att informationen tolkas på samma sätt (Heide m.fl. 2005). Om den gråa ringen i figur 

1 uteblir, tolkar sändare och mottagare meddelandet på samma sätt menar Shannon och 

Weaver (1949). Däremot menar Heide m.fl. (2005) att anledningen till att sändare och 

mottagare inte tolkar informationen på samma sätt beror på att informationen inte har 

kontextualiserats. Författarna argumenterar vidare, att en bra kommunikation innebär att 

meddelandet har tolkats på samma sätt, vilket betyder att inkodning och avkodning har 

samma betydelse. Det finns en risk att olika störningar påverkar inkodnings- och 

avkodningsprocessen menar Shannon och Weaver (1949). Störningar är enligt författarna 

information som inte var tänkt att sändas till mottagaren och kan till exempel vara att ett 

samtal bryts eller att mottagaren blir avbruten under avkodningstillfället. Heide m.fl. (2005) 

kritiserar kommunikationsmodellen som illustreras i figur 1. För att besvara 

forskningsfrågorna behöver andra faktorer och perspektiv tas till hänsyn, och därför kommer 

Heide m.fl. (2005) meningsskapande process beskrivas i uppsatsen .    

Figur 1: Egen tolkning av Shannon och Weavers (1949) modell över kommunikationen kombinerat 

med Heide m.fl. (2005) beskrivning av transmissionssynsättet.  
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Den meningsskapande processen (Heide m.fl. 2005) tar hänsyn till faktorer som Shannon 

och Weaver (1949) utelämnar. Heide m.fl. (2005) delar upp den meningsskapandeprocessen 

i tre olika delar, sålla och sortera, förädla och förklara, och sist initiera och skapa 

förutsättningar för dialog.  

Figur 2: Egen modell, tolkad från Heide m.fl. (2005) beskrivelse av den meningsskapande 

kommunikationsprocessen.  

Första steget handlar om möjligheten att välja vilken information som ska delas med de 

anställda. På så sätt påverkas hur saker och ting uppfattas (Heide m.fl. 2005). På grund av 

det stora informationsöverflödet som finns idag, menar författarna att budskapet ska spridas 

på olika sätt för att det ska uppfattas av medarbetarna. Författarna menar att för mycket 

information kan leda till stress hos medarbetarna. Kotter (1996) påstår att det är anledningen 

till varför budskapen måste vara tydliga, för att uppfattas på rätt sätt av berörda personer. 

Heide m.fl. (2005) påstår även att kommunikationen ska ske på olika nivåer; mikro, 

information inom arbetsgruppen, meso, information om andra enheter i samma företag, och 

makro, information om företaget i sin helhet och extern information, till exempel om andra 

företag och samhällsekonomin. Det här steget skapar en förståelse för hur fallföretagen 

möjligen kommunicerar inom organisationen och visar att det är viktigt att meddelanden 

tolkas på liknande sätt.    

Andra steget, förädla och förklara, betyder att anpassa meddelandet för att mottagaren ska 

förstå budskapet (Heide m.fl. 2005). Det görs enklast genom att sätta informationen i en 
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kontext för att tydligare visualisera och komma ihåg informationen (ibid.). Det styrks av 

Kotter (1996) som påstår att handlingar väger tyngre än ord och att de måste stämma överens 

för en lyckad implementering. Heide m.fl. (2005) poängterar dock att det fortfarande finns 

risker för misstolkning, speciellt om exempelvis chefer endast för vidare informationen de 

fått utan att ge sin egen tolkning av informationen. Informationen kan komma att ses som 

irrelevant av medarbetarna och misstolkas. Det här steget motsäger Shannon och Weavers 

(1949) kommunikationssynsätt eftersom det kan anses att de tar förgivet att informationen 

tolkats på samma sätt, vilket framgår av Heide m.fl. (2005) inte är fallet. Det anses därför 

viktigt att informationen kontextualiseras.   

Sista steget, initiera och skapa förutsättningar för dialog, menar Heide m.fl. (2005) skapas 

genom att ge utrymme för feedback och input från alla berörda parter inom organisationen. 

Författarna menar att det är på det sättet företaget kommer fram till den bästa lösningen, 

genom att föra en dialog med medarbetarna. Enligt Kotter (1996) finns det nackdelar med 

det, eftersom feedback kan leda till att omformulering av vision och mål hela tiden behöver 

justeras. Genom att tolka kritiken som Heide m.fl. (2005) gett Shannon och Weavers (1949) 

kommunikationsmodell har en kombination av kommunikationsmodellen och den 

meningsskapande modellen gjorts, som illustreras i figur 3. Där har det sista steget i den 

meningsskapande processen, initiera och skapa förutsättningar för dialog, lagts till som 

feedback. Där representeras den tvåvägskommunikationen som den meningsskapande 

processen kan anses återspegla. Det första och andra steget som diskuterats innebär att det 

måste säkerställas att inkodning och avkodning har tolkats på samma sätt. Det kan anses att 

det enklast görs genom feedback och en ständig dialog.           
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Figur 3: Egentolkad kommunikationsmodell baserad på teorier från Shannon och Weaver (1949), 

Heide m.fl (2005) 

3.1.2. Effektiv internkommunikation 

Teorier om effektiv kommunikation kommer behandlas i det här avsnittet eftersom det, enligt 

teorin, anses betydelsefullt för ett företag om de vill lyckas, främst vid en förändring. 

Teorierna berör olika tillvägagångssätt som företag kan använda sig av för att kommunicera 

inom organisationen på ett effektivt sätt.     

Barrett (2002) beskriver i sin artikel en modell som hon kallar The Strategic Employee 

Communication Model (SECM). Hon menar att det är genom en bra kommunikation som 

företaget lägger grunden till ett bra förändringsarbete. Det är även något som Klein (1996) 

kommer fram till efter sin analys, finns det en välplanerad kommunikationsprocess blir det 

lättare att implementera en förändring. De här teorierna är därför av intresse att ta upp i 

uppsatsen , för att skapa en förståelse för hur ett företags interna och externa kommunikation 

kan bidra till deras strategiska hållbarhetsarbete. Vidare menar Barrett (2002) att det finns 

fem mål för att uppnå en effektiv kommunikation vid förändring. Det första målet handlar 

om att förmedla ett tydligt och konsekvent meddelande för att utbilda medarbetarna och 

skapa förståelse i vad förändringen kommer betyda för dem, samt vad som är visionen och 

målen. Nästa handlar om att motivera och övertyga medarbetarna till att stå bakom den nya 

visionen. Uppmuntra högre prestation och godtyckliga försök är det tredje målet enligt 

Barrett (2002) för att uppnå effektiv kommunikation. Det fjärde målet är att begränsa 
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missförstånd och rykten som kan komma att skada produktiviteten och sista målet är att få 

medarbetarna bakom den nya strategin och förbättringsmålen (ibid.).      

Förutom att lista fem mål för att uppnå en effektiv intern kommunikation beskriver Barrett 

(2002) olika strategier inom effektiv kommunikation som hon benämner best practices. 

Enligt författaren innebär det att företagets strategiska mål och kommunikation stämmer 

överens, ledningen föregår med gott exempel eftersom det är de som visar om det är en öppen 

eller stängd kommunikation på kontoret. Andra strategier som hon nämner är skräddasydda 

meddelanden beroende på mottagaren för att göra budskapet meningsfullt och konsekvent 

samt att sprida informationen öga mot öga i stället för indirekt via andra kanaler (ibid.). De 

sista strategierna som Barrett (2002) tar upp i sin artikel är att använda sig av 

kommunikationspersonalen, de ska ses som en främjande faktor av förändring och inte bara 

några som publicerar dokument. Vidare måste effektiviteten av kommunikationen mätas på 

en reguljär basis och till sist, kommunikationen behöver vara integrerad med affärsplanen 

och planeringsprocesserna.   

Kotter (1996) förklarar åtta orsaker till varför ett förändringsarbete misslyckas och en av dem 

är bristande kommunikation. Det är därför intressant att fördjupa sig i hans studie eftersom 

en stor del av uppsatsen  berör kommunikation. Kommunikationen kan enligt Kotter (1996) 

stärkas genom diskussioner där alla får möjlighet att uttrycka sina åsikter. Han argumenterar 

dessutom att det är viktigt hur målen och visionen kommuniceras. Om de inte känns 

genomförbara är det stor risk att förändringen bemöts av större motstånd än om något 

genomförbart förmedlas (ibid.). Kotter (1996) tar upp olika fall där kommunikationen har 

varit bristande genom hela ledet, ju längre ner i hierarkin desto mindre kunskap och 

information har de fått. Ett annat problem är att budskapet inte är tillräckligt tydligt och att 

chefer inte har fått den rätta utbildningen för att kommunicera på ett effektivt sätt (ibid.).  

För att organisationer ska uppnå en effektiv kommunikation i en föränderlig miljö menar 

Kotter (1996) att företaget behöver uppfylla sju principer. Då uppsatsen  ämnar undersöka 

hur extern kommunikation påverkar företag kan det anses att de agerar i en föränderlig miljö 

och principerna är intressanta att fördjupa sig i.  Principerna är enkelhet (simplicity), metafor, 

analogi och exempel (metaphor, analogy, and example), flera forum (multiple forums), 

upprepning (repetition), föregå med gott exempel (leadership by example), förklara skenbar 
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inkonsekvens (explanation of seeming inconsistencies) och till sist ge och ta (give-and-take). 

Enkelhet innebär att försöka förmedla förändringen så kort och koncist som möjligt, genom 

att bland annat utelämna svåra ord som kan leda till förvirring hos mottagaren. Genom att 

hålla meddelandet enkelt skapas större förutsättningar att ett effektivt budskaps förmedlas. 

När Kotter (1996) pratar om metaforer, analogier och exempel menar han att sändaren 

exempelvis ska använda metaforer som de anställda kan relatera till för att sprida budskapet. 

”We are going to be making fewer Fiats and more Mercedes /…/” (Kotter 1996 s. 92). I det 

exemplet måste Mercedes värderas högre än Fiats hos de anställda, annars faller budskapet 

platt menar Kotter (1996). Därför kan den här principen, metaforer, anses vara svår att 

uppfylla eftersom det i en organisation oftast är fler än en anställd och det finns därför en risk 

att de, som i Kotters (1996) exempel, värderar bilarna olika och budskapet missförstås.   

Vidare menar Kotter (1996), för att säkerställa att meddelandet uppfattas och inte glöms bort 

är det bra att använda minst sex olika kommunikationskanaler där samma meddelande 

lämnas. Kanaler som kan användas är mindre möten, stora möten, tidning, memos, enskilda 

informella diskussioner och posters (ibid.). Förutom att förmedla meddelandet i många 

kanaler bör meddelandet även upprepas flertalet gånger.  

” A sentence here, a paragraph there, two minutes in the middle of a meeting, five 

minutes at the end of a conversation, three quick references in a speech—

collectively, these brief mentions can add up to a massive amount of useful 

communication, which is generally what is needed to win over both hearts and 

minds.”    

         (Kotter 1996 s. 95) 

Genom att koppla allt som diskuteras till förändringen, leder det till att mottagaren hör 

meddelandet fler gånger och kommer därför veta mer om förändringen och 

förändringsarbetet (Kotter 1996).  Författaren menar dessutom att handlingar väger mer än 

tusen ord, men det är viktigt att inte säga en sak och göra en annan. Genom att föregå med 

gott exempel kan fler personer i organisationen nås samt kan en förståelse till vad som 

kommer att ske i framtiden skapas.  
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Nästa princip som Kotter (1996) diskuterar kallas att förklara skenbar inkonsekvens. Den 

innebär att om det cirkulerar rykten med information som leder till att mottagaren tvivlar på 

ursprungsmeddelandet, måste det bemötas med öppenhet. Sista principen för att uppnå en 

effektiv kommunikation, ge och ta, innebär att en tvåvägskommunikation är att föredra enligt 

Kotter (1996). Författaren menar däremot att det finns en risk att tvåvägskommunikationen 

blir en envägskommunikation om feedback inte tas hänsyn till under processens gång.  

3.2. Extern kommunikation 

3.2.1. Kundservice roll i kommunikationen  

För att analysera och förstå hur hållbarhetskommunikationen mellan kund och företag sker 

är det väsentligt att undersöka hur e-handelsföretag kommunicerar med sina kunder. E-

handelsföretag har sällan någon fysisk butik, vilket innebär att de måste kommunicera med 

sina kunder på andra sätt. Teorierna i det här avsnittet handlar därför om olika faktorer som 

anses viktiga för ett e-handelsföretag när det kommer till deras kommunikation. 

Cox och Dale (2001) har i sin studie identifierat faktorer som kunder bedömer ett företags 

kvalitet på servicen efter. Det som sedan undersöks i deras studie är om resultatet även går 

att applicera på e-handelsföretag. Oldenburger, Lehto, Feinberg, Lehto och Salvendy (2008) 

har även identifierat olika faktorer som påverkar interaktionen mellan kunder och e-

handelsföretag. E-handelsföretag har studerats i den här uppsatsen  och därför är båda 

studierna av intresse. Däremot identifierar båda undersökningarna faktorer som inte är 

relevanta för att besvara uppsatsen s forskningsfrågor och de kommer därför att utelämnas. 

Det innebär att kommunikation och tillgänglighet är faktorerna som anses vara väsentliga för 

den här uppsatsen .  

Kommunikation är en av faktorerna som Cox och Dale (2001) identifierat och vid e-handel 

är det oftast envägskommunikationen som står i centrum. Enligt författarna är det däremot 

inte fallet om kund tar kontakt med företagets kundservice via mejl eller telefon. Vidare 

hävdar författarna att även om kommunikation sker via mejl eller telefon, finns det en risk 

att kommunikationen uppfattas som ensidig om företagen har standardiserade svar som inte 

direkt svarar på förfrågan. Tillgänglighet (responsiveness) är en annan faktor som Cox och 

Dale (2001) identifierar och innebär att företagen snabbt svarar på frågor från kunder via 

mejl eller telefon. Det är även något som Otim och Grover (2006) identifierar som en viktig 
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faktor för att behålla kunder och innebär bland annat att företagen kommer med 

lösningsförslag på problemen när det kommer till reklamationer och returer. Här bedömer 

kunderna hur snabbt företagen kan ge ett svar och hur bra svaret är (Cox & Dale 2001). Att 

kunder vill ha snabb hjälp av kundservice är en viktig faktor även enligt Oldenburger m.fl. 

(2008).  

Oldenburger m.fl. (2008) argumenterar att deras resultat tyder på att e-handelsföretagens 

kundservice spelar en kritisk roll när något går fel, speciellt när det gäller kunder som handlar 

för första gången. Som stöd till det argumentet visar deras studie att kunder som har haft en 

dålig upplevelse med större sannolikhet återvänder om upplevelsen med kundservice varit 

bra. Däremot anser Cox och Dale (2001) att kunder har lägre förväntningar när det kommer 

till e-handel eftersom de saknar kunskap inom området, vilket leder till mindre kritiskt 

bedömmande. Två år senare argumenterar Santos (2003) det motsatta, den ökande 

användningen av e-handel leder till att kunder begär bra service.   

Kunders klagande kan dessutom vändas till en strategisk fördel menar Oldenburger m.fl. 

(2008). Vidare menar författarna att det därför är viktigt att företagen tar till vara på 

klagomålen från kund. Det var större sannolikhet att kunder som klagade och fick bra respons 

från företaget återvände vid senare tillfälle (ibid.).  

3.2.2. Kommunikationen mellan staten och företaget  

Avsnittet tar upp teorier som beskriver hur kommunikationen mellan staten och företag kan 

se ut, samt olika sätt som staten kan påverka ett företags hållbarhetsarbete. Teorierna 

behandlar även hur implementering av lagar kan ske. Genom det skapas möjligheten att 

försöka förstå hur staten och företagen kommunicerar med varandra när det kommer till 

förändring och hur det kan påverka företagens strategiska hållbarhetsarbete.  

Företag som verkar i länder som har en väl utvecklad offentlig sektor, har bättre 

förutsättningar att få positiva resultat av miljölagar (Ambec m.fl. 2010). Landet och företagen 

arbetar i en större utsträckning tillsammans för att en lag ska påverka företagens 

verksamheter positivt samtidigt som att miljön förbättras (ibid.). Ett sätt som får staten och 

företagen att samarbeta när det kommer till hållbarhet är genom att införa prestationsbaserad 

reglering (performance-based regulation) (Coglianese, Nash & Olmstead 2002). Enligt 

författarna innebär det att ett bestämt mål sätts upp, i form av en lag eller reglering, och att 
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företagen själva får bestämma hur de vill uppnå målen. På så sätt bestämmer inte staten hur 

företagen ska arbeta, utan endast vad de ska uppnå (ibid.). Eftersom forskningsfrågorna 

ämnar besvara hur företag och stat kommunicerar med varandra när det kommer till 

förändring, som exempelvis införandet av en ny reglering, är forskningarna intressanta att 

belysa. Det ger dessutom en insyn i hur statens kommunikation kan bidra till företags 

strategiska hållbarhetsarbete.     

För att prestationsbaserad reglering av hållbarhet ska fungera måste målen som ska uppfyllas 

vara specifika, mätbara och det måste finnas en möjlighet att kontrollera prestationen 

(Coglianese m.fl. 2002). Att kontroll bör genomföras styrks av Wilson m.fl. (2012) studie. 

Resultaten av regleringen beror på hur bra staten har informerat företagen om målen samt 

hur det ska mätas och kontrolleras (Coglianese m.fl. 2002). Om implementeringen av den 

prestationsbaserade regleringen sker felaktigt eller under svåra omständigheter kommer 

regleringen fungera dåligt (ibid.). 

Prestationsbaserad reglering kan specificeras på två sätt; hård (tight) eller lös (loose) 

(Coglianese m.fl. 2002). En lös specificerad reglering innebär mindre vägledning och mer 

fria tyglar. Ett exempel är att gräset vid sidan om vägen inte får försämrar sikten för 

trafikanter. Däremot innebär en hård reglering att gräset inte får vara högre än två decimeter. 

