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Sammanfattning 
Hållbar kommunikation har blivit ett allt mer vanligt begrepp. Företag tycks dock ha svårt att 
berätta om sitt hållbarhetsarbete på ett trovärdigt sätt. Alltför många lyfter fram enskilda 
hållbara handlingar samtidigt som deras övriga arbete lämnar en del att önska. Syftet med 
detta arbete är därför att undersöka hur företag på ett trovärdigt sätt kan marknadsföra sig 
som en hållbar aktör och därigenom attrahera kunder med samma syn på hållbarhet. Vidare 
undersöker vi hur detta kan bidra till att stärka ett företags image.  
 
Studien har skett genom framtagning och utvärdering av en releasekampanj där en fiktiv 
kommunikationsbyrå varit avsändare. En förstudie samt kvalitativ metod har används för att 
besvara studiens syfte. Det slutgilitga konceptet bygger på en flerstegskampanj som 
återfinns på såväl fysiska som digitala plattformar vid olika tidpunkter i samband med Earth 
Overshoot Day. Slutligen ska kampanjen generera besök på den landningssida som 
återfinns på kommunikationbyråns hemsida. Målet är att mottagaren väljer att kontakta 
byrån vilket leder till sälj.  
 
Studien visar att avsändaren behöver uppfattas som en trovärdig och kompetent aktör men 
att kampanjen även behöver engagera mottagaren. Genom att berätta om hållbarhet på ett 
objektivt sätt stärker avsändaren bilden av sig själv som en trovärdig aktör. För att 
mottagaren verkligen ska engagera sig behöver kampanjen fortfarande väcka känslor samt 
leda till en tankeställare. Vidare visar även arbetet att gerillamarknadsföring kan vara ett 
kostnadseffektivt sätt att uppnå detta på.  
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Abstract 
These days, companies talk a lot about sustainability and sustainable development. 
However, it is difficult to explain a company's sustainability work in a trustworthy way. Way 
too many companies brag about a single sustainable action, even though the overall 
sustainable work leaves a lot to be desired. The purpose of this report is to investigate how 
companies can market themselves as sustainable, and thereby attract companies built upon 
a sustainable business idea.  
 
The study has built upon production and evaluation of a press release campaign put 
together by a fictive communication agency. To provide a foundation and answer the study’s 
purpose, a pre-study and qualitative methods have been used. The design work resulted in a 
mixture of two concepts, “Pay attention to a specific day” and “Guerilla Marketing”. The 
concept, as a whole, was built upon multiple steps reproduced in both physical and digital 
platforms. The different steps have also occurred at different times, but all around and in 
connection to Sweden's “Country Overshoot” day. The campaign should eventually result in 
visits to the communication agency’s website, where the target group can contact the 
operator. Since it is a release campaign, the communication agency’s goal is to recruit new 
customers.  
 
The study shows that the sender must be perceived as a trustworthy and competent 
company, but that the content also needs to engage the receiver. By talking about 
sustainability in an objective way, the company can strengthen their image as a trustworthy 
actor. However, the campaign still has to engage the receiver by creating emotions and 
hopefully an eye-opener. Lastly, guerilla marketing is a cost-efficient way to create an 
eye-opening campaign, which affects the company's image in a positive direction.  
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1.0 Inledning 
År 2015 undertecknade världens ledare de globala målen, Agenda 2030. Denna agenda 
består av 17 hållbarhetsmål vars syfte är att avskaffa all extrem fattigdom, minska orättvisor, 
lösa klimatkrisen samt skapa fred och rättvisa (UNDP 1, 2015). De globala målen skiljer sig 
från tidigare hållbarhetsmål genom att vara universella eftersom att alla länder ansvarar för 
att de uppfylls. Det innebär att även företag och organisationer har en central roll vid 
implementering av målen (UNDP 2, 2015). För att uppnå dem behövs företag som inte bara 
värnar om ekonomisk tillväxt utan även om social och ekologisk hållbarhet (UNDP 3, 2015).  
 