Många av de hårdare specificerade regleringar mäts via kvantitativa prestationsmått, medan 

vid löst specificerade regleringar görs kvalitativa mätningar om företagen uppnår kraven eller 

ej (ibid.).  

Resultaten som Wilson m.fl. (2012) kom fram till efter att ha intervjuat många SMF i 

Storbritannien är av intresse i uppsatsen  eftersom de undersökte hur företagen ansåg 

implementeringen av en ny lag gick till. Det var många av de intervjuade i Wilson m.fl. 

(2012) studie som menade på att lagtexten var svår att förstå, förvirrande och behövde bättre 

riktlinjer. Dessutom fick företagen inte någon information direkt från staten, informationen 

om en ny lag fick de främst från branschorganisationer. Implementeringsfasen av en ny lag 

menade många av de intervjuade endast var bra om det fanns ett nära och regelbundet 

samarbete mellan staten, regulatorn och företagen. Wilson m.fl. (2012) frågade även 

företagen vad de tyckte om hjälpen och vägledningen som de fick när en ny lag 

introducerades. På det svarade majoriteten att den var dålig eller att de inte fick mycket hjälp. 
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Lösningen på implementeringsproblemen var enligt majoriteten av företagen mer stöd öga-

mot-öga. Det förekom även att företagen efterfrågade bättre riktlinjer, tydligare lagar och 

incitament för att agera mer hållbart. Incitament kunde vara finansiell hjälp för utbildning 

(ibid.). Eftersom studien beskriver olika faktorer när det kommer till kommunikationen 

mellan stat och företag är den av intresse i uppsatsen .   

3.2.3. Att kommunicera hållbarhet 

Avsnittet behandlar teorier som beskriver hur företag kan kommunicera hållbarhet till sina 

intressenter, med fokus på kund. Teorierna tar främst upp fördelar med att kommunicera 

hållbarhet och hur företag kan gå tillväga för att lyckas med sin hållbarhetskommunikation, 

samt vilka kommunikationsverktyg som med fördel kan tillämpas. 

Esty och Winston (2006) menar att på vissa marknader, där allmänheten har sett fördelarna 

med att betala för hållbarhet är gröna produkter värda guld. Författarna menar att företag inte 

endast ska marknadsföra en produkt som hållbar, utan kunder behöver andra anledningar till 

varför de ska köpa en produkt, exempelvis pris och kvalitet. Att använda sig av certifikat och 

märkningar (labels) är två sätt för företag att kommunicera att de är hållbara utan att riskera 

att det är allt som kommuniceras. I många länder är märkningarna och certifikaten så pass 

väletablerade att de inte behövs marknadsföras. Tack vare att kunder efterfrågar information 

om produkterna de köper i en allt större utsträckning menar författarna att många företag har 

gjort ansvarssidor på deras hemsidor. På de sidorna beskrivs vad certifikaten och 

märkningarna står för (ibid.).  

Bernhart (2009) argumenterar att det är via olika standarder och sociala medier som företag 

kan kommunicera sitt hållbarhetsarbete. Även Bansal (2002) menar att det finns många 

verktyg ett företag kan använda sig av för att bli mer hållbara, till exempel ISO 140011. 

Campo och Baldassarre (2014) påstår i sin studie av stora företag i olika sektorer, att 

kommunikationen av hållbarhet inte endast sker via standarder, utan även via företagens 

hemsidor och hållbarhetsredovisningar. Däremot framgår det inte i deras studie vad stora 

företag innebär, vilket kan anses begränsa användningen av studien i uppsatsen . Att första 

intrycket och första besöket på ett e-handelsföretags hemsida är avgörande för att få kunder 

                                                 

1 ISO 14001 är ett samlingsnamn för standarder som rör företags miljöledningssystem (ISO 2015). 
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att återkomma är något som både Cox och Dale (2001) och Oldenburger m.fl. (2008) påstår. 

Vidare menar författarna att det är viktigt att fånga kunderna i ett tidigt stadie, eftersom om 

hemsidan inte fungerar finns det en risk att kunderna går till en konkurrents hemsida. Det är 

sedan svårt att få en kund att återvända (Cox & Dale 2001; Oldenburger 2008). När Bernhart 

(2009) diskuterar olika standarder hävdar hon att Global Reporting Initiative Standards2, 

vidare benämnd GRI, inte bara är en standard för ett företags hållbarhetsredovisning, utan 

även ett verktyg för kommunikation. Vidare menar hon att via sociala medier kan företag öka 

medvetenheten och intresset hos alla intressenter och via standarder öka trovärdigheten.  

Det finns många fördelar med att arbeta med hållbarhet. Exempel på det är Alanso-Almeida, 

Bagur-Femenias, Llach och Perramon (2018) som kom fram till slutsatsen att företag inom 

turism-branschen som kommunicerade sitt arbete om miljömässig och social hållbarhet 

förbättrade sin image, kundnöjdhet och stärkte sitt varumärke. Vidare ledde det dessutom till 

ökad lönsamhet. Kindström, Kowalkowski och Parment (2012) menar att företag som verkar 

inom konsumentmarknaden måste förstå vad kunden efterfrågar, dels kundens beteende men 

även deras preferenser. Med hjälp av den kunskapen vet företaget vilket segment de bör 

fokusera på (ibid.). 

3.3. Strategier 

Strategiavsnittet behandlar teorier om hur företag reagerar på förändring. Med en förståelse 

över hur företag agerar när de verkar i en föränderlig miljö, skapas möjligheten att besvara 

forskningsfrågan hur företagen reagerar på förändring som kommuniceras internt och 

externt.   

Enligt Quinn (1980) har företag olika strategier för hur de reagerar på förändring. Den ena är 

att företag reagerar som resultat av en viss handling och den andra är att företaget reagerar 

innan genom att ha olika strategier (ibid.). Det senare är även något som Mintzberg (1987) 

använder när han definierar strategi som riktlinjer för att hantera situationer. Quinn (1980) 

menar dock att det inte är enkelt att definiera en strategi eftersom den kan betyda olika för en 

                                                 

2 GRI, Global Reporting Intiative Standards, är globala standarder som är utvecklade för rapportering av 

ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet (GRI 2016). 
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observant och den som ska ta beslutet. Vidare menar han att även om det sker en oberäknad 

förändring ska företagets strategi vara så tydlig och flexibel att de ändå kan uppnå sina mål.  

Tushman, Newman och Romanelli (1986) förklarar att företag går igenom olika förändringar 

när de verkar i en föränderlig miljö. Historiskt sätt har företag som blivit framgångsrika 

arbetat med att ha en fungerande strategi som ständigt uppdateras när marknadsförhållandena 

är stabila. Författarna menar att företagen därför har haft möjlighet att finjustera sina 

strategier och hitta bättre sätt att driva företagen. Det kan exempelvis göras genom att utbilda 

personal, utveckla processer och metoder, samt förtydliga företagets normer och vision. 

Däremot menar författarna att företagen även måste klara av förändringar när förhållandena 

är instabila, när det handlar om stora förändringar som påverkar företaget och finjusteringar 

inte är tillräckligt. Instabila förhållanden kan vara när drastiska förändringar i exempelvis 

lagar påverkar företaget. Förändringar i lagar kan leda till att den interna dynamiken 

förändras. Företaget måste därför hitta nya lösningar för att kunna bemöta förändringarna. 

Det kan vara att ändra om visionen och värderingarna som företaget har, men även att ändra 

strategin, exempelvis processer, strukturen och medarbetarna (ibid.). Teorierna är intressanta 

att belysa i uppsatsen  då möjlighet att analysera och förstå hur företag strategiskt reagerar 

på förändringar som kommuniceras till dem skapas.  

3.3.1. Kommunikationsstrategier  

Det finns teorier som diskuterar kommunikationens roll och hur viktigt det är att ha en 

kommunikationsstrategi i en föränderlig miljö. Avsnittet tar därför upp olika teorier som 

beskriver olika strategier för att kommunicera internt vid förändring. Teorierna tar även upp 

risker som företag bör vara uppmärksamma på. 

Heide m.fl. (2005) beskriver olika strategier för hur företag kan kommunicera en 

förändringsprocess inom organisationen. Det för att öka sina chanser för ett positivt utfall 

samt för att skapa ökad förståelse. Författarna belyser tre kommunikationsmetoder; planerad, 

personlig och symbolisk kommunikation. Planerad kommunikation innebär att informera 

medarbetarna om förändringsstrategin, där det ska framgå vem som ska göra vad, när det ska 

göras, hur arbetet ska kontrolleras, när ska det följas upp etcetera. Enligt Dalfelt, Heide och 

Simonsson (2001) innebär den här sortens kommunikation att försök till att förändra en viss 

grupps handlingar och attityder görs. Personlig kommunikation innebär att skapa ett 
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sammanhang, förändringen kontextualiseras och på så sätt skapas en djupare förståelse 

(Heide m.fl. 2005). Här menar författarna att det är i mindre grupper som frågorna var, när, 

hur och varför kan besvaras. Den sista metoden, symbolisk kommunikation, syftar till att 

fånga medarbetarnas uppmärksamhet genom handlingar och på så sätt eliminera olika 

missförstånd. Att analysera företagen med hjälp av de här kommunikationsmetoderna är av 

intresse i uppsatsen  eftersom det finns olika tillvägagångssätt att kommunicera förändring 

på enligt Heide m.fl. (2005) och Dalfelt m.fl. (2001).  

Även Klein (1996) beskriver en kommunikationsstrategi som organisationer kan använda sig 

av när de ska genomgå en förändring. Modellen som han använder sig av är baserad på Kurt 

Lewins (1947) modell. Lewin (1947) argumenterar för att en förändring ska bli lönsam bör 

den innehålla tre aspekter; innan förändring (unfreezing), implementering (changing) och 

efter implementering (refreezing) (Klein 1996; Lewin 1947). De består i sin tur av olika 

strategier för hur kommunikationen ska ske och vilken roll som kommunikationen spelar i 

de olika skedena (Klein 1996). I första skedet menar Klein (1996) att det är viktigt att 

förbereda alla i organisationen på förändringen genom att kommunicera vad målet är, vad 

som kommer att ske, när och varför. Dessutom är det viktigt att sätta de första 

förändringsåtgärderna i en kontext för att öka förståelsen och minska risken för misstolkning. 

Vidare menar Klein (1996) att innan förändring kommuniceras bäst genom att använda sig 

av olika kommunikationskanaler. Det görs genom att först skicka ut allmän information som 

sedan följs upp av ett antal mindre möten i grupp för att svara på frågor och få feedback. 

Författaren menar att det ska ske i hela organisationen, även på lägre nivåer som eventuellt 

inte direkt blir påverkade av förändringen men som kan sitta inne på väsentlig information. 

Ett motargument till det finner vi hos Bel m.fl. (2018) som argumenterar att ledningen endast 

ska dela information till de som direkt berörs av förändringen och implementeringen av den. 

Anledningen till det, enligt författarna, är att det öppnar upp för diskussioner som kan leda 

till konflikter, vilket i sin tur kan leda till att implementeringen tar längre tid. De som nås av 

informationen senare ska endast få den när beslutet är taget (ibid.). Både Bels m.fl. (2018) 

och Kleins (1996) argument anses vara relevanta för uppsatsen  eftersom syftet är att förstå 

hur kommunikation kan bidra till ett strategiskt hållbarhetsarbete. På så sätt anses det 

intressant att författarna har olika uppfattningar av hur kommunikationen bör ske internt på 

företagen. Det är även intressant att förstå hur det fungerar på de två fallföretagen. 



35 

 

Under den andra fasen, implementering, är det viktigt att eliminera rykten och missförstånd 

som kan finnas inom organisationen (Klein 1996). Det görs genom att informera alla om hur 

det går i förändringsarbetet, även de som inte är direkt berörda av förändringen informeras. 

Medarbetare som senare kommer vara en del av förändringsarbetet informeras om vilken roll 

de kommer att ha. Sista skedet, efter förändring, menar författaren innebär att processer och 

strategier ska införas samt en uppföljning av hur förändringen har mottagits ute i 

organisationen ska genomföras. Klein (1996) påstår således att tvåvägskommunikationen ska 

fortsätta efter implementeringen av en förändring. Det för att försäkra sig om att det inte finns 

några missförstånd, problem eller liknande som har uppkommit i samband med förändringen.    

3.3.2. Strategier för att kommunicera hållbarhet  

I avsnittet förklaras olika stadier som ett företag kan placeras i beroende på hur de 

kommunicerar hållbarhet. De olika stadierna kan ses som olika strategier för företag att 

kommunicera sitt hållbarhetsarbete.   

År 2016 genomförde Baldassarre och Campo en studie där de undersökte hur företag 

marknadsför och kommunicerar sitt hållbarhetsarbete. Modellen som författarna beskriver 

handlar om olika nivåer av transparens, som beskriver hur företag väljer att kommunicera sitt 

hållbarhetsarbete. På den ena axeln i deras modell finner vi hur mycket ett företag faktiskt 

gör och på den andra axeln hur mycket företaget kommunicerar när det kommer till deras 

hållbarhetsarbete. Teorin hjälper till att svara på frågan hur företag kommunicerar sitt 

hållbarhetsarbete och hur de strategiskt kan bemöta förändringar. De olika grupperna som 

Baldassarre och Campo (2016) definierade i sin modell är; ogenomskinlig (opaque), 

halvgenomskinlig (translucent), genomskinlig (transparent) och mörker (darkness).  

Om ett företag befinner sig i kategorin ogenomskinlig betyder det, enligt Baldassarre och 

Campos (2016), att företaget inte tar sitt ansvar när det kommer till hållbarhet, det verkar 

bara som det. Vidare menar författarna att det innebär att företagen förmodligen utövar 

greenwashing3 eftersom de bara tar hänsyn till hållbarhet på ett ytligt plan. Det betyder att 

hållbarhet inte är integrerat med affärsmodellen. Dessutom innebär det att företagen 

                                                 

3 Greenwashing innebär att företag vet med sig att de inte arbetar hållbart, även om de kommunicerar att 

företaget gör det (Esty & Winston 2006).  
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kommunicerar något som kanske inte är sant, vilket i sin tur kan skada förhållandet med 

kunderna (ibid.). Enligt författarna borde företagen försöka röra sig bort från det här stadiet 

eftersom det innebär stora risker, speciellt när det kommer till image, rykte, relationer och 

införande av hårdare lagar. 

Företag som befinner sig i stadiet halvgenomskinligt anser Baldassarre och Campos (2016) 

arbetar med hållbarhet på grund av moraliska skäl, inte utifrån ett strategiskt perspektiv. Trots 

det hävdar författarna att hållbarhet finns med i besluten och aktiviteterna som genomförs. 

Här särskiljer företagen på marknadsföring och hållbarhet eftersom de anser att det inte är 

moraliskt att få konkurrensfördelar på grund av att företaget ”gör rätt”. Vidare menar 

författarna att antingen vet inte företagen vad de kan vinna på att marknadsföra sitt 

hållbarhetsarbete via sin hemsida, eller anser de helt enkelt inte att det är nödvändigt. Precis 

som för företag som befinner sig i stadiet ogenomskinligt, finns det risker att befinna sig i det 

här stadiet menar Baldassarre och Campos (2016). Några av riskerna som de nämner i sin 

artikel är att företag missar chanser att stärka sin marknadsposition samt att skapa starkare 

relationer med sina intressenter. En annan risk, enligt Baldassarre och Campos (2016), är att 

företagen inte marknadsför sitt hållbarhetsarbete eftersom de är rädda för greenwashing.  

Det tredje stadiet som företag kan befinna sig i är det transparenta (Baldassarre & Campos 

2016). Företag som befinner sig här kommunicerar vad de gör genom olika kanaler. 

Kommunikationskanaler som används kan vara rapporter, hemsida, förpackning etcetera. 

Baldassarre och Campos (2016) argumenterar att alla företag bör sträva efter att hamna här, 

antingen genom att helt engagera sig för hållbarhet eller genom att förbättra sin 

kommunikationsstrategi. Företagen i det här stadiet har integrerat hållbarhet i hela sin 

verksamhet och ser konkurrensfördelarna av att arbeta med hållbarhet. Hållbarhet ses inte 

bara som ett marknadsföringsobjekt utan även något som involverar alla anställda och 

genomsyrar på så sätt hela organisationen och den dagliga verksamheten. Baldassarre och 

Campos (2016) menar att i det här stadiet är hållbarhet en fundamental del i allt du gör på 

företaget. Det här styrks även av Bansal (2002) som menar att en väsentlig aspekt för att nå 

ett integrerat hållbarhetsarbete görs genom att uppmuntra anställda att agera och tänka 

hållbart.  
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Det stadie som Baldassarre och Campos (2016) kallar mörkret, är när det inte finns någon 

information om företaget arbetar med hållbarhet eller inte. Här menar författarna att det oftast 

handlar om små företag som inte besitter rätt kunskap om vad deras hållbarhetsansvar är. 

Författarna definierar dock inte vad de menar med små företag, vilket kan anses hindra 

placering av företag i det stadiet. Risken med stadiet är bland annat att kunder väljer att gå 

till konkurrenterna på grund av den bristande informationen, samt kan problem uppstå om 

hållbarhetslagar träder i kraft (Baldassarre & Campos 2016). Slutligen hävdar författarna att 

på grund av de olika variablerna är det svårt att hamna i ett av stadierna och det finns inget 

rätt eller fel. Det finns inte heller någon definierad kommunikationsstrategi för hur företag 

ska kommunicera hållbarhetsarbetet (ibid.). 

Eftersom Baldassarre och Campos (2016) tar upp hur kommunikation och ett företags 

strategiska hållbarhetsarbete går ihop kan den här teorin anses väsentlig för att analysera hur 

de två fallföretagen kombinerar kommunikation och hållbarhet. Å andra sidan menar 

författarna att det att det kan vara svårt att placera företag i något stadie (Baldassarre & 

Campos 2016), vilket innebär att fallföretagen kan vara svårplacerade.    

3.3.3. Hållbarhetsstrategi 

Det finns få teorier som diskuterar strategier som företag kan tillämpa när det kommer till 

deras hållbarhetsarbete. Den teori som därför behandlas i det här avsnittet är Carrolls 

(1979) tredimensionella modell som belyser hur företag strategiskt kan bemöta intressenters 

frågor och funderingar när det kommer till hållbarhet.   

“The social responsibility of business encompasses the economic, legal, ethical, and 

discretionary (philanthropic) expectations that society has of organizations at a 

given point in time”               

  (Carroll 1979, s. 

500) 

Carrolls (1979 s. 500) citat om att ett företag måste uppnå ekonomiska, lagliga, etiska och 

filantropiska ansvarsområden är en av de mest använda och accepterade definitionerna av 

hållbarhet (Matten & Moon 2005). Definitionen är uppdelad i fyra delar och innebär att 

företag kan uppnå olika nivåer som fokuserar på de fyra olika sociala ansvarsområdena 

(social responsibilities) (Carroll & Buchholz 2008). De fyra delarna utgör även en del av 
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Carrolls (1979) modell, The Corporate Social Performance Model. Modellen är en 

tredimensionell modell som ska hjälpa företag att lokalisera de sociala ansvarstaganden, vilka 

sociala problem som finns samt vilken filosofi företaget ska adressera problemen med 

(Carroll 1979; Carroll & Buchholz 2008). Eftersom delarna som modellen tar upp påverkar 

hur företagen kommunicerar är den väsentlig att nämna i uppsatsen  då det ger möjlighet att 

förstå och analysera fallföretagen. En nackdel med modellen är dock att den är utifrån en 

amerikansk kontext och det kan därför vara svårt att applicera den fullt ut på de två svenska 

företagen som uppsatsen  studerar.  

Den första delen är ekonomi och utgör grunden av definitionen och är en nödvändig del av 

företaget (Carroll & Buchholz 2008). Det innebär att företaget ska vara lönsamt och agera 

ekonomiskt hållbart. Den andra delen är lagligt ansvarstagande, vilket är en nödvändig del 

för samhället och innebär att företaget förväntas följa lagen. Etiskt ansvarstagande, som är 

den tredje delen i definitionen, är något som samhället förväntar sig att företaget gör men 

som inte är en lag än. Det innebär att företaget gör vad som är rättvist och rätt, samt mer än 

de krav som ställs på dem. Det sista steget, filantropiskt, menar Carroll och Buchholz (2008) 

är vad samhället förväntar och önskar från företaget. Det innebär att företaget försöker vara 

ett bra företag och bidra till samhället, dels genom att stötta samhället genom olika 

välgörenhetsprogram men även genom volontärarbete. En kritik mot Carroll och Buchholz 

(2008) kan anses vara att det inte framgår vad som är ett bra företag och vad som bidrar till 

samhället. Det kan även anses svårt att veta vad innebörden av rättvist och rätt är eftersom 

det som är rätt för några kan anses fel för andra.  

Figur 4: Egen modell, tolkad från Carroll och Buchholz (2008) samt Carroll (1979) beskrivelse av 

de fyra typerna av socialt ansvarstagande.  

Den andra sidan av den tredimensionella modellen innebär att företag delas upp i fyra olika 

kategorier beroende på vilken strategi de har på deras hållbarhetsarbete, som handlar om 

företagets filosofi för att bemöta problemen (philosophy of social responsiveness) (Carroll & 
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Buchholz 2008; Ganescu 2012). De fyra strategierna är motstånd (obstructionist), defensiv 

(defensive), följsam (accommodative) och proaktiv (proactive) (Carroll & Buchholz 2008; 

Ganescu 2012). Ett företag som endast arbetar för ekonomisk vinning och motsätter sig alla 

krav på social och miljömässig hållbarhet, om det inte gynnar företaget ekonomiskt, utövar 

motståndsstrategin (Ganescu 2012). Defensiv strategi innebär enligt författaren att ett företag 

håller sig inom ramen av det som är lagligt, men arbetar inte med sitt etiska ansvar. När ett 

företag tar ett etiskt ansvar för sin verksamhet, som ofta sammanfaller med vad intressenterna 

tycker är viktigt, beskrivs som följsamstrategin enligt författaren. Den proaktiva strategin 

innebär att företag arbetar för att minimera den negativa påverkan som företaget har, tar fullt 

ansvar och möter de krav som intressenterna har (ibid.). 

Figur 5: Egen modell, tolkad från Ganescu (2012) beskrivelse av de fyra strategierna inom 

organisationers hållbarhetsarbete.  

Den tredje och sista dimensionen i modellen består av sociala eller intressenters frågor som 

berörs (social or stakeholder issues involved) (Carroll & Buchholz 2008). Det innebär att 

områden som företaget måste adressera behandlas, som exempelvis miljö, produktsäkerhet, 

personal och diskriminering. Olika företag och branscher har olika frågor som behöver 

adresseras (ibid.).  

Med hjälp av den tredimensionella modellen (Carroll 1979; Carroll & Buchholz 2008) 

kommer företagens strategier gentemot kund analyseras. Vidare kan en djupare förståelse 

över hur företagen adresserar olika frågor från kund, genom kommunikation, förklaras.  

3.4. Sammanfattning av referensram och analysmodell 

Av det som har identifierats vid genomgång av referensram har vi sammanfattat i fyra 

huvudområden, som illustreras i analysmodellen i figur 6. Områdena som vi identifierat 

kommer sedan kopplas samman med empirin i analysen för att besvara studiens syfte.   
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Det som framkom under litteraturgenomgången var att forskare anser att det är väsentligt att 

hela organisationen blir informerad om en förändring samt att olika 

kommunikationskanaler bör användas (Barrett 2002; Heide m.fl. 2005; Klein 1996; Kotter 

1996). Den största faktorn, som majoriteten av forskarna belyser, är hur viktigt det är att 

kommunikationen är en tvåvägskommunikation (Heide m.fl. 2005; Kotter 1996). 

Då den ena delen av den externa kommunikationen består av hur kommunikationen sker 

mellan företag och kund, togs det upp studier som hävdar att e-handelsföretag oftast inte 

bedriver tvåvägskommunikation med kund (Cox & Dale). Å andra sidan finns det studier 

som är genomförda i andra länder och på företag som inte verkar inom e-

handelsbranschen som belyser vikten av att kommunicera hållbarhet till kund (Bansal 2002; 

Bernhart 2009; Esty & Winston 2006). Forskare menar att det gör företag genom olika 

kommunikationskanaler (Bansal 2002; Bernhart 2009; Campo & Baldassarre 2014). Vidare 

kommer externa kommunikationen med kund även analyseras med hjälp av Baldassarre och 

Campos (2016) modell för att skapa en förståelse över hur företag kommunicerar hållbarhet.  

När det gäller hållbarhetskommunikationen till stat finns det ingen konkret teori, däremot 

finns det ett fåtal undersökningar som berör den makt som staten besitter när det kommer till 

att påverka företags hållbarhetsarbete (Ambec m.fl. 2010). Wilsons m.fl. (2012) studie som 

genomfördes på företag i Storbritannien kan däremot användas för att besvara 

forskningsfrågan som berör kommunikationen med staten. Anledning till det är att deras 

studie fokuserade på kommunikationen mellan företag och stat vid implementeringen av en 

ny lag. Vidare finns det forskning som diskuterar fördelar och nackdelar med en hård eller 

lös reglering och hur de kan påverka företags hållbarhetsarbete (Coglianese m.fl. 2002).  För 

att förstå hur kommunikationen kan bidra till ett strategiskt hållbarhetsarbete har olika 

strategier förklarats. Det teorierna har gemensamt är att de fokuserar på förändring. Eftersom 

fokus i uppsatsen  är både kommunikation och hållbarhet, har teorier som tar upp strategier 

för de olika områdena behandlats.  

Genom att applicera de teorier som vi har identifierat inom de fyra teoriområdena, som 

framgår av analysmodellen nedan, på de två fallföretagen kan vi komma fram till olika 

slutsatser. Innan vi kom fram till våra slutsatser analyserades först skillnader och likheter 

mellan de två fallföretagen vilket hjälpte oss dra mer generella slutsatser om hur den interna 
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och externa kommunikationen kan bidra till ett e-handelsföretags strategiska 

hållbarhetsarbete.  

 

Figur 6: Illustration över egenkonstruerad analysmodell  
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4. Fallbeskrivning  
Avsnittet kommer ge en introduktion till Apotea och Jollyroom samt varje respondent. Det 

för att skapa en introduktion till empirin och eventuella bakomliggande faktorer.  

4.1. Apotea 

Apotea grundades år 2003 (Alla bolag 2018) och säljer allt från kosmetiska produkter och 

livsmedel till läkemedel (Apotea 2018a). De har sitt huvudkontor i Stockholm och har inte 

någon fysisk butik. Företaget har sedan 2011 haft tillstånd att sälja receptbelagda läkemedel 

och har idag ett omfattande sortiment med både receptfria och receptbelagda produkter 

(ibid.). I årsredovisningen för verksamhetsår 2016 var Apoteas nettoomsättning 968 miljoner 

SEK och hade 206 anställda (Apotea 2017). Förutom huvudkontoret i Stockholm har de ett 

kontor och lagerlokal i Morgongåva berättar de intervjuade. Vidare berättar de att 

kundservice är cirka 15–16 medarbetare i dagsläget, där ungefär sju till åtta sitter på kontoret 

i Stockholm och de andra sitter på kontoret i Morgongåva, men samma frågor behandlas på 

varje kontor. Respondenterna på kundservice har i dagsläget inget personalansvar och det 

samma gäller för hållbarhetschefen.   

Figur 7: Illustration över Apoteas interna och externa hållbarhetskommunikation  

StatHållbarhetschef

Kundservicechef

Kundservice 
Stockholm

Kundservice 
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I figur 7 illustreras den identifierade kommunikationen hos Apotea. Där beskrivs hur den 

interna och externa kommunikationen med stat och kund sker. Pilarna utgör de 

kommunikationsmönster som identifierats på företaget.  

4.1. Jollyroom 

Jollyroom är ett företag som säljer barn- och babyprodukter. Företaget grundades år 2010 

och är verksamma i alla nordens länder bortsett från Island (Jollyroom 2018a). För 

verksamhetsåret 2016 hade företaget 138 anställda och en nettoomsättning på 638 miljoner 

SEK enligt årsredovisningen (Jollyroom 2017). Företaget har tre serviceenheter; 

kundservice, reklamation samt butik/showroom och sammanlagt är det cirka 40 till 50 

personer som arbetar på någon av serviceenheterna. Team-ledaren för reklamation samt för 

kundservice har intervjuats i studien. Vid intervjutillfället har team-ledaren för reklamation 

personalansvar för 12 personer och team-ledaren för kundservice har personalansvar för cirka 

20 personer. Det finns dessutom en person på företaget som är team-ledarnas chef, som kallas 

utveckling- och kundserviceansvarig, men den personen har däremot inte intervjuats. CSR 

och produktsäkerhetsansvarig, hållbarhetschefen, på företaget har inget personalansvar vid 

intervjutillfället, däremot har kategorichefen för skor och kläder, kategorichef 1, ansvar för 

mellan fyra och fem medarbetare. Jollyroom har fem kategorichefer, men det är bara 

kategorichef 1 som har intervjuats och under intervjun får vi reda på att alla kategorier har 

likvärdiga team och planen är att varje team ska bestå av åtta till nio personer.  

Nedan, i figur 8, är det illustrerade kommunikationsmönstret som har identifierats på 

Jollyroom. Där återspeglas hur den interna hållbarhetskommunikationen sker på företaget 

samt hur den externa hållbarhetskommunikationen med stat och kund sker.  



46 

 

 

Figur 8: Illustration över Jollyrooms interna och externa hållbarhetskommunikation.  
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5. Empiri  
Här presenteras det empiriska resultatet, främst utifrån intervjuer, men även från hemsidor. 

Det empiriska resultatet presenteras utifrån forskningsfrågorna, där fokus läggs på hur 

hållbarhet kommuniceras i de olika leden. Data presenteras inte utifrån intervjuguiderna 

eftersom de har varierat beroende på respondent, samt varit semistrukturerade.  

5.1. Hur företagen kommunicerar sitt hållbarhetsarbete internt 

När en ny lag eller förordning träder i kraft på Apotea är det hållbarhetschefen, vd:n, styrelsen 

och de som direkt berörs av informationen som får den, och resterande får inte ta del av den 

förrän efter implementering.  

”När en lag kommer in så är det ett system som ska ändras och alla anställda 

behöver inte veta att systemet ändras, det är mer så här ’att nu ska ni plocka 

produkter på ett annat sätt’.”          

(Hållbarhetschef, Apotea) 

På Jollyroom informerar CSR och produktsäkerhetsansvarig (vidare benämnd som 

hållbarhetschef) först medarbetarna som sitter i inköpsledningsgruppen. Gruppen består av 

fem kategorichefer, designern, inköpschefen och hållbarhetschefen. Ibland kan 

hållbarhetschefen på Jollyroom mejla ut till alla kategorichefer direkt för att få ut 

informationen. Kategoricheferna, som ansvarar för varsin avdelning, för vidare 

informationen till deras avdelningar om de berörs av den nya regleringen eller standarden, 

vilket innebär att det sker en filtrering.  

“/…/ jag kontaktar kategoricheferna när det är några större projekt som ska göras 

eller om det är någon viktigare information och sedan får de tratta ner i sina led 

hur de vill ha det.”                

(Hållbarhetschef, Jollyroom) 

Kategorichef 1 för endast informationen från hållbarhetschefen vidare till sina 

teammedlemmar om det är information som berör teamet. Därefter sker det en ständig dialog 

med alla teammedlemmar eftersom alla sitter i öppna kontorslandskap. På liknande sätt sker 

kommunikationen till kundservice. Vid implementering av en hållbarhetsfråga får först 

kundservice- och utvecklingsansvarig och hennes chef informationen från hållbarhetschefen 
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för att de ska vara med och bestämma och godkänna hur det ska implementeras. Kundservice- 

och utvecklingsansvarig tar sedan vidare informationen till team-ledarna för respektive 

serviceenhet som i sin tur för vidare informationen till sina medarbetare genom olika möten. 

Både kundservice- och reklamationsenheten har veckomöten där akuta ärenden tas upp samt 

viktig information lyfts. En gång i månaden träffas alla tre serviceenheter för att lyfta fram 

viktig information under månaden som gått och berätta vad som har hänt på respektive 

avdelning. 

Hållbarhetschefen för Jollyroom menar att det kan vara svårt att implementera en ny rutin 

men trots det stöter företaget inte på något motstånd. En anledning är att de flesta på företaget 

förstår varför olika rutiner måste införas. Vissa implementeringar kan dock möta motstånd 

om den nya rutinen exempelvis kräver mer arbete än vad som gjort tidigare. Efter en 

implementering, men även under en implementering, har Jollyroom uppföljningsmöten där 

företaget utvärderar hur det går med implementeringen, hur den blir, att det fungerar, att 

medarbetarna gör som de ska och följer de rätta rutinerna. 

Frågor från kunder som tillkommer båda företagens kundservice förmedlas vidare uppåt i 

organisationen. Vem frågan förmedlas till beror helt på vilken typ av fråga det är. Kundtjänst 

1 menar att när Apotea får in frågor från kund om exempelvis produktegenskaper 

vidarebefordras det till inköpsavdelningen eller marknadsavdelningen. Om det till exempel 

är en fråga om hållbarhet får hållbarhetschefen den informationen. När det gäller en 

hållbarhetsfråga som kundserviceenheten på Jollyroom har fått in från kund går den direkt 

till hållbarhetschefen och om det är en specifik produkt skickas det även till den aktuella 

kategoriavdelningen.   

5.1.1. Kommunikationskanaler 

En stor del av den interna kommunikationen på Apotea sker framförallt via mejl, men även 

via telefon och öga-mot-öga. Hållbarhetschefen skickar en intern pressrelease via mejl för att 

informera hela organisationen om vad som har förbättrats. Innan pressreleasen godkänner 

vd:n meddelandet. Dessutom samlas alla på Apoteas kontor i Stockholm en dag i veckan för 

att diskutera vad som hänt och ge lägesuppdateringar både när det kommer till ekonomin och 

hållbarhetsarbetet. Ett liknande möte sker på kontoret i Morgongåva enligt kundtjänst 2. Det 

som sägs på mötet i Stockholm sammanställs i ett protokoll som sedan skickas ut i form av 
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ett veckobrev till alla anställda på företaget, för att de som inte har möjlighet att medverka 

på mötet också ska få ta del av informationen. Alla på Apoteas kundservice pratar även med 

varandra internt genom deras chatt, som även används till att kommunicera med deras 

kunder.  

Kundtjänst 2 menar att Apoteas kundservice föredrar att få viktig information under möten, 

eftersom de hela tiden arbetar med ärenden vilket leder till att de bara hinner läsa lite 

emellanåt och därför blir risken för missförstånd stor. Genom att informationen ges ut på 

möten finns det utrymme att ställa frågor. Oftast ges informationen ut i olika skeden, först 

nås de av informationen om att det kommer att ske och mer information kommer att komma 

senare, antingen när det är genomfört eller under processens gång. 

Jollyrooms hållbarhetschef använder sig gärna av mejl för att veta vad som har sagts och vad 

som har gjorts. Vidare menar hon att på så sätt kan missförstånd elimineras eftersom det är 

enkelt att gå tillbaka och se hur mejlet formulerades. Om informationen endast har getts ut 

via direkt kontakt är det svårt att erinra sig om vad som sades och hur det sades. Team-ledaren 

på reklamation estimerar att 80% av den interna kommunikationen sker över mejl. Om det 

handlar om större saker hålls även möten för att bekräfta att informationen kommer fram. 

Utöver mejl, möten och dialog kommunicerar Jollyroom även med deras interna nyhetsbrev 

samt via telefon. Det interna nyhetsbrevet används dock inte för att kommunicera 

hållbarhetsarbetet i dagsläget, men hållbarhetschefen menar att det finns en möjlighet att det 

kommer göra det i framtiden, eftersom alla anställda som vill informera om något får göra 

det genom nyhetsbrevet.     