Enligt en hållbarhetsundersökning som Svensk handel presenterade 2017 tycker drygt 70% 
av de tillfrågade konsumenterna att det är viktigt att företag arbetar med hållbarhet. Vidare 
förklarar de följande:  

Nio av tio handelsföretag som aktivt jobbar med hållbarhet anser att hållbarhetsarbete är 
lönsamt på lång sikt. Detta är viktigt då det indikerar att hållbarhet inte är något företag ägnar 
sig åt vid sidan av ordinarie verksamhet utan snarare är att betrakta som en integrerad del av 
affärsmodellen. Det i sin tur borgar för att hållbarhetssatsningar kommer fortgå även när det 
inte råder högkonjunktur  (Svensk Handel 1, 2017) . 

Att arbeta med hållbarhet tycks inte bara bidra till att minska fattigdom och stoppa 
klimatförändringarna utan även till att vara lönsam både idag och i framtiden. I Svensk 
Handels hållbarhetsundersökning från 2015 framgår även att varannan svensk det senaste 
året avstått ett köp på grund av varans eller företagets negativa samhällspåverkan (Svensk 
Handel 2, 2015).  

 
Att berätta om sitt hållbarhetsarbete kan för många företag upplevas svårt. Företaget Futerra 
har i sin guide Selling Sustainability  förklarat följande: “ There is kryptonite lurking in 
sustainability marketing. Worthiness and Greenwash can kill even the smartest sustainability 
positioning ” (Futerra n.d:10). För att minska risken för greenwashing rekommenderar de 
bland annat att grunda sin hållbarhetskommunikation på fakta, förklara hållbarhetsarbetet på 
ett pedagogiskt sätt samt undvika klyschiga, tomma ord (Futerra, n.d).  
 
Att det är viktigt att kommunicera sitt hållbarhetsarbete råder det inga tvivel om. Däremot 
tycks det saknas forskning som visar hur hållbara värden kommuniceras på bästa sätt. I 
arbetet lägger vi stor vikt på hur hållbara företag kan attrahera andra med samma 
värderingar. En väsentlig del av arbetet består också av att undersöka hur konkret 
hållbarhetsarbetet behöver beskrivas för att bli trovärdigt.  

1.1 Syfte 
Syftet med vårt arbete är att ta reda på hur man kan presentera sitt hållbarhetsarbete - och 
positionera sig som en hållbar aktör - med hjälp av en release-kampanj. Vidare syftar även 
arbetet till att undersöka hur ett hållbart företag kan attrahera kunder med samma syn på 
hållbarhet samt hur de kan stärka sin image.   
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1.2 Frågeställning  
● Hur kan ett företag genom sin marknadsföring positionera sig som en hållbar aktör? 

 
● På vilket sätt kan ett företag kommunicera viktiga hållbarhetsutmaningar och 

därigenom stärka sin image?  

1.3 Avgränsning  
I arbetet utgår vi från den fiktiva avsändaren THINK vilken är en kommunikationsbyrå med 
en hållbarhetsinriktning. Denna specifika inriktning syftar till att endast arbeta med kunder 
vars verksamhet bygger på en hållbar affärsidé, samt att fokus ligger på att kommunicera 
hållbara värden. De primära kunderna är startups. Vidare arbetar kommunikationsbyrån 
även med föreläsningar och workshops vilka syftar till att inspirera mottagaren till att arbeta 
med hållbarhet. I examensarbetet agerar THINK avsändare för releasekampanjen. Då detta 
är den första marknadskommunikationen THINK sänder ut kommer fokus vara att skapa 
kännedom om varumärket snarare än att marknadsföra specifika tjänster eller produkter. Vi 
har sedan tidigare tagit fram värdeorden transparent, kaxigt och hållbart vilket kampanjen 
utformas efter. Vidare kommer kampanjen att utformas på engelska då detta ofta är det mest 
använda språket i startup-kretsar. Det engelska språket har också valts för att vi vill att 
kampanjen ska inkludera så många som möjligt - oavsett modersmål.  
 