5.1.2. Kommunikationsproblem enligt företagen  

5.1.2.1. Intern kommunikation 

Kundtjänst 2 anser att kommunikationen på Apotea fungerar bra. Dock uppstår det ibland 

problem i och med att hälften av medarbetarna på kundservice sitter i Morgongåva och 

resterande sitter i Stockholm.  

“/…/ för vår del att det blir en distans mellan oss, att informationen måste komma 

till dem och till oss, och att vi ska förstå den på samma sätt och vi kan inte prata 

med varandra, face-to-face, på samma vis. Så då kan det vara så att det försvinner 

lite nyanser i vår kommunikation.”            
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(Kundtjänst 2, Apotea) 

Enligt Jollyrooms hållbarhetschef är det viktigt att serviceenheterna nås av informationen när 

det har skett en förändring eller om en ny lag träder i kraft eftersom de har direkt kontakt 

med kund. Informationen som förs vidare handlar främst om vad som har gjorts och vad det 

är som gäller i framtiden. Jollyrooms team-ledare på reklamation menar att 

kommunikationen uppifrån organisationen och ner kan ske på ett bättre sätt. Han hävdar att: 

“Jag tycker att kommunikationen kan bli väldigt mycket bättre internt, just att det 

är många led som kommunikationen går i. Det kan ta lite tid för informationen att 

komma fram till alla på grund av det. Jag ser gärna att informationen kommer högt 

uppifrån och ner till alla på en gång om det är information som ska nå alla.”  

      (Team-ledare Reklamation, Jollyroom) 

5.1.2.2. Hållbarhetsarbete 

På frågan hur företagen arbetar med hållbarhet idag svarade Jollyrooms hållbarhetschef att 

deras största fokus är att produkterna ska vara säkra. Hon förklarar att de arbetar för att 

förbättra produktsäkerheten genom det interna arbetet och den interna kommunikationen. De 

granskar dokumentationen och säkrar upp produkterna samtidigt som de försöker skapa 

rutiner över hur de bäst ska fånga felen som uppkommer på produkterna. Kommunikationen 

sker mellan kundserviceavdelningen, inköp och hållbarhetschefen. Kundserviceavdelningen 

på Jollyroom nås inte av mycket information när det kommer till lagar och nya standarder 

menar team-ledaren för kundservice. Vidare menar hon att avdelningen bara får information 

om det är något som har påverkat kunderna eller en ändring som görs på grund av 

lagändringen. Det är då deras upp uppgift att meddela kunder som köpt de gamla produkterna 

som inte uppfyller de nya kraven.    

På Apotea berättar hållbarhetschefen att när hon började fanns det inte mycket 

hållbarhetstänk på företaget, men de började med det lilla och allt eftersom kom det igång 

mer och mer. Det var viktigt att kommunicera ut det till alla inom företaget. Hon ger ett 

exempel på när de började med källsortering, då var det viktigt att kommunicera förändringen 

internt.  
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För att sprida informationen av hållbarhetsfrågor mer vill hållbarhetschefen på Apotea införa 

hållbarhetsambassadörer som ska sprida hållbarhetsarbetet inom organisationen och 

uppmuntra de anställda att agera mer hållbart, till exempel källsortera. Ambassadörernas 

syfte ska bland annat vara att uppmuntra och utbilda medarbetarna i miljöfrågor. Tanken är 

att hållbarhetschefen ska meddela ambassadörerna vad som händer när det kommer till 

hållbarhet, och vad som gäller, sedan ska de föra informationen vidare till sina medarbetare. 

Det ökar chansen till ett hållbarhetsarbete som genomsyrar hela organisationen och som 

dessutom ökar medvetenheten hos medarbetarna.  

Team-ledaren på reklamation anser att Jollyroom kan göra mer i sitt hållbarhetsarbete. 

Exempelvis skulle företaget kunna tänka mer på hur transporten av varor sker, men även att 

arbeta med andra företag som prioriterar miljön samt fokusera mer på källsorteringen, som 

inte fungerar bra i dagsläget. Kundtjänst 1 menar att det är tydligt att företaget arbetar med 

hållbarhet och tar egna initiativ.  

5.2. Hur företagen och staten kommunicerar med varandra 

Att det idag ställs många krav på företag från staten är något som både Jollyroom och Apotea 

märker av. Hållbarhetschefen på Jollyroom menar att regleringarna ”/…/ styr vårt arbete”, 

men att det samtidigt är något som måste finnas och att Jollyroom har en relativt bra relation 

till många myndigheter där ett nära samarbete äger rum.  

”Vi måste ändå förhålla oss till vad de [staten] säger och då är det bättre att redan 

i ett tidigt skede inse att vi kanske inte ska ha den här sortens produkt, eller vi måste 

ändra märkningen på den här direkt för annars kan vi inte sälja den, och då är det 

bättre att veta det från början än att man har tagit hem 10 000 som står på lagret 

och alla är felmärkta.”               

  (Hållbarhetschef, Jollyroom)  

Hållbarhetschefen på Apotea menar att lagstiftningar påverkar företaget på två olika sätt, ett 

direkt och ett indirekt. Direkt påverkan är till exempel lagen om källsortering, sen är det 
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många lagar som påverkar företaget indirekt, vilket innebär att det främst påverkar Apoteas 

leverantörer, till exempel lagen om mikroplaster i rinse-off4 produkter.  

”Vi mäklar bara produkter kan man säga.”    

  (Hållbarhetschef, Apotea) 

Enligt hållbarhetschefen på Apotea är det ett företags skyldighet att hålla sig informerad om 

nya regleringar eftersom förordningar och lagar inte kommuniceras ut direkt till företagen. 

Genom att följa olika nyhetsbrev, till exempel aktuell hållbarhet och branschorganisationer, 

nås hon av informationen att en ny lag kommer att träda i kraft. Jollyrooms hållbarhetschef 

prenumererar också på myndigheters nyhetsbrev för att få information. Informationen är 

generellt lättförståelig menar hon.   

5.2.1. Brister i kommunikationen enligt företagen 

Apoteas hållbarhetschef påstår att den nya hållbarhetsredovisningslagen leder till att 

hållbarhet får en helt annan legitimitet jämfört med tidigare. Däremot menar hon att lagen är 

ett praktexempel där informationen har varit svårförståelig, där det har varit hennes uppgift 

att förstå och tolka lagen. Det är inte alltid enkelt att tolka en lagtext och skulle det vara något 

som är otydligt är det svårt, näst intill omöjligt, att vända sig till staten för att få hjälp. Hon 

menar att företag kan vända sig till olika konsulter för att får hjälp, men det är inget som 

Apotea vill använda sig av. Jollyrooms hållbarhetschef hävdar däremot att informationen 

angående hållbarhetsredovisningslagen egentligen inte varit bristfällig, eftersom Svensk 

Handel gick ut med en sammanställning över vad hållbarhetsuppsatsen  behövde innehålla. 

Däremot menar hon att problemet var att den svenska staten stramade åt regleringen 

ytterligare. EU-direktivet omfattar företag som har mer än 500 anställda i medelantal medan 

Sveriges stat beslutade att lagen ska omfatta fler företag och sänkte därför medelantalet 

anställda till mer än 250 anställda i medelantal.  

Hållbarhetschefen på Jollyroom vänder sig ofta till olika myndigheter för att få hjälp, vilket 

är ett resultat av det samarbete Jollyroom har med de olika myndigheterna. De främsta 

                                                 

4 ”Regeringen har den 1 februari 2018 tagit beslut om ett förbud rörande mikroplaster som har en 

skrubbande, rengörande eller polerande effekt i kosmetiska produkter som sköljs av.” (Kemikalieinspektionen 

2018, s. 9) 
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myndigheterna där dialog förs, är med Konsumentverket, Kemikalieinspektionen och 

Elsäkerhetsverket. Däremot finns det förbättringspotential när det kommer till 

kommunikationen mellan vissa myndigheter, som ibland kan vara pedagogisk bristfällig.  

Jollyrooms hållbarhetschef menar att det är viktigt att myndigheterna tydligt informerar 

företagen om hur en ny reglering kommer att påverka företagen samt hur den ska hanteras. 

Hon påstår dessutom att det är viktigt att myndigheterna gör efterforskningar för att de ska 

kunna informera företagen om vilka ämnen som är förbjudna, och samtidigt komma med 

likvärdiga förslag som inte är lika farliga. När det fortfarande finns en efterfrågan från kund 

och inte något substitut som inte kostar tre gånger mer, menar Jollyrooms hållbarhetschef att 

leverantörer kommer fortsätta att tillverka ”farliga” produkter.  

5.2.2. Ställs det krav på staten?  

Att det är svårt som företag att ställa krav på staten är något som hållbarhetschefen på 

Jollyroom påstår. Hon menar att det inte direkt finns någon kanal att framföra önskemål på. 

Det är något som Jollyroom eftersträvar, men i dagsläget menar företaget att det är något som 

större företag har möjlighet till och inte ett företag i Jollyrooms storlek. Genom att bygga upp 

rutiner för att göra det enkelt att spåra produkters ursprung samt utbilda och skapa nära 

samarbete med sina leverantörer kan Jollyroom i framtiden börja ställa högre krav än vad 

lagen säger. 

“/…/ att vissa kemikalier är tillåtna i en viss mängd men vi kanske inte vill ha dem 

alls för att vi förbereder oss för att den här lagen kommer att komma så 

småningom.”                

  (Hållbarhetschef, Jollyroom) 

Däremot sker det många samarbeten med olika myndigheter och branscher via dialoger och 

i de här forumen får företaget komma till tals. Det ser Jollyrooms hållbarhetschef positivt på 

och är något som myndigheterna har tagit till sig på senare år:  

”Att företagen efterfrågar mer dialog med myndigheterna, för jobbar man inte i 

branschen, är det inte lätt att veta ’Om vi [staten] ställer de här kraven hur påverkar 

det branschen?’”              

  (Hållbarhetschef, Jollyroom) 
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Apotea arbetar mycket med att försöka få igenom fler lagkrav som leder till en mer hållbar 

värld. Företaget tog ett stort ställningstagande när det kom till lagkravet om mikroplaster i 

rinse-off produkter. Till en början fick lagkravet mycket motstånd, vilket verkade som en 

morot för Apotea. När förslaget kom valde företaget att ta bort mikroplaster ur hela sitt 

sortiment, inte endast ur rinse-off produkter. Anledningen är inte endast för att mikroplaster 

är dåliga för miljön utan det var även ett sätt att pusha samhället till hårdare lagkrav, vilket 

dessutom var varumärkeshöjande för Apotea enligt hållbarhetchefen. Hårdare lagkrav är nu 

under diskussion, men även om det inte kommer att träda i kraft ser inte Apotea att de har 

”förlorat” något på att avskaffa mikroplaster i sitt sortiment, eftersom, oavsett lagkrav eller 

inte, är det fortfarande miljöhämmande.  

I en annan miljöfråga kämpar Apotea, apoteksföreningen och de andra apoteken för att införa 

hårdare miljökrav på läkemedel, menar hållbarhetschefen. Idag sätter tandvård- och 

läkemedelsförmånsverket (TLV) kraven och bestämmelser för hur mycket läkemedel som 

får säljas i Sverige och till vilket pris. Det leder till att TLV sätter lägsta pris som i sin tur 

innebär att läkemedel köps in från länder, exempelvis Kina och Indien, där de har producerats 

ohållbart men billigt.   

“Då måste vi sälja en produkt som har lett till en otrolig miljöförstöring. Så där 

finns det inget hållbarhetskrav och det vill vi ha.” 

 (Hållbarhetschef, Apotea) 

5.3. Hur kommunikationen mellan företag och kund sker  

En stor anledning till varför Jollyroom och Apotea väljer att arbeta med hållbarhet är för att 

det stärker deras varumärke och position på marknaden menar hållbarhetscheferna. 

Företagen menar även att de arbetar med hållbarhet för att det känns bra och för att det är 

tillfredsställande att arbeta på ett företag som gör bra saker. 

"Det är både för att vi ska kunna sova gott på nätterna men även för att våra kunder 

ska lita på oss och tycka att de kan fortsätta att köpa hos oss för att varorna är 

trygga." 

  (Hållbarhetschef, Jollyroom) 
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Apotea arbetar mycket med det som känns rätt och på så sätt hoppas de att det kommuniceras 

ut till allmänheten. Företagets nya solcellsanläggning är ett exempel på det, där målet är att 

klimatkompensera sin elförbrukning.   

"Känns det rätt att göra eko-märkning? Ja – då gör vi det. Känns det rätt att bygga 

Sveriges största solcellsanläggning på ett tak? Ja – då gör vi det. Vi jobbar mer 

utefter vad vi vet är rätt och så hoppas vi att vi får tillräckligt mycket PR så att alla 

andra märker det också."        

  (Hållbarhetschef, Apotea)   

Både Apoteas och Jollyrooms hållbarhetschefer menar att kommunikationen med deras 

kunder mestadels sker via kundservice. Vidare menar Apoteas hållbarhetschef att deras 

kunder är duktiga på att ge gensvar. Om det är någon kund som upplever något problem är 

de duktiga på att höra av sig. Apotea lägger mycket kraft på att svara på kunders frågor så 

snabbt som möjligt, och har ett internt mål på att återkoppling till kund ska ske inom fyra 

timmar. Apotea (2018a) skriver på sin hemsida att kunder som mejlat kundservice vanligtvis 

ska få svar inom 24 timmar, däremot framgår det ingen responstid för Jollyrooms 

kundservice (Jollyroom 2018b). Det finns däremot interna mål hos Jollyrooms kundservice 

och ett av dem är att svara inom 24 timmar, vilket de uppnår och alltid strävar efter att uppnå 

berättar team-ledaren på kundservice.   

Hur ofta kunder ställer hållbarhetsfrågor varierar, kundtjänst 1 på Apotea menar att det ”beror 

ju lite grann på vad som skrivs i annan media och sånt där. Om det är något större reportage 

eller händelser, då kan man märka en markant ökning på det.”. Team-ledaren för Jollyrooms 

kundservice hävdar att även de får frågor angående hållbarhet från kunder i perioder, men att 

”/…/man märker att det är mer aktuellt idag än vad det någonsin har varit.”. Återkommande 

frågor som kunderserviceenheten på Jollyroom får in från kunder handlar främst om 

transporter men också miljömärkning av varorna, det är dock inga frågor som reklamation 

tar del av utan där handlar det främst om produktsäkerheten. Ur hållbarhetssynpunkt får 

Apoteas kundservice främst förfrågningar om att kund vill lägga till varor i en befintlig order 

för att undvika extra transporter. Även om det inte har inkommit frågor till kundtjänst 2 

angående hur miljövänliga produkterna är eller vilka certifikat som finns är det kundservice 

som får de frågorna och menar att de förekommer. Det styrks av kundtjänst 1 som menar att 
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de får in frågor om företagets inställning till hållbarhet, om ekoprodukter och transporter 

samt positiv feedback när kunder märker att företaget gjort något bra.   

5.3.1. Kommunikationskanaler  

Alla respondenter på Jollyroom förklarar att många kunder fortfarande ringer eller mejlar, 

men att kunder även kommunicerar med företaget genom sociala medier, som Facebook och 

Instagram, för att uttrycka åsikter och ställa frågor. Enligt team-ledaren på reklamation 

använder kunder främst mejl för att kontakta företaget, men det sker även kontakt öga-mot-

öga och via telefon. Förutom de kanalerna, menar team-ledaren för Jollyrooms serviceenhet 

kundservice att kunderna även använder sig av en chatt som finns på deras hemsida. På 

Apotea sker kontakten med kunderna främst via mejl och telefon, men ibland även via chatten 

som Apotea har på sin hemsida. Kundtjänst 1 menar att det finns fördelar med både mejl och 

telefon, beroende på ärendet, men oftast är mejl att föredra för då finns allt svart på vitt. De 

kan då även gå tillbaka för att se vilken information som har lämnats. Däremot, via telefon, 

kan ärendet avslutas snabbare eftersom kund direkt kan ställa följdfrågor och på så sätt 

undviks missförstånd. Företaget använder sig även av andra kanaler, som Facebook och 

Instagram, för att kommunicera företagets hållbarhetsarbete. De här kanalerna har Apoteas 

marknadsavdelning hand om och inte kundservice. På Jollyroom finns det, utöver 

serviceenheterna, en avdelning som hanterar all typ av extern kommunikation, 

marknadsavdelningen, vars uppgift är att identifiera allt som skrivs om Jollyroom, bra som 

dåligt.  

Jollyrooms sociala medier har undersökts i studien och det har visat sig att företaget inte 

skriver om hållbarhet på till exempel Facebook. Enligt hållbarhetschefen finns det inte någon 

direkt anledning till varför hållbarhet inte kommuniceras via deras sociala medier. Däremot 

är det ett pågående projekt att försöka arbeta upp en process och rutin för hur mer hållbarhet 

ska få plats i företagets sociala, men det tar tid. Marknadsavdelningen som sköter de 

kanalerna har mallar som berättar vad varje kanal ska innehålla och måste därför justeras. 

5.3.1.1. Nyhetsbrev och hemsida 

Apotea använder sig av nyhetsbrev som varje vecka skickas ut via mejl till 1,5 miljoner 

kunder. Där har de en spalt som det skrivs om hållbarhet, bland annat om hur de arbetar med 

hållbarhet, att kunder kan skänka pengar till SOS-barnbyar och världsnaturfonden (WWF) 
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eller reklam för deras eko-produkter. Med hjälp av nyhetsbrevet försöker Apotea, enligt 

hållbarhetschefen, att "lägga in saker som får kunderna att tycka om oss, eller få dem att 

försöka förstå vad vi gör". Hållbarhetsspalten har gått från att finnas med i varje veckas 

nyhetsbrev till att nyligen endast finnas med varannan vecka. Anledningen till det menar 

hållbarhetschefen är ”för att vi behöver sälja mer”. Hon berättar även att Apotea har 

ansvarssidor på sin hemsida där det kommuniceras ut till kund vilka certifikat och 

ekomärkningar som Apotea godkänner och allmän information om exempelvis plast och 

emballage. På hemsidan finns det 12 eko-certifieringar (Apotea 2018b) och tre vegan-

certifieringar (Apotea 2018c).   

Då Jollyroom inte arbetar för att nå högre än de lagkrav som ställs på dem i dagsläget menar 

hållbarhetschefen att kunder tydligt ska kunna se att respektive produkt når upp till kraven 

på produktsidan på Jollyroom.se. 

"Du kan inte gå ut och tala om att ’vi är så bra för vi följer lagen’. Det blir inte så 

mycket, det faller ganska platt. Du måste göra någonting som är mer än vad lagen 

kräver för att du ska kunna gå ut och använda det i marknadsföringssyfte."  

  (Hållbarhetschef, Jollyroom) 

Utöver produktinfo som finns att tillgå på hemsidan har Jollyroom en uppförandekod och 

miljöpolicy på hemsidan. Det är dock något som hållbarhetschefen vill utöka då hon anser 

att det ger kunden möjlighet att se vad som görs bakom kulisserna. En anledning till att hon 

tycker det är extra viktigt är på grund av att e-handeln har ett dåligt rykte om att de ibland 

inte bry sig om hållbarhetsfrågor, och hon menar då på att Jollyroom kan ”gå i bräschen för 

att man faktiskt jobbar med de här frågorna, att man faktiskt vill. I alla fall från vårt håll.”.  

Genom att studera Jollyrooms produkthemsidor för barnkläder, specifikt bodys och 

bodysuits, kan det anses att företaget har mer information om hållbarhet än vad 

hållbarhetschefen ger sken av. Det som finns på produkthemsidan för bodys och bodysuits 

är märkningar som meddelar om plagget är EKO eller OEKO-Tex5 (Jollyroom 2018c). Vid 

                                                 

5 Oeko-Tex är ett certifikat som innebär att textilerna är hudvänliga och inga farliga kemikalier finns kvar 

(Oeko-Tex 2018). 
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undersökning av ett specifikt plagg med de här märkningarna finns det inte mycket 

information om vad märkningarna innebär (Jollyroom 2018d). Det som går att utläsa är att 

EKO betyder att materialet är av 100% ekologisk bomull (ibid.). Vidare finns det ingen 

beskrivning om vad OEKO-Tex innebär, förutom att det plagget är Oeko-Tex Standard 100-

certifierad (ibid.).  

När det kommer till att få kunder att skänka pengar har Apotea utvecklat en lösning som 

gynnar både SOS-barnbyar, WWF, kunder och Apotea. Hållbarhetschefen förklarar att 

kunder kan skänka 20 kr till SOS-barnbyar eller WWF och som tack får de ett kort med 10 

procent rabatt på nästa köp till sig själva och en valfri vän. Pengarna går oavkortat till SOS-

barnbyar. Hon menar att det bidrar dels till att kunder köper mer eftersom de har rabatt och 

att en vän till kunden eventuellt blir ny kund hos Apotea. 

5.3.1.2. Standarder  

Jollyrooms hållbarhetschef hävdar att företaget jobbar efter ISO 260006, men inte helt. 

Företaget använder en enklare version som de får tillgång via CSR Västsverige7 där 

Jollyroom är medlemmar. Verktyget kallas Worldfavor och är baserat på ISO 26000 (CSR 

Västsverige u.a.b). Verktyget kan bland annat att användas för att kommunicera CSR-

aktiviteter (ibid.). Hållbarhetschefen har undersökt var företaget ligger hållbarhetsmässigt på 

de punkterna som är relevanta för Jollyroom, hon menar att alla frågor inte är relevanta för 

företaget, men att de flesta är det. Informationen kommuniceras ut internt, men inte genom 

att nämna ISO 26000 eller Worldfavor, utan de kommunicerar bara ut information om 

frågorna som företaget arbetar med och som stämmer överens med resultatet från verktyget. 

Det går inte att certifiera sig mot den och utöver det har företaget inte någon ISO standard 

eller något miljöledningssystem i dagsläget. Team-ledaren på reklamation anser att 

Jollyroom borde certifiera sig mer, för att ge hållbarhetsarbete ett större fokus inom företaget. 

Det finns planer på att Jollyroom tänker använda sig av GRI, inför nästkommande 

hållbarhetsredovisning. Företaget ser många positiva aspekter med att tillämpa GRI eftersom 

det bidrar till att det blir enklare att jämföra Jollyroom med andra företag samt att det blir 

                                                 

6 ISO 26000 är riktlinjer som ska hjälpa företag att arbeta mer med hållbart (ISO 2014). 
7 CSR Västsverige är det största sektorsöverskridande nätverket inom området CSR (CSR Västsverige u.a.a) 
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enklare för företaget att jämföra sin utveckling mellan åren. En annan anledning till att 

företaget funderar på att implementera GRI är eftersom det är en välkänd standard och ett 

standardiserat sätt att arbeta med hållbarhetsredovisning på. 

Eftersom Apotea själva vill bestämma vad de ska lägga sitt hållbarhetsfokus på, har de ingen 

ISO certifiering eftersom det innebär många ramar och regler enligt företagets 

hållbarhetschef. Vidare menar hon att företaget skulle få mycket administrativt arbete. På 

grund av deras snabba tillväxt och att företaget fortfarande är i ständig förändring finns det 

inte tid att uppdatera certifikaten enligt hållbarhetschefen.  

”Men när man är i den här dynamiska superfasen så är ett certifikat lite mer att det 

stoppar en i transformationen och vi bygger hellre Sveriges största 

solcellsanläggning än att ha ett certifikat där vi ser till att alla källsorterar varje 

dag.” 

          (Hållbarhetschef, Apotea)  

5.3.2. Återkoppling  

När kunder efterfrågar en viss produkt kommunicerar båda företagen det vidare till andra 

inom företagen (se avsnittet intern kommunikation). Apotea hävdar att om en kund påpekar 

eller tipsar om något är det svårt att återkoppla. Däremot om något är fel, kunden har kritiserat 

en produkt eller något som Apotea har gjort, sker alltid återkoppling från kundservice. Dels 

för att försäkra sig om att ärendet är löst men även för att kontrollera att kunden är nöjd. 

Jollyroom återkopplar alltid till kund om det är ett öppet ärende. Team-ledaren för 

reklamation menar att företaget kontaktar alla kunder som behöver kontaktas via mejl. Det 

sker främst genom separata mejl till varje kund för att göra det mer personligt och enklare 

för kunden att ge gensvar. Måste informationen nås ut till många kunder kan det skickas i ett 

massmejl. Nackdelen med det är att kunderna har svårare att återkoppla vid eventuella 

följdfrågor och meddelandet blir inte lika personligt. Jollyroom skickar dessutom ut 

nyhetsbrev till sina kunder där de till exempel meddelar att en ny produkt är intagen i 

sortimentet, om det är många som efterfrågat en viss produkt. Nyhetsbrevet är det dock 

marknadsavdelningen som skickar. Även Apotea använder sina nyhetsbrev till kunderna som 

kanal att informera om viktig information och nyheter.   
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5.3.3. Kunders efterfrågan på hållbarhet 

Det är svårt att veta vilka krav, ur ett hållbarhetsperspektiv, som kunder ställer på företagen 

idag. Hållbarhetschefen på Apotea berättar att de läser omvärldsanalyser om vad kunder 

efterfrågar och håller sig informerade om de olika rapporterna och mätningarna som släpps, 

som exempelvis Sustainable Brand Index8. Hon menar att Apotea analyserar resultaten som 

släpps och att de försöker tyda vad kunder efterfrågar men att "det är ganska lite ändå. Det 

är mer ’vi kör så här!’. Fokus på vad vi tycker är viktigt". Däremot påverkar kunderna 

Apoteas hållbarhetsarbete mycket. Därför samlar företaget kundernas åsikter som sedan blir 

underlag för förslag på förbättringsåtgärder eller förändringar.  

”/…/ det blir att åsikter kommer in till oss och beroende på vad det är så tas, i stort 

sätt, allt vidare. En notering görs alltid för att vi vill ta till oss av den informationen 

som vi får från kunderna, i och med att kunderna är ju de som gör att vi finns. Då 

vill vi göra sånt som kunderna uppskattar och vill ha.”        

(Kundtjänst 1, Apotea) 

Jollyroom använder sig inte av till exempel Sustainable Brand Index för att analysera vad 

kunderna efterfrågar eftersom det kan ge en missvisande bild enligt hållbarhetschefen och 

hon menar att det bara ger en liten indikation på vad kunderna efterfrågar. I stället tittar 

företaget på vad andra gör för att få tips och råd, och hur konkurrenterna kommunicerar sitt 

hållbarhetsarbete.  

Jollyroom märker av att kunderna efterfrågar allt mer hållbara produkter och deras åsikter är 

viktiga. Därför försöker företaget hela tiden öka andelen hållbara produkter. Däremot menar 

hållbarhetschefen att det är svårt att öka utbudet av hållbara produkter om inte kundernas 

efterfrågan finns där. Ett exempel är efterfrågan av mer hållbara material i kläder, som 

exempelvis ekologisk bomull. Här märker företaget att det finns en stor efterfrågan som de 

bemöter relativt bra. Deras utbud består till stor del av produkter som är tillverkade av mer 

hållbara material som ekologisk bomull, bambu och återvunnen polyester.  

                                                 

8 Sustainable Brand Index är en organisation som genomför konsumentintervjuer för att rösta fram det mest 

hållbara företaget i norden och Nederländerna (SB-Index u.a.) 
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”Det räcker inte att en produkt är ekologisk, den måste fortfarande vara precis lika 

snygg som den som inte är ekologisk och inte heller så mycket dyrare, för annars 

väljer man inte den hållbara produkten utan man väljer den andra, som har dem 

andra kriterierna som man vill ha. Vill man ha en rosa blus till sitt barn, då vill man 

ha en rosa blus och då spelar det ingen roll om det finns en som är ekologisk som 

är beige och som dessutom kostar 30 kronor mer, utan då tar man den som man 

gillar.”   

                (Hållbarhetschef, Jollyroom) 
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6. Analys 
För att besvara studiens syfte är analysens disposition baserad på forskningsfrågorna. Först 

analyseras den interna kommunikationen på företagen för att skapa en förståelse för hur 

företagen kommunicerar internt. Sedan analyseras den externa hållbarhetskommunikationen 

utifrån två perspektiv, kund och stat. Slutligen analyseras hur e-handelsföretagen strategiskt 

reagerar på förändringarna som kommuniceras internt och externt.   

6.1. Intern hållbarhetskommunikation 

6.1.1. Hur kommunicerar företagen sitt hållbarhetsarbete internt? 

Apoteas interna hållbarhetskommunikation sker inte i ett bestämt led uppifrån och ned. Det 

som går att utläsa av figur 9 är att kommunikationen sker både från hållbarhetschefen ner till 

kundservice i Morgongåva och Stockholm, samt från kundservice upp till hållbarhetschefen. 

I ledet uppifrån och ner menar hållbarhetschefen på Apotea att alla personer i företaget inte 

får informationen på en gång, vilket kan jämföras med Heide m.fl. (2005) första steg sålla 

och sortera. Hållbarhetschefen väljer vilka som ska få ta del av informationen innan 

implementering och menar att det är vd:n, styrelsen och de som direkt berörs som får ta del 

av informationen.  

Vidare sker inte hållbarhetskommunikationen från kundservice och uppåt i organisationen 

genom något mellanled, utan informationen vidarebefordras direkt till berörd part. Om 

kundservice får in en fråga gällande hållbarhet skickas den till hållbarhetschefen direkt, vilket 

går att utläsa av figur 9. Att Apoteas kundservice vidarebefordrar informationen från kund 

till berörd part och även att de sparar informationen, återfinns i hur Oldenburger m.fl. (2008) 

som anser att det är en strategisk fördel att ta vara på klagomål och feedback från kund. Att 

informationen går direkt från kundservice till hållbarhetschefen kan anses vara fördelaktigt, 

då hållbarhetschefen själv får avgöra vad som anses som relevant information och på så sätt 

sållas ingen viktig information bort. Däremot om många frågor vidarebefordras från 

kundservice till hållbarhetschefen kan det innebära att hållbarhetschefen får mycket 

information, vilket vi påstår kan leda till att relevant information försvinner i mängden och 

att företaget på så sätt missar fördelarna med att lyssna på sina kunder. Det stämmer överens 

med Bel m.fl. (2018) som menar att för mycket information kan leda till en misslyckad 

kommunikation.  
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Figur 9: Illustration över det interna kommunikationsmönstret på Apotea 

Att kundservice endast nås av information om det berör dem, leder till att Kleins (1996) 

argument om att ha en kontinuerlig kommunikation med alla medarbetare i organisationen 

inte stämmer överens med hur Apotea arbetar. Däremot stämmer Apoteas interna 

kommunikation överens med Bel m.fl. (2018) teori. De menar att företag inte ska dela med 

sig av information till medarbetare som inte berörs av den, utan ledningen kommunicerar 

endast med medarbetare som direkt kommer beröras av en implementering eller förändring. 

Vi anser att det kan vara problematiskt att i vissa avseenden inte dela med sig av 

informationen till alla i organisationen, då det kan vara svårt för hållbarhetschefen att vid ett 

tidigt stadie veta vilka som kommer beröras.  

Genom att konstruera Jollyrooms interna kommunikationsprocess, som framgår av figur 10, 

kan det utläsas att den består av olika steg. Beroende på vilken information som inkommit 

vidarebefordras den från hållbarhetschefen och neråt i organisationen eller från 

serviceenheterna (kundservice och reklamation) till berörda parter uppåt i organisationen. 

Informationen som går från hållbarhetschefen förmedlas först till kundservice- och 

utvecklingsansvarig samt inköpsledningsgruppen, där kategoricheferna sitter. Sedan för de 

informationen vidare till sina medarbetare, om de är i behov av den. Vi anser att 

informationen flödar i många steg och det finns en risk att viktig information filtrerats bort 

innan den, till exempel, når team-ledarna på serviceenheterna, vilket även Heide m.fl. (2005) 

samt Kitchen och Daly (2002) tar upp som risker med kommunikation. Att företaget filtrerar 
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informationen i de olika stegen, och att alla medarbetare på företaget inte nås av all 

information, finns det däremot belägg för hos Bel m.fl. (2018), eftersom författarna menar 

att risken för konflikter och motstånd på så sätt minskas. En annan risk som vi anser är värd 

att belysa beror på det långa kommunikationsflödet. Vi hävdar att risken är att när 

informationen väl når de längst ner i ledet finns det inte utrymme att ge feedback och att det 

möjligtvis leder till att alla inte nås av all väsentlig information, vilket styrks av Kotter 

(1996).  

Figur 10: Illustration över det interna kommunikationsmönstret på Jollyroom  

Vi hävdar att kommunikationsmönstret skiljer sig mellan de två företagen, men något som 

har identifierats som en risk hos både Apotea och Jollyroom är att information filtreras bort. 

Båda företagen filtrerar informationen, men på olika sätt. Apoteas hållbarhetschef väljer 

aktivt ut vilka som ska få ta del av informationen medan Jollyrooms hållbarhetschef 

vidarebefordrar information neråt i organisationen för att medarbetarna ska få ta det aktiva 

ställningstagandet om det ska skickas vidare eller inte. På så sätt anser vi att hållbarhetschefen 

på Apotea besitter en större kontroll över vad som kommuniceras till medarbetarna än vad 

hållbarhetschefen på Jollyroom gör. Genom filtreringen får medarbetarna inte för mycket 

information, som Heide m.fl. (2005) påstår kan leda till stress hos medarbetarna. Däremot 

anser vi att det kan finnas en risk med att hållbarhetschefen på Apotea direkt meddelar 

berörda parter, eftersom det enligt Klein (1996) kan anses viktigt att närmsta chef tolkar 
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meddelandet för att sedan föra det vidare. Dessutom menar vi att om närmsta chef får 

informationen är det lättare att applicera informationen till verkligheten, då det är den 

närmsta chefen som besitter mer kunskap om hur det kommer att påverka medarbetarna. 

Däremot hävdar vi att när viktig information snabbt måste nå medarbetare kan Apotea på ett 

snabbt och enkelt sätt göra det, medan Jollyroom måste gå genom fler steg. Det kan leda till 

att det tar lång tid innan viktig information når medarbetarna, vilket även framgick i intervjun 

med teamledaren för reklamation.   

Både Apotea och Jollyroom använder många olika kommunikationskanaler för att 

kommunicera internt. Vidare kan det identifieras att mejl är något som båda företagen 

föredrar att använda sig av eftersom de kan gå tillbaka till mejlet om det uppstår missförstånd. 

Vi anser däremot att det kan finnas en risk med att största delen av den interna 

kommunikationen sker via mejl, eftersom det kan leda till att mottagarna misstolkar 

informationen och ser den som irrelevant. Det här stöds av Heide m.fl. (2005) teori om den 

meningsskapande kommunikationsprocessen. Ett tydligt exempel där det problemet kan 

uppstå, är när kategorichef 1 på Jollyroom endast vidarebefordrar informationen som 

mottagits utan att ge sin egna tolkning av informationen. Däremot kan det motarbetas genom 

att kategorichef 1, efter vidarebefordring av mejl, bjuder in till möte för att kontextualisera 

och ge sin syn på informationen, vilket stöds av Klein (1996) som menar att allmän 

information först ska ges ut och sedan följas upp i möten.  

Att företag främst använder sig av en kommunikationskanal är något som Kotter (1996) 

motsäger. Han menar att informationen bör spridas genom flera kommunikationskanaler. 

Som tidigare nämnts har det identifierats att företagen använder flera olika kanaler för att 

kommunicera internt, även om största delen sker via mejl. Det kan anses vara positivt 

eftersom det kan liknas med faktorerna upprepning och flera forum som Kotter (1996) hävdar 

bidrar till att en effektiv kommunikation uppfylls. Vi påstår att de faktorerna går hand i hand. 

Anledningen till det är att när information sänds med hjälp av olika kanaler kan det anses att 

mottagaren utsätts för upprepning, eftersom mottagaren får informationen på flera sätt.  