THINK har hållbarhet som grund för hela sin affärsidé. Resultatet av vårt arbete kommer 
därmed sannolikt inte vara applicerbart på alla företag då ett framgångsrikt hållbarhetsarbete 
bör vara implementerat i företagets affärsidé och värderingar. Likaså riktar sig den skapade 
kampanjen till andra företag varpå resultatet inte nödvändigtvis är överförbart till fall där 
kunden är en privatperson.  
 
Kampanjen kommer att utvärderas med hjälp av en fokusgrupp bestående av 
egenföretagare och anställda vilka har kontor på ett kontorshotell i Norrköping. Företagen 
har varit verksamma under några år och är så kallade start ups. Därmed är resultatet av 
utvärderingen inte nödvändigt representativt för alla typer av företag.  
 
Hållbarhet har i rapporten definierats med avstamp i de globala målen för hållbar utveckling . 
De globala målen är den hittills mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens 
länder någonsin antagit. Den har som syfte att uppfylla fyra övergripande mål till år 2030: 
Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred 
och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. (UNDP 5, 2015). “Hållbar utveckling är en utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov ” (UNDP 2, 2015). 
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2.0 Teoretiskt ramverk 
Nedan framställs de teorier, nödvändiga för att besvara examensarbetets syfte. Det ska 
också ge läsaren en inblick i och förståelse för de teoretiska delarna som rapporten grundar 
sig i. 

2.1 Marknadsföring 
“Marknadsföring handlar om att skapa, kommunicera och leverera kundvärde”  (Parment, 
2015). Företag som har bättre insikt i marknaden samt i att förstå sin målgrupps behov och 
önskemål har fördel vad gäller att skapa kundvärde. Gör man det dessutom på ett bättre sätt 
än sina konkurrenter har man goda möjligheter att utveckla så kallade konkurrensfördelar, 
vilket också ökar lönsamheten för företaget. För att lyckas med sin marknadsföring bör 
denna följa en röd tråd. Varje enskild del såsom inlägg på sociala medier, tryckta kampanjer, 
event etcetera ska därmed fungera väl var för sig men även som en helhet (Parment, 2015).  

2.1.1 Gerillamarknadsföring  
Gerillamarknadsföring är ett kreativt och innovativt sätt för organisationer att marknadsföra 
sig på. Till skillnad från klassisk marknadsföring - som ofta sker via köpt media - innebär 
gerillamarknadsföring att sändaren försöker nå mottagaren på nya, kostnadseffektiva sätt. 
Ofta används gerillamarknadsföring av lokala och små företag som har en begränsad 
budget (Bigat 2012).  

2.1.2 Kampanjer 
Bo Bergström skriver i boken Effektiv visuell kommunikation att en kampanj “ innebär en 
flerfald av aktiviteter i ett försök att under en given period dominera marknaden. (...) En 
kampanj måste stämma med konceptet och gå att förvalta i flera enheter i en så kallad 
mediemix ” (Bergström, 2017:57). Enligt Bergström (2017) är effekten av en kampanj större 
än av en enskild kommunikationsinsats. För att uppnå bästa effekt bör en kampanj 
kommuniceras på flera plattformar. Vidare hävdar Kirby och Marsden (2006) att en lyckad 
kampanj är den som knyter an till och inspirerar konsumenterna.  