Efter att analyserat företagen kan vi konstatera att avdelningarna kommunicerar på liknande 

sätt. Varje avdelning har möten varje vecka för att hålla sig uppdaterade om vad som händer, 

vilket kan anses som att informationen lämnas på en mikronivå. Det är i linje med Heides 
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m.fl. (2005) teori om olika nivåer att sprida information på. Däremot finns det skillnader 

mellan företagen. På Jollyroom sitter nästan alla i öppna kontorslandskap och på så sätt ökar 

chanserna för dialog och upprepning, som enligt Kotter (1996) är väsentligt om företaget vill 

uppnå effektiv kommunikation. Eftersom Apoteas kundservice sitter på två olika ställen, i 

Morgongåva och Stockholm, ökar risken att avdelningarna inte nås av samma information 

och risken för misstolkning ökar. Det kan därför anses att Apoteas kundservice inte får 

samma upprepning av information, vilket styrks av att det i undersökningen framgår att 

kommunikationsmissar ibland uppstår på grund av att kundservice befinner sig på olika 

kontor.  

Däremot har Apotea veckovisa möten på kontoret i Stockholm där allmän information om 

bland annat det ekonomiska läget och företagets hållbarhetsarbete kommuniceras. Det kan 

därför anses att företaget, i ett tidigt stadie, lämnar ut information om att en förändring 

kommer att ske. Enligt Heide m.fl. (2005) kan det ses som att informationen lämnas på en 

meso- och makronivå. Informationsutlämning på de nivåerna anser vi saknas hos Jollyroom. 

Å andra sidan påstår vi att serviceenheterna reklamation och kundservice, genom att ha 

veckomöten och ett gemensamt möte där varje serviceenhet deltar, kommuniceras 

information inte endast på en mikronivå, utan även på en mesonivå. Apoteas gemensamma 

möte på kontoret i Stockholm går att likna med vad Klein (1996) anger som en faktor för 

lyckad kommunikation. Det innebär att information ges ut i ett tidigt stadie, att informationen 

uppdateras och information ges löpande om processens status. Som nämnts ovan sitter 

Apoteas kundservice i olika städer, vilket leder till att de i Morgongåva inte kan delta i 

veckomötena som äger rum i Stockholm. I stället får de ta del av det sammanfattande mejlet 

som skickas ut efter mötena. Det, tillsammans med att kundservice- och utvecklingsansvarig 

har möten med kundservice i Morgongåva, innebär att informationen som ges till kundservice 

sker på olika sätt beroende på om det gäller kundservice i Stockholm eller kundservice i 

Morgongåva. Risken med att kommunicera på det sättet kan innebära att budskapet 

misstolkas (Heide m.fl. 2005; Kitchen & Daly 2002; Proctor & Doukakis 2003) och att 

information filtreras bort (Heide m.fl. 2005; Kitchen & Daly 2002). Däremot framgår det av 

empiriinsamlingen att kundservice inte har tid till att läsa informationsmejl och risken att 

kundservice i Morgongåva inte tar till sig informationen från mötena i Stockholm anser vi 

därför är stor. Å andra sidan menar vi att tack vare kommunikationen som sker mellan 
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kundservice Stockholm och kundservice Morgongåva, exempelvis via den interna chatten 

och mötena som kundservice- och utvecklingsansvarig har i Morgongåva, kan det leda till 

att missförstånd elimineras.  

En intressant aspekt att ta upp är att det inte framgår om det sker någon informationsdelning 

på makronivå (Heide m.fl. 2005) hos Jollyroom. Vi anser att det interna nyhetsbrevet kan 

agera som informationsdelning på makronivå, men å andra sidan är det endast anställda som 

väljer att dela information via nyhetsbrevet som gör det. Vi påstår att det kan innebära att det 

finns en risk att viktig information inte kommuniceras. Om det sker, kan det bero på att 

informationsgivaren inte själv vet att den besitter viktig och relevant information som bör nå 

ut till hela organisationen. En lösning kan vara att det är ett måste för varje avdelning att inför 

varje nyhetsbrev ge en kort uppdatering om vad som sker på respektive avdelning, och på så 

sätt kan även Jollyroom uppnå informationsdelning på alla tre nivåer, mikro, makro och 

meso.  

Att Jollyroom har uppföljningsmöten både under och efter en implementering är något som 

Klein (1996) menar är viktigt eftersom det kan eliminera missförstånd och ger en indikation 

om implementeringen fungerar. Anledningen till att Jollyroom gör ständiga uppföljningar är 

inte för att eliminera motstånd som Klein (1996) har som motivering, utan för att 

säkerhetsställa att implementeringen fungerar samt att den nya rutinen följs. Om det sker 

någon uppföljning hos Apotea går inte att utläsa från resultatet av studien. Däremot är det 

något som vi anser att Apotea kan uppnå, i en större utsträckning, om företaget implementerar 

hållbarhetsambassadörer. De personerna kan då agera som kommunikationsagenter där 

medarbetarna ständigt blir påminda och feedback kan lämnas för att sedan tas vidare inom 

organisationen.  

Vidare kan införandet av hållbarhetsambassadörer enligt Baldassarre och Campos (2016) 

innebära att företagen blir mer transparenta. Det eftersom författarna menar att ett företag är 

transparent när hållbarhetsarbetet involverar alla anställda och inte bara verkar i 

marknadsföringssynpunkt. Företagens kommunikation av hållbarhet kan dessutom anses bli 

mer effektiv eftersom ambassadörerna kan föregå med gott exempel (Kotter 1996), samt att 

medarbetarna ständigt blir påminda om vilka hållbarhetsrutiner som finns på företaget. En 

annan anledning till att implementering av hållbarhetsambassadörer kan leda till effektivare 
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kommunikation är att företaget enklare kan uppnå ett av målen som Barrett (2002) nämner 

för en effektiv kommunikation, utbildning av medarbetare. Vi har identifierat många positiva 

aspekter med att införa hållbarhetsambassadörer och anser därför att det kan vara aktuellt 

även för Jollyroom att införa, för att på så sätt göra medarbetarna mer medvetna om vad som 

gäller. 

Jollyroom följer en version av ISO 26000 och enligt hållbarhetschefen används verktyget för 

att kommunicera hållbarhet internt. Hon väljer att inte blanda inte in några svåra benämningar 

och ord, som exempelvis benämningen ISO 26000. Anledningen är för att det lätt kan leda 

till förvirring hos medarbetarna, vilket stämmer överens med en av principerna för effektiv 

kommunikation, enkelhet, enligt Kotter (1996). Det är intressant att belysa att team-ledaren 

för reklamation menar att ett miljöcertifikat är något som hade uppskattas inom 

organisationen. Team-ledaren för reklamation menar att företagets hållbarhetsarbete på så 

sätt blir tydligare inom hela organisationen. Det kan även argumenteras att det kan leda till 

att företaget dessutom blir mer transparent när det liknas med Baldassarres och Campos 

(2016) modell. Vi menar dessutom att det är intressant att hållbarhetschefen påstår att 

företaget kommunicerar hållbarhetsarbetet till hela organisationen, men att kundservice 

hävdar att de inte har fått någon återkommande information om det. En anledning till det kan 

enligt oss vara det långa kommunikationsleden som diskuterades tidigare i avsnittet.  

6.2. Extern hållbarhetskommunikation     

6.2.1. Hur kommunicerar företagen och staten med varandra vid olika förändringar? 

Det är många forskare som säger att det är staten som påverkar företagens miljöarbete 

(Ambec m.fl. 2010; Porter 1991; Wilson m.fl. 2012; Zailini m.fl. 2012), men i fallet med 

läkemedel identifierar vi indikationer på att staten inte gör tillräckligt. Apotea försöker därför 

ställa högre krav på staten. Företaget gör det dock inte genom samarbete som Ambec m.fl. 

(2010) hävdar att företag och stat måste göra för att en miljölag ska få ett effektivt utfall. Vi 

anser därför att Apotea har en kommunikation som sker indirekt med staten eftersom 

företaget genom olika ställningstaganden ställer krav på staten utan att föra en dialog, vilket 

illustreras som den streckade pilen i figur 11. Exempel på det är i fallet om mikroplaster samt 

att Apotea samarbetar med andra apotek via apoteksföreningen och andra organisationer för 

att tillsammans införa hårdare lagkrav på myndigheten TLV. Apoteas ställningstaganden kan 
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därför anses fördelaktiga i deras kommunikation av hållbarhet, vilket även hållbarhetschefen 

menar.  

 

Figur 11: Illustration över Apoteas externa kommunikationen med stat 

Däremot anser vi att Jollyroom har en kommunikation som sker direkt med staten, eftersom 

de menar att de genom dialog får möjlighet att göra sin röst hörd till staten, även om 

hållbarhetschefen hävdar att företaget inte kan påverka lagkraven. Det syns i figur 12, i pilen 

som går från hållbarhetschef till stat. Vidare anses Jollyroom ha en meningsskapande 

kommunikation med staten, vilket styrks av Heide m. fl. (2005). Vi menar att, eftersom en 

tvåvägskommunikation ligger i centrum, innebär det att båda parterna ska uppfatta 

informationen på liknande sätt (Heide m.fl. 2005). Att ha en tvåvägskommunikation påstår 

vi är att föredra eftersom sändaren av information på ett enklare sätt kan konstatera att 

informationen har uppfattats korrekt och inga missförstånd råder. Anledningen till att vi anser 

att Jollyroom har en tvåvägskommunikation är eftersom vi menar att det sker en direkt 

kommunikation med staten. Tvåvägskommunikationen illustreras i figur 12 med hjälp av 

pilarna som går mellan Jollyroom och staten. Däremot är det inte något som Apotea har. Vi 

menar att Apotea har en envägskommunikation med staten eftersom det inte sker någon 

dialog mellan parterna, vilket syns i figur 11 då endast en av pilarna är heldragna. En 

envägskommunikation kan innebära att staten antar att företaget har tolkat meddelandet på 

samma sätt som staten, vilket är i linje med transmissionssynsättet (Heide m.fl. 2005). En 

anledning till varför kommunikationen skiljer sig mellan företagen och staten anser vi kan 

bero på antalet år som företagen varit verksamma. Jollyroom som är ett relativt ungt företag 

anses inte ha några problem med att vända sig till olika myndigheter, men Apotea däremot 

verkar ha det betydligt svårare.   

Figur 12: Illustration över den externa kommunikationen mellan Jollyroom och stat 

Hållbarhetschef Stat 

Hållbarhetschef Stat 
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En intressant jämförelse mellan Apotea och Jollyroom är hur de ser på olika lagar. Apotea 

menar att företaget påverkas av lagarna på ett direkt och indirekt sätt, medan Jollyroom inte 

skiljer de åt. Indirekt påverkan menar Apotea handlar om lagar som påverkar deras 

leverantörer i första hand. Trots det tog Apotea drastiska åtgärder när lagen om mikroplaster 

i rinse-off produkter infördes. Den handlingen kan liknas med ett filantropiskt 

ansvarstagande utifrån Carroll och Buchholz (2008) modell.  Det är något som Jollyroom 

menar att ett företag i deras storlek inte kan göra i dagsläget, de kan inte ställa höga krav på 

sina leverantörer innan de har kunskap om sin leverantörskedja. Vi anser att det antyder att 

Jollyroom har ett lagligt ansvarstagande, som innebär att företag endast följer lagen enligt 

Carroll och Buchholz (2008). Vidare menar vi att det kan vara en anledning till att det skiljer 

sig i hur företagen ser på regleringarna.   

Det är även intressant att undersöka hur företagen ser på kommunikationen från staten, 

speciellt när det kommer till hållbarhetsredovisningslagen, som båda företagen måste 

redovisa för första gången för räkenskapsåret 2017. Apotea hävdar att företaget själva har 

fått hitta lagtexten och tolka den, medan Jollyroom fick information från föreningen Svensk 

Handel som sammanfattat vad hållbarhetsredovisningen behövde innehålla. Det har lett till 

att Jollyroom inte uppfattat lagen som komplicerad. Apotea däremot, har fått försöka tolka 

lagtexten själva vilket inte varit enkelt menar företagets hållbarhetschef. Hon menar 

dessutom, om företaget hade behövt hjälp, hade det inte varit genom att kontakta staten utan 

de hade fått ta in en extern konsult. Däremot vänder sig Jollyroom direkt till staten för att få 

hjälp vid otydligheter. Dock menar hållbarhetschefen att den här informationen ibland är 

opedagogisk. Å andra sidan, även om Apotea menar att de inte kan vända sig till staten vid 

frågor om ett lagkrav ställer de ändå krav på staten. 

Efter analys av Apotea och informationen om hållbarhetsredovisningslagen som lämnats till 

företaget kan vi konstatera att lagen hade behövt en hårdare reglering. Coglianese m.fl. 

(2002) menar att om en reglering är lös, är det enda kravet som ställs på företagen att de ska 

nå målen, som oftast är lagkravet. Eftersom företaget menar att hållbarhetsredovisningslagen 

varit svårtolkad och företaget hade uppskattat att få tydligare riktlinjer, kan en hård reglering 

anses vara att föredra. Då det enligt Coglianese m.fl. (2002) finns tydliga riktlinjer som måste 

följas.  Vi anser å andra sidan att regleringen hade kunnat vara effektivare om 
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kommunikationen mellan stat och företag var en tvåvägskommunikation. Trots att Jollyroom 

har uppfattat lagen som tydlig innebär det inte att den varit tillräckligt tydlig, då Apotea har 

uppfattat lagen som svårtolkad.  Det stämmer överens med vad Coglianese m.fl. (2002) 

menar, regleringen hade kunnat vara effektiv trots lös om det fanns tydliga riktlinjer och mål 

för företaget. Enligt Apotea finns det, i det här fallet, inte det. Det kan därför argumenteras 

att hållbarhetsredovisningslagen i dagsläget är löst reglerad med tydliga riktlinjer och mål 

eftersom det finns vissa kriterier som den ska innehålla, men hur de redovisas är upp till 

företaget. Å andra sidan, kan det även finnas risker om regleringen är för hård, eftersom vi 

anser att det inte finns något svängrum för företaget att ändra sitt beteende. Det är något som 

styrks av hållbarhetschefen på Jollyroom som menar att bara för att ett ämne förbjuds upphör 

inte behovet av ämnet, det måste först finnas ett likvärdigt substitut.         

Enligt hållbarhetschefen på Apotea är det företagen som måste hålla sig uppdaterade om nya 

regleringar kommer att träda i kraft eller bli hårdare eftersom det inte kommuniceras direkt 

till företagen. Det kan liknas med resultatet av Wilson m.fl. (2012) undersökning av SMF i 

Storbritannien där de fick liknande respons. Hållbarhetschefen på Apotea nås i stället av 

informationen via olika nyhetsbrev och sedan är det hennes uppgift att tyda lagtexterna vilket 

kan vara svårt. Det här påvisade även Wilson m.fl. (2012) studie, att företagen uppfattade 

informationen som bristfällig och lagtexterna svårtolkade. Jollyroom däremot, som också 

prenumerera på nyhetsbrev från olika myndigheter, menar att lagtexterna generellt är lätta att 

tolka, men ibland brister den pedagogiska biten när det kommer till information vid 

införandet av lagar. Vidare har Jollyroom, som diskuterats tidigare, en direkt kontakt med 

staten och vid otydligheter vänder företaget sig direkt till dem för att få hjälp, till skillnad 

från Apotea som skulle vända sig till konsulter. Det är även något som Wilsons m.fl. (2012) 

undersökning visade, företagen i deras studie vände sig inte direkt till staten utan tog hjälp 

från andra stödjande organisationer, exempelvis konsulter. Att Jollyroom uppfattar 

hållbarhetsredovisningslagen som tydlig anser vi innebär att svenska staten, till viss del, 

kommunicerar på ett tydligt sätt. Däremot menar vi att det är intressant att Apotea uppfattar 

lagen som svårtolkad, vilket vi påstår tyder på att lagen inte har kommunicerats på ett tydligt 

sätt. Vidare styrker det vårt argument att en envägskommunikation har identifierats mellan 

staten och Apotea, som diskuterats tidigare.   
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Det finns ytterligare några likheter med vår studie och Wilsons m.fl. (2012) resultat. 

Jollyrooms hållbarhetschef menar att det är viktigt att staten gör efterforskningar angående 

hur införandet av en lag kommer att påverka branschen och företagen. Det är även viktigt att 

staten informerar om vad det är som kommer att förbjudas och vad som kan ses som 

likvärdiga produkter, menar hållbarhetschefen. Företagen som Wilson m.fl. (2012) 

intervjuade påstod också att de inte fick någon tydlig information om hur regleringen kommer 

att påverka dem eller hur den skulle implementeras. Vi anser att kommunikationen på det 

området kan ske bättre från staten, men samtidigt menar vi på att statens främsta uppgift är 

att informera om lagen, och att efterforskning om hur lagen kommer påverka företag kan vara 

att ställa för höga krav på staten. Å andra sidan kan det anses vara en del av statens uppgift 

vid implementering av en ny lag. Vidare kan sådan information anses viktig vilket vi menar 

kan ge intrycket att staten vill hjälpa företagen. 

Som tidigare nämnts kan Apotea klassas som filantropiskt enligt Carroll och Buchholz (2008) 

tredimensionella modell, eftersom företaget stöttar olika välgörenhetsorganisationer samt tog 

drastiska åtgärder som i fallet med mikroplaster. Vi menar att det kan ses som att företaget 

gör mer än vad samhället förväntar sig av dem. Vidare finns tendenser på att företaget har en 

strategi som kan liknas med proaktiv strategi enligt Ganescu (2012). Det innebär att företaget 

försöker minimera sin negativa miljöpåverkan, vilket styrks av att Apotea försöker 

klimatkompensera när det kommer till sin elförbrukning. Deras mål är att gå plus minus noll 

i elkonsumtion. Å andra sidan kan det anses finnas en risk med att Apotea ser vissa lagar som 

indirekta trots att det påverkar företaget om leverantörerna inte lever upp till lagen, det kan i 

sin tur ses som att företaget inte tar sitt lagliga ansvar enligt Carroll och Buchholz (2008) 

tredimensionella modell. 

Jollyroom följer endast lagen, som diskuterats tidigare, och vi anser därför att det finns 

liknelser med Ganescu (2012) defensiva strategi. Den här strategin innebär att företaget når 

de lagliga kraven men gör inget för sitt etiska ansvar. Det är något som vi anser företaget bör 

ha i åtanke eftersom det kan finnas en vinning med att ta ett större etiskt ansvar än som 

förväntas. Företaget kan med fördel försöka få en mer proaktiv strategi som innebär att 

företaget gör mer än vad samhället förväntar sig. Det kan i sin tur leda till att företaget kan 

kommunicera sitt hållbarhetsarbete bättre till kunderna och ställa krav på staten. Då det finns 
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tendenser på att företaget har en defensiv strategi enligt Carrolls (1979) tredimensionella 

modell är det stor sannolikhet att de i dagsläget endast tar sitt lagliga ansvarstagande, vilket 

vi menar styrks av att företaget i stort sätt endast arbetar med att följa lagen och de 

minimikraven som ställs på dem. Att företaget har den här prioriteten kan liknas med 

Tuschmans (1986) argument att genom att ha koll på sina rutiner kan företag finjustera sina 

strategier. Här finner vi alltså stora skillnader mellan Apotea och Jollyroom, vilket innebär 

att det inte finns något rätt eller fel, däremot, ur ett hållbarhetsperspektiv och 

kommunikationsperspektiv, kan det anses vara bättre att ha en proaktiv strategi. Å andra 

sidan, kan det anses räcka att ha en följsam strategi, eftersom många företag anser det är deras 

intressenter som betyder mest. Vi menar att genom att tillämpa den strategin kan det hjälpa 

företagen att kommunicera och samarbeta med staten. Eftersom en följsam strategi innebär 

att företag inte endast följer lagen utan även tar sitt etiska ansvar menar vi att de på så sätt är 

mer medvetna om miljömässiga problemen. Vidare menar vi att företag och stat därför kan 

ha en tydligare dialog med varandra där ett nära samarbete sker. På så sätt menar vi att 

samarbetet mellan stat och företag därmed kan bidra till ett bättre utfall av miljöarbetet, vilket 

styrks av Ambec m.fl. (2010) studie.    

6.2.2. Hur sker kommunikationen mellan företagen och kund?  

När det kommer till e-handelsföretag är det ofta en envägskommunikation som sker från 

företag till kund, om inte kund har ett problem med något och hör av sig till exempelvis 

kundservice (Cox & Dale 2001). Vi menar att det innebär att Apotea och Jollyroom har störst 

chans att kommunicera sitt hållbarhetsarbete via exempelvis hemsida och sociala medier, där 

envägskommunikationen står i centrum. Det styrks av Bernhart (2009) som påstår att sociala 

medier är bra kommunikationskanaler att använda sig av för att kommunicera sitt 

hållbarhetsarbete. I viss utsträckning kommunicerar Apotea sitt hållbarhetsarbete genom 

sociala medier, som Facebook och Instagram, men det är inget som Jollyroom använder sig 

av i dagsläget. Däremot använder Jollyroom sociala medier för att kunder ska få möjlighet 

att uttrycka sina åsikter, vilket vi ser som en tvåvägskommunikation. Jollyroom har en 

avdelning som tar hand om all typ av extern kommunikation, som olika positiva och negativa 

omdömen. Vidare anser vi att företaget på senare tid insett fördelarna med att kommunicera 

hållbarhet på sociala kanaler då det framgår från hållbarhetschefen på Jollyroom att mer 

marknadsföring på sociala medier är ett projekt som är på gång.  
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Vid undersökning av hur kommunikationen mellan företag och kund ser ut återfinns många 

likheter mellan företagen. Majoriteten av frågorna som respektive företag får in från kund 

går till kundservice och kontakten sker mestadels via mejl och telefon. Båda företagen 

använder dessutom en chatt där kunder kan ställa frågor. Enligt Cox och Dale (2001) är det 

först då som en tvåvägskommunikation äger rum, som nämndes tidigare, men att det finns 

en risk att kommunikationen fortsätter vara envägskommunikation om mejlsvaren är 

automatiserade. Enligt team-ledaren för reklamation på Jollyroom försöker företaget svara 

varje kund i separata mejl eftersom det blir mer personligt och vi menar att det ökar chanserna 

för att kommunikationen blir meningsskapande. Däremot finns det fall där företaget skickar 

massmejl och här identifierar vi möjligtvis risken som Cox och Dale (2001) påpekade. Är 

det information som bör nå alla kunder kan den informationen dessutom finnas i Jollyrooms 

nyhetsbrev som skickas ut av marknadsavdelningen, om det inte är av akut karaktär. I akuta 

fall mailas det separat till alla berörda kunder i massmejl eller personligt mejl. Apotea menar 

att det är svårt att återkoppla till kund om och när företaget vidtagit åtgärder på kunders 

önskemål eller liknande. Det kan leda till att kunder uppfattar att kundservice inte svarar på 

olika förfrågningar och att de endast har standardiserade svar (Cox & Dale 2001). I figur 13 

illustreras hur Apoteas kommunikation sker till kund. Där syns det hur kontakten med kund 

sker, och att kommunikationen från kund till företag endast går via kundservice. Där går det 

även att utläsa att kommunikationen av hållbarhet sker från hållbarhetschefen genom 

kundservice för att till slut nå kund. Mer om hur den interna kommunikationen sker 

analyseras i avsnitt 6.1.  
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Figur 13: Illustration över den externa hållbarhetskommunikationen mellan Apotea och kund 

I figur 13 finner vi även likheter i hur kommunikationen mellan Jollyrooms och deras kunder 

sker. Där går det att se att informationen till och från kund flödar i flera steg. Däremot går 

informationen oftast direkt från team-ledare till hållbarhetschefen, som illustreras i pilarna 

från team-ledare kundservice och reklamation till hållbarhetschefen nedan.  
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Figur 14: Illustration över det den externa hållbarhetskommunikationen mellan Jollyroom och kund 

Båda företagen arbetar med att vara tillgängliga (Cox & Dale 2001; Oldenburger m.fl. 2008) 

och respektive företag kommunicerar att de ska kontakta kund inom 24 timmar, dock har 

Apotea ett internt mål på fyra timmar. Vi anser att det kan vara något som Apotea borde 

kommunicera, särskilt i och med att kundservice menar att de alltid når det interna målet. Att 

kunders klagande kan vändas till en strategisk fördel (Oldenburger m.fl. 2008) är något vi 

menar att Apotea nyttjar. Den kritiken som har förts vidare i företaget sparar Apotea på, som 

exempelvis kan vara förslag på produkter eller klagomål om befintliga produkter. I studien 

framgår det däremot inte om Jollyroom arbetar på ett liknande sätt. Vi menar att det är en 

fördel att spara på frågor, för att underlätta det strategiska hållbarhetsarbetet. Vidare påstår 

vi att det finns en risk om frågorna inte prioriteras. En risk som vi anser kan uppkomma är 

om frågorna glöms bort och återkoppling till kund aldrig sker, vilket styrks av Oldenburger 

m.fl. (2008). Ytterligare en risk som vi identifierat kan vara att företaget inte tar vara på det 

kunderna kommunicerar vilket i sin tur kan leda till förlorad marknadsandel, i enlighet med 

vad Kindström m.fl. (2012) påstår. 

Kund 

Hållbarhetschef

Kundservice- och 
utvecklingsansvarig 

Team-ledare 
kundservice

Medarbetare

Team-ledare 
reklamation

Medarbetare



79 

 

Som nämnts ovan anser vi att företagen är mindre bra på att kommunicera sitt 

hållbarhetsarbete på sociala medier. Vid observationer av respektive företags hemsidor 

marknadsför Apotea sitt hållbarhetsarbete i en betydligt större utsträckning i jämförelse med 

Jollyroom. Ytterligare en intressant observation är att Apotea har väl utvecklade ansvarssidor 

på sin hemsida och beskriver tydligt de olika certifikaten och märkningarna som deras 

produkter har. Det stämmer bra överens med hur Esty och Winston (2006) menar att företag 

ska kommunicera sitt hållbarhetsarbete. Däremot har Jollyroom en väldigt enkel ansvarssida 

som vi anser kan ge indikationer på var företaget befinner sig i sitt arbete med hållbarhet. Å 

ena sidan kan det hävdas att Jollyroom är medvetna om fördelarna att marknadsföra sig mer 

på hemsidan och gör det genom att ha märkningar på produktsidorna om produkten är EKO 

eller uppfyller OEKO-tex standarden. Å andra sidan finns det ingen förklaring till 

certifikaten. Eftersom Campo och Baldassarre (2014) menar att företagen har en möjlighet 

att använda sin hemsida för att marknadsföra sitt hållbarhetsarbete, kan det anses att 

Jollyroom kan göra det mer för att öka medvetenheten hos kunderna. Det här kan dessutom 

liknas med att Jollyroom enligt Baldassarre och Campos modell befinner sig i det 

halvgenomskinliga stadiet, vilket diskuteras senare.  

Eftersom både serviceenheterna och hållbarhetschefen menar att kunder efterfrågar mer 

hållbara produkter idag, kan det anses vara ytterligare en anledning till att Jollyroom hade 

gynnats av att exponera hållbarhet mer på hemsidan. Det styrks även av Esty och Winston 

(2006) som menar att företag skapar ett förtroende hos sina kunder genom att beskriva sina 

certifieringar och märkningar på företagets ansvarssidor. Apotea kan anses ha väl utformade 

ansvarssidor som beskriver vad certifieringarna som företaget använder står för. Dessutom 

ökar Jollyroom, och Apotea, ständigt sitt sortiment av hållbara produkter och det ligger därför 

i deras intresse att beskriva vad det innebär och exponera det mer för att öka medvetenheten 

hos kunderna. Dessutom märker Jollyrooms kundserviceenhet att kunder frågar om 

miljömärkningar, vilket vi anser kan innebära, om det hade framgått tydligare på hemsidan 

hade den sortens frågor förmodligen undvikits.  

Ytterligare en skillnad är att Apotea har tagit sina ansvarssidor några steg längre. De 

beskriver inte endast certifieringarna som finns på produkterna, utan har även samarbeten 

med flertalet välgörenhetsorganisationer, som går att utläsa på hemsidan. Genom sina kunder 
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skänker Apotea pengar till WWF och SOS-barnbyar, vilket kan anses vara ett argument som 

tyder på att Apotea befinner sig i Baldassarre och Campos (2016) tredje stadie transparent. 

Tack vare samarbetarna gynnas alla tre parter, och som både Cox och Dale (2001) 

och Oldenburger m.fl. (2008) påstår är första intrycket på en hemsida avgörande om en kund 

kommer tillbaka eller inte. Vidare menar vi att genom att ha ett stort samarbete med 

välgörenhetsorganisationen kan det bidra till att kunder besöker Apoteas hemsida igen. 

Däremot anser vi att Apotea kan marknadsföra sitt arbete mer, utöver det som står på 

ansvarssidorna. Genom att inte endast marknadsföra hållbarhetsarbetet på ansvarssidorna, 

anser vi att Apotea kan använda exempelvis förstasidan för att kunder på ett tydligare och 

enklare sätt kan se vad Apotea gör i sitt arbete med hållbarhet. Om företaget även skulle visa 

totalt insamlade pengar för SOS barnbyar och WWF tydligare, hävdar vi att företaget enkelt 

skulle förbättra sin kommunikation av hållbarhet.  

Som kan utläsas från det som diskuteras ovan återfinns det stora skillnader i hur Apotea och 

Jollyroom kommunicerar sitt hållbarhetsarbete till kund. Precis som Baldassarre och Campo 

(2016) skriver i sin artikel är det ibland svårt att placera ett företag i deras modell, och det 

gäller även för Jollyroom och Apotea. Genom att analysera företagen med hjälp av 

Baldassarre och Campos (2016) studie kan Jollyroom placeras i halvgenomskinlig och 

Apotea är på god väg att nå det transparenta stadiet, men det finns även inslag av stadiet 

ogenomskinligt. Det transparenta stadiet innebär att Apotea är på god väg att integrera sitt 

hållbarhetsarbete i hela organisationen medan Jollyroom kan anses arbeta med hållbarhet av 

moraliska skäl. Apotea använder sig av flera olika kanaler för att kommunicera sitt 

hållbarhetsarbete och har projekt, såsom Sveriges största solcellsanläggning, vilket kan anses 

ge antydningar på att de arbetar mot integration av hållbarhet i hela organisationen. Däremot 

stämmer inte det transparenta stadiet fullt ut på Apotea, i och med att hållbarhet i dagsläget 

inte är fullt integrerat i hela organisationen. Därmed kan likheter identifieras med stadiet 

ogenomskinligt som beskrivs av Baldassarre och Campos (2016) och som innebär att 

företaget endast arbetar med hållbarhet på ett ytligt plan. Det kan innebära att Apotea behöver 

vara vaksamma för risken att utöva greenwashing ifall Apotea kommunicerar hållbarhet på 

ett sätt som inte stämmer med verkligheten. Det finns även risker med stadiet som Jollyroom 

befinner sig i. Enligt Baldassarre och Campo (2016) kan det exempel vara förlust i försäljning 

eller förlorade marknadsandelar.  
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Att Jollyroom befinner sig i det halvgenomskinliga stadiet kan ses som en anledning till 

varför företaget inte har mycket information om hållbarhet på sin hemsida eller sociala 

medier. Anledningar till det, enligt Baldassarre och Campo (2016), är att företagen antingen 

inte vet vad de får ut av att marknadsföra sitt hållbarhetsarbete eller inte gör det på grund av 

moraliska skäl. En anledning till att Jollyroom inte marknadsför sitt hållbarhetsarbete, enligt 

hållbarhetschefen, är eftersom företaget endast följer lagen och att marknadsföra hållbarhet 

faller ganska platt på grund av det. Hållbarhetschefen har dessutom uttryckt att det är 

eftertraktat att arbeta på ett företag som gör bra saker. Det kan anses vara motsägande, då 

hållbarhetschefen dels säger att det är eftertraktat att arbeta på ett företag som arbetar med 

hållbarhet, men uttrycker även att Jollyroom endast följer lagen. Utöver det tar inte företaget 

något ansvar. Däremot, som tidigare nämndes, har företagets produkthemsidor olika 

markeringar för exempelvis ekologiska produkter. Vill företaget öka chanserna att behålla en 

kund och få den att återvända anser vi det ligga i företagets intresse att utöka informationen 

om vad deras hållbara produkter innebär, vilket även stöds av Cox och Dale (2001) samt 

Oldenburger m.fl. (2008). Vidare menar vi att en anledning till att det inte finns mycket 

information att tillgå om hållbarhet kan bero på att företaget är relativt ungt, och har därför 

inte hunnit arbeta upp några rutiner och processer för att ha en möjlighet att kommunicera 

sitt hållbarhetsarbete. Dock anser vi att ett ungt företag kan ha större möjligheter att 

implementera hållbarhetsstrategier eftersom det kan liknas med en tom kanvas. Vi påstår att 

Jollyroom valde att inte fokusera på sin miljöpåverkan, utan fokuserade i stället på att växa 

och etablera sig på marknaden genom att säkerställa att företaget säljer säkra produkter, vilket 

är i linje med det som hållbarhetschefen har uttryckt.  

Det finns teorier som nämner vilka kommunikationskanaler företag kan använda sig av för 

att kommunicera sitt hållbarhetsarbete mot kund (Bansal 2002; Bernhart 2009; Campo & 

Baldassarre 2014). Efter att studerat resultatet av empiriinsamlingen framgår det tydligt att 

företagen har olika tillvägagångssätt när det kommer till att arbeta med standarder, som enligt 

teori är en kommunikationskanal (Bansal 2002; Bernhart 2009; Campo & Baldassarre 2014). 

Apotea är emot standarder och väljer att inte kommunicera hållbarhet med hjälp av dem. 

Motiveringen till det är att företaget anser att de hade arbetat mindre med hållbarhet om de 

tillämpade en standard. Å andra sidan är ISO 26000 inte en standard som företag kan 

certifiera sig mot utan riktlinjer som ämnar att underlätta kommunikationen av ett företags 
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hållbarhetsarbete, vilket även Bernhart (2009) menar. Det kan även anses vara en strategi för 

att företaget ska bli mer transparent (Baldassarre & Campos 2016), då en effektiv 

kommunikation kan leda till att hållbarhetsarbetet genomsyrar hela organisationen. Det 

innebär att vi anser att det kan vara till Apoteas fördel att tillämpa en standard, både för att 

effektivisera kommunikationen och för att sträva mot att bli mer transparenta. Jollyroom 

däremot, använder sig av en enklare version av ISO 26000 för att indirekt kommunicera sitt 

hållbarhetsarbete, vilket stämmer överens med Bernharts (2009) samt Campos och 

Baldassarres (2014) argument om att standarder är bra kommunikationskanaler. Det kan även 

anses att Jollyroom är ett bra steg mot att bli transparenta, trots att de kan anses ha en lång 

väg dit. Däremot använder inte Jollyroom standarden för att kommunicera hållbarhet mot 

kund, utan för att kommunicera internt, se avsnitt 6.1.  

En annan standard där det kan anses finnas en fördel för båda företagen att tillämpa är GRI. 

Anledningen till fördelarna anser vi är att båda företagen för första gången måste genomföra 

en hållbarhetsredovisning på grund av den nya lagen. Dessutom påstår Campo och 

Baldassarre (2014) och Bernhart (2009) att ett företags hållbarhetsredovisning kan agera som 

kommunikationskanal. Det kan därför vara något som företagen bör använda sig av för att 

kommunicera hållbarhet till kund. Jollyroom har planer på att implementera GRI inför nästa 

hållbarhetsredovisning eftersom företaget ser fördelar med verktyget. Några av de är 

möjligheten att bli jämförda med andra företag samt att ha möjligheten att följa sin egna 

utveckling från år till år. Vi anser därför att det finns tendenser att Jollyroom börjar förstå att 

standarden även kan användas som ett kommunikationsverktyg, som Bernhart (2009) hävdar. 

Apotea däremot, kan anses bli skrämda av att använda sig av GRI på grund av att det är en 

standard, även om den kan medföra möjligheter i deras kommunikation av hållbarhet.   

6.2.3. Hur reagerar företagen strategiskt på den externa kommunikationen?  

Utifrån ovanstående analys anser vi att det går att identifiera hur företagen strategiskt reagerar 

på kommunikation. Införandet av lagen om förbud av mikroplaster i rinse-off produkter är 

ett bra exempel där Apotea, som en följd av lagen, strategiskt reagerade på en förändring från 

staten. Det kan liknas med Quinns (1980) teori om att ett företags strategi kan vara att reagera 

på en handling. Vidare agerade företaget även förebyggande genom att förbjuda mikroplaster 

i alla sina produkter, vilket är i linje med strategier som kan ses som förebyggande enligt 

Quinn (1980) och Mintzberg (1987). Jollyroom å andra sidan, som anses ha en ständig dialog 
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med myndigheterna, hävdar vi blir mer förberedda när en förändring från stat kommuniceras, 

som vid införandet av en ny lag. Att samma, ständiga, dialog inte sker mellan Apotea och 

myndigheter kan i sin tur leda till att när en lag väl ska träda i kraft kommer det mer som en 

chock för företaget. Det kan leda till att företaget inte har gjort strategiska förberedelser som 

hade underlättat när den nya lagen träder i kraft, vilket kan innebära att det blir svårare för 

företaget att anpassa sig till lagen. Dock tog Apotea drastiskaga åtgärder i fallet med 

mikroplaster, efter lagen trädde i kraft, för att vara förberedda på om lagen i framtiden skulle 

stramas åt. Å andra sidan arbetar Jollyroom med att bygga upp sina processer och rutiner 

kring hållbarhet, vilket vi anser kan ses som att företaget strategiskt förbereder sig på framtida 

förändringar.   

Hållbarhetsredovisningslagen är, som skrivits tidigare, en lag som innebär att båda 

fallföretagen måste hållbarhetsredovisa för första gången för räkenskapsåret 2017. Enligt 

Tushman m.fl. (1986) behöver företag hitta nya lösningar för att strategiskt bemöta 

förändringarna som kommuniceras. Vi anser att det är något som Jollyroom har i åtanke 

eftersom de planerar att tillämpa GRI för nästa års hållbarhetsredovisning, som kan anses 

vara ett strategiskt beslut för att bemöta den nya lagen. Det eftersom Bernhart (2009) menar 

att GRI är en standard som underlättar hållbarhetsredovisningen och kommunikationen. Här 

påvisas dessutom hur Jollyroom strategiskt reagerar på lagen som har kommunicerats från 

stat, och kan enligt oss bidra till företagets strategiska hållbarhetsarbete i framtiden. 

Anledningen till det är på grund av Jollyrooms motivering till varför de väljer att 

implementera GRI. Företaget tänker långsiktigt och vill kunna jämföra sig med sig själv, men 

även med andra företag inom samma bransch.  

Något som vi anser kan hjälpa företagen att strategiskt förbereda sig på den externa 

kommunikationen är att införa hållbarhetsambassadörer. Genom att införa det, menar vi att 

företagen kan utbilda sina medarbetare i hållbarhetsstrategin som företagen tillämpar samt 

göra finjusteringar på den befintliga strategin. Det är något som Tushman m.fl. (1986) menar 

kan göras när marknaden som företaget verkar på är stabil. Å andra sidan finner vi tendenser 

som påpekar att företagen i dagsläget inte befinner sig i ett stabilt stadie. Jollyroom är ett 

relativt ungt företag och arbetar fortfarande med att bygga upp sina rutiner och processer. 

Apotea kan anses ha kommit steget längre i sitt strategiska hållbarhetsarbete genom 
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samarbeten med olika välgörenhetsorganisationer och med, i dagsläget, Sveriges största 

solcellsanläggning. Dock är införandet av hållbarhetsambassadörer inte endast associerat 

med positiva faktorer, även om vi anser att det överväger riskerna. En risk som vi identifierat 

är att en strategi för en person, kan betyda något annat för en annan person, vilket även Quinn 

(1980) diskuterar.  Det blir då viktigt för företagen att tydligt definiera mål och visioner, som 

Tushman m.fl. (1986) och Barrett (2002) argumenterar. Det är en anledning till att när 

företagen reagerar på förändringar som kommuniceras externt, påverkas även företagens 

strategiska hållbarhetsarbete internt.   

Att Apotea väljer att inte använda sig av ISO eller andra standarder kan anses som en 

begränsning i hur de reagerar på kommunikationen. Jollyroom däremot, som använder en 

variant som baseras på ISO 26000, kan strategiskt kommunicera sitt hållbarhetsarbete till 

resten av organisationen. Å andra sidan använder företaget inte verktyget för att 

kommunicera hållbarhetsarbetet till andra intressenter, som kund, vilket kan anses vara en 

brist i användandet av standarden. Vidare kan det vändas till en strategisk fördel om företaget 

skulle börja kommunicera med hjälp av standarden även externt.  

Förutom indikationer på att statens kommunikation bidrar till företagens strategiska 

hållbarhetsarbete, har vi identifierat faktorer som indikerar att det kunderna kommunicerar 

även bidrar till företagens strategiska hållbarhetsarbete. Apotea sparar på feedback som 

kommer in från kunder för att ha en möjlighet att strategiskt bemöta kunders efterfrågan. 

Med hjälp av Quinn (1980) och Mintzberg (1987) anser vi att det innebär att Apotea har en 

strategi där de försöker reagera på behovet av mer hållbarhet innan det är för sent. Å andra 

sidan kan det anses att det redan är för sent, eftersom det är kunder som har efterfrågat 

hållbara produkter. Om ett mer hållbart alternativ inte fanns hos Apotea, anser vi att kunden 

förmodligen gick till en konkurrent. Jollyroom bemöter också den ökande efterfrågan från 

sina kunder genom att ta in mer hållbara produkter. Vi anser att företagen till en början 

reagerade på ett beteende från kunder, men nu anser vi att företagen tar in produkter innan 

kund hinner efterfråga det. Att reagera på efterfrågan och trender är dessutom något som 

styrks av Kindström m.fl. (2012).  

  



85 

 

  



86 

 

7. Slutsats 

7.1. Studiens syfte 

Här besvaras studiens syfte som är att förstå och analysera hur extern och intern 

kommunikation kan bidra till e-handelsföretags strategiska hållbarhetsarbete genom att 

jämföra två företag. Framställningen utgår från studiens forskningsfrågor eftersom det 

hjälper oss att besvara syftet.  

7.1.1. Den interna hållbarhetskommunikationen 

Vi har identifierat att den interna hållbarhetskommunikationen bidrar till företags strategiska 

hållbarhetsarbete. Det görs genom att informationen i viss mån filtreras och delas ut på 

nivåerna mikro, makro och meso (Heide m.fl. 2005). Det är dock viktigt att meddelandet 

anpassas till de olika nivåerna, att det upprepas och ges ut via olika kommunikationskanaler. 

Förslagsvis ges information först via ett allmänt mejl som följs upp i flertalet mindre möten. 

Genom upprepning konstaterar vi dessutom att det blir en smidigare implementering eller 

förändring eftersom det minskar risken för misstolkningar då mottagaren ständigt blir 

påmind, både direkt och indirekt. 

7.1.2. Den externa hållbarhetskommunikationen med staten 

Efter en analys över hur de två fallföretagen kommunicerar med staten är vår slutsats att 

kommunikationen med fördel ska vara en tvåvägskommunikation mellan stat och företag för 

att den ska bidra till ett företags strategiska hållbarhetsarbete. Vidare menar vi att vid en 

tvåvägskommunikation är en lös reglerad lag där det finns tydliga riktlinjer och där en ständig 

dialog sker att föredra. Ytterligare en slutsats som kan dras är att hållbarhetslagar i sig, bidar 

till företags strategiska hållbarhetsarbete.  

Vi finner även att det är viktigt att kommunikationen från staten är tydlig, där staten sätter 

tydliga riktlinjer och företagen får möjlighet att tycka och komma med åsikter. Det ska 

dessutom tydligt framgå vem företagen kan vända sig till för att få hjälp och svar på frågor 

vid implementeringen av en ny lag. Vi menar att de här faktorerna leder till att den externa 

kommunikationen bidrar till ett företags strategiska hållbarhetsarbete.  

7.1.3. Den externa hållbarhetskommunikationen med kund 

För att den externa kommunikationen med kund ska bidra till företags strategiska 

hållbarhetsarbete konstaterar vi att det är fördelaktigt att ta vara på åsikterna från kund. 
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Eftersom e-handelsföretag ofta har en envägskommunikation med kund anser vi det 

väsentligt att bemöta kunderna på ett snabbt och tydligt sätt när en tvåvägskommunikation 

väl uppstår. Vidare finner vi det viktigt att hemsidan och sociala medier används för att 

kommunicera hållbarhet, då det är en betydelsefull kommunikationskanal för e-

handelsföretag.  

Ytterligare en slutsats är att företag med fördel kan samarbeta med 

välgörenhetsorganisationer samt implementera standarder. Genom att tillämpa det kan 

företag bli mer transparenta (Baldassarre & Campo 2016). Att sträva efter att bli 

transparent är något vi menar varje företag bör uppnå, då vi anser att det bidrar till ett 

företags strategiska hållbarhetsarbete.    

7.1.4. Hur den externa kommunikationen bidrar till företagens strategiska 

hållbarhetsarbete 

Vi kan konstatera att kommunikation i sig är en viktig strategi och är väsentligt för att ett 

företag ska lyckas med sitt strategiska hållbarhetsarbete. Det blir tydligt vid analys av 

fallföretagen framförallt när vi undersöker kommunikationen mellan företag och stat. Vi 

menar att det är viktigt att det ständigt sker en dialog för att företagen ska kunna arbetar 

strategiskt med hållbarhet. Vidare anser vi att det finns många verktyg som kan bidra till ett 

företags strategiska hållbarhetsarbete. De som har identifierats i den här studien är standarder, 

som ISO 26000 och GRI, eftersom vi hävdar att de kan leda till tydligare kommunikation, 

både internt och externt.  

Ytterligare en slutsats som vi har dragit är att det finns många fördelar med att införa 

hållbarhetsambassadörer på ett företag, eftersom vi menar att det förbereder företaget 

strategiskt på den externa kommunikationen från kund och stat, som nya lagar och en 

förändrad efterfrågan från kund. Vidare menar vi att det finns en strategisk fördel i företags 

hållbarhetsarbete att spara på feedback och frågor angående hållbarhet från kunder. Det gör 

att företag strategiskt kan reagera på den externa kommunikationen.  

7.2. Studiens bidrag 

Studiens resultat visar att den externa kommunikationen kan bidra till ett företags strategiska 

hållbarhetsarbete. Hur den externa kommunikationen kan bidra strategiskt beror på hur 

företagen kommunicerar informationen internt. Resultatet visar att informationen bör spridas 
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på olika nivåer, mikro, makro och meso, vilket är i linje med vad Heide m.fl. (2005) 

argumenterar för. Vi menar att det kommer leda till att alla i organisationen har information 

om företagets aktuella strategiska hållbarhetsarbete, vilket förbereder hela organisationen 

inför eventuella förändringar. Vidare finner vi att upprepning av information, exempelvis 

genom införandet av hållbarhetsambassadörer, ligger i ett företags intresse eftersom det ökar 

medvetenheten och minskar risken för missförstånd. Studien har bidragit med en ökad 

förståelse för hur viktig kommunikationen är för ett företag för att öka möjligheterna att 

arbeta strategiskt med hållbarhet.  

Genom att belysa vilken roll den externa kommunikationen spelar och hur viktigt det är att 

kommunicera med sina externa intressenter bidrar studien till en ökad förståelse hur intern 

och extern kommunikation kan bidra till företags strategiska hållbarhetsarbete. Resultatet 

bekräftar att kommunikationen med staten i vissa fall kan ses som bristfällig, vilket är i linje 

med Wilsons m.fl. (2012) studie i Storbritannien. Den externa kommunikationen med stat är 

därför viktig, dessutom är det viktigt att större fokus läggs på en tvåvägskommunikation. För 

e-handelsföretag, där den externa kommunikationen med kund oftast är en 

envägskommunikation via en hemsida och/eller sociala medier, finns indikationer på att e-

handelsföretag bör integrera hållbarhet mer på deras hemsidor. Kotter (1996) menar att 

upprepning bidrar till effektiv intern kommunikation och den här studien finner även 

indikationer på att det är viktigt vid kommunikation med kund.  

Något som är viktigt att belysa är att de två fallföretagen skiljer sig i hur de kommunicerar 

internt och externt även om de är verksamma inom samma bransch. Det är något som 

Baldassarre och Campos (2016) också belyst, att kommunikationen av hållbarhet mellan 

företag kan skilja sig åt.  

Carroll och Buchholz (2008) har olika strategier för att bemöta olika intressenter och deras 

frågor. Vår studie identifierar ett samband mellan vilken strategi som företagen tillämpar, 

utifrån Carroll och Bucchholz (2008) tredimensionella modell, och hur de kommunicerar 

med externa aktörer. Studien har därför bidragit till en ökad förståelse för hur kommunikation 

och ett företags strategiska arbete samspelar.   

Det teoretiska bidraget ligger i linje med det empiriska bidraget. Genom att kombinera teorier 

som behandlar intern och extern kommunikation har studien påvisat hur kommunikationen 
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kan bidra till ett företags strategiska hållbarhetsarbete. Vidare har det här lagt grunden för 

eventuell framtida forskning där samspelet mellan intern och extern kommunikation är ett 

verktyg för att förstå hur kommunikation påverkar företags strategiska hållbarhetsarbete.  

7.3. Framtida forskning 

Under studiens gång har många faktorer som påverkar ett företags hållbarhetsarbete 

identifierats. Studien har endast undersökt hur några av de faktorerna kan bidra till ett 

företags strategiska hållbarhetsarbete. Dessutom har studien endast undersökt 

kommunikationen utifrån fallföretagens perspektiv. Därför anser vi att det finns intresse att 

även undersöka hur kommunikationen sker utifrån de externa aktörernas perspektiv. Vidare 

är det intressant att undersöka om liknande slutsatser kan identifieras när staten och kundens 

perspektiv också är representerat.  

Studien har fokuserat på två fallföretag i Sverige, vilket innebär att det är av intresse att 

applicera studien på ett större antal företag för att se om det finns fler skillnader och/eller 

likheter än de som identifierats i den här studien. För att få en djupare förståelse över den 

interna kommunikationen kan forskning inom fler avdelningar på samma företag även 

genomföras. 

Fallföretagen i studien har varit e-handelsföretag där vikten av att kommunicera hållbarhet 

via exempelvis hemsidan har identifierats. Det vore intressant om det forskades inom andra 

branscher, exempelvis företag som har fysiska butiker. Går det att identifiera skillnader 

och/eller likheter med hur företagen kommunicerar är då en intressant aspekt att undersöka. 
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9. Bilagor 

9.1. Bilaga 1 

9.1.1. Intervjuguide - hållbarhetschef 

 

Inledande frågor  

• Vad innebär din roll på företaget?   

• Hur länge har du arbetat på företaget?   

• Hur länge har du haft positionen som du har idag?   

• Har du något personalansvar?   

Allmänt om hållbarhet  

• Hur arbetar företaget med hållbarhet idag?   

• Ställs det några krav på företaget när det kommer till hållbarhet?   

• Hur ser ett positivt utfall av ert hållbarhetsarbete ut?    

• Vad får företaget ut genom att arbeta med hållbarhet (något mer än ekonomiskt?)?    

Lagar och förordningar   

• Vilka lagar och förordningar påverkar produktgrupp(er) XX ur ett 

hållbarhetsperspektiv, med fokus på miljön?    

• Hur påverkar olika lagar och förordningar ert arbete?   

• Hur möter ni nya krav som ställs på er verksamhet? (I form av nya lagar och 

förordningar)   

• Hur nås ni av informationen att en ny lag eller förordning ska träda i kraft?   

• Hur kommuniceras informationen ut till alla medarbetare?   

• Har ni påverkats av den nya hållbarhetsredovisningslagen?   

• Gör ni något extra för att vara förberedda om det skulle införas en ny lag eller 

förordning?   

• Sker det någon uppföljning av lagar och förordningar från staten eller andra externa 

aktörer?  

Standarder   



 

• Tillämpar/följer ni några standarder?   

• Påverkar kunder ert hållbarhetsarbete?  

• Hur kommunicerar ni ut att ni använder er av olika standarder och certifikat, internt 

och externt?   

• Påverkar olika standarder ert hållbarhetsarbete?   

Allmänt om kommunikation  

• Förekommer någon hierarkisk ordning i kommunikationen, internt och externt?   

• Finns det speciella möten där kommunikationen sker och/eller sker det i andra 

kanaler?   

• Vilka fördelar och nackdelar ses med kommunikationen internt och externt?  

Avslutande frågor  

• Har ni tagit egna initiativ när det kommer till hållbarhet?   

• Vad är nästa steg i ert hållbarhetsarbete?  

• Var befinner sig företaget om 5-10 år?  

• Finns det något som du skulle vilja tillägga?   

 

  



 

9.2. Bilaga 2 

9.2.1. Intervjuguide - kundtjänst 

 

Inledande frågor  

• Vad innebär din roll på företaget?   

• Hur länge har du arbetat på företaget?   

• Hur länge har du haft positionen som du har idag?   

Allmänt om hållbarhet  

• Hur arbetar företaget med hållbarhet idag?   

• Märks det av att hållbarhet är aktuellt idag?  

Kommunikation om hållbarhet   

• Hur sker kommunikationen mellan er och kunderna? Genom vilka kanaler 

kommunicerar ni med kunderna?   

• Får ni frågor angående hållbarhet?   

• Påverkar kunder företagets hållbarhetsarbete?   

• Hur sker kommunikationen inom organisationen? Genom vilka kanaler 

kommunicerar ni internt?   

• Nås du av informationen att en ny lag kommer att träda i kraft, eller att en ny standard 

kommer att implementeras?  

• Finns det fördelar och nackdelar med kommunikationen idag, både internt och 

externt?  

Avslutande frågor  

• Finns det något som du skulle vilja tillägga?   

 