2.2 Värderingsstyrda företag 
Värderingsstyrd kultur är idag ett hett ämne. Det har länge varit tydligt att företag som har 
starka värderingar också är mer framgångsrika och attraktiva som arbetsgivare. Nu är det 
också bevisat. Det finns ett starkt samband mellan företagskultur och finansiella resultat 
enligt en ny studie som genomförts av psykologer från företaget Wildfire i samarbete med 
forskare från Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, HRbloggen.se och 
nätverket HR Professionals Scandinavia. Resultaten av studien pekar på att företag vars 
värderingar genomsyrar hela organisationen också har större tillväxt och en högre 
genomsnittlig avkastning. Detta är dock inte de enda fördelarna som framträder för företaget 
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- ökad kundnöjdhet, bättre samarbete och ökad vilja till förändring är ytterligare några 
förbättringar som nämns i samband med detta (Ahnlund, 2014).  
 
Det finns många fördelar med värderingsstyrda företag, men vad begreppet egentligen 
innebär förefaller inte helt fastställt (Ahnlund, 2014). Enligt Melymbrose (2016) är värdeord 
det varumärkets design och tonalitet utgår från. Det handlar om att utgå ifrån sina 
värderingar och konkretisera dem. Det innebär att man inte kan rada upp några  fina 
värdeord på ett papper och stanna där. Företagen måste också ”leva sina värderingar” 
genom att översätta dem till konkreta beteenden och påvisa hur man implementerar detta i 
sitt dagliga arbete (Ahnlund, 2014).  

2.3 Hållbarhet  
Nedan redogörs de begrepp med koppling till hållbarhet som är centrala för rapporten.  

2.3.1 Globala målen 
De Globala målen består av 17 hållbarhetsmål som ska uppfyllas till år 2030. Framtagningen 
av dessa är unik då den skett i samarbete med den privata sektorn, regeringar, 
civilsamhället och forskare (UNDP 2, 2015).  Det övergripande målet är att avskaffa all 
extrem fattigdom, lösa klimatkrisen samt minska ojämlikheter och orättvisor (UNDP 5, 2015). 
Målen är unika genom att vara universella, integrerande, odelbara och inkluderande. Vidare 
är målen utformade för att alla länder ska kunna arbeta utifrån sina egna förutsättningar. I 
Sverige ansvarar Statistiska centralbyrån för att utforma indikatorer som visar hur det 
nationella arbetet med de Globala målen fortlöper (UNDP, 2 2015).  

 
Figur 1, Globala målen (UNDP 5, 2015) 

2.3.2 CSR - Corporate Social Responsibility 
“CSR innebär att företag frivilligt införlivar social och miljömässig hänsyn i sin verksamhet för 
att bidra till en hållbar utveckling ” (NE n.d). Att företag arbetar för att bidra till en hållbar 
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utveckling blev allt vanligare under 80-talet. Under större delen av 1900-talet ansågs det i 
Sverige vara statens roll att fördela företagets vinst på ett sätt som gynnar samhället 
(Borglund, De Geer och Hallvarsson, 2009). Företagens ansvar började först diskuteras i 
USA under 1960-talet då många ansåg att de inte tagit hänsyn till människor och miljö 
(Hopkins, 2006). År 1948 undertecknades “Deklarationen om mänskliga rättigheter” vilket 
ledde till att framförallt social hållbarhet blev en viktig fråga (Helg och Vakoufari, 2007). I 
samband med detta publicerades även boken “Tyst vår” av Rachel Carson vilket visade att 
gifter såsom DDT inte bara gav bättre grödor utan framförallt orsakade stora skador på 
naturens kretslopp (Malm, 2009). Detta ledde till att även miljöfrågor hamnade i fokus.  
 
Under 1990-talet mobiliserade sig många ideella organisationer och drev frågor kopplade till 
företags ansvar för såväl människa som miljö. Genom att lyfta fram företag som inte ansågs 
ta sitt ansvar fick civila allt mer kunskap om olika företags hållbarhetsarbete. Till slut kunde 
inte politiker och företag blunda för kritiken utan blev tvungna att lyfta dessa frågor 
(Grankvist, 2009; Borglund, De Geer och Hallvarsson, 2009).  

2.3.3 Earth overshoot day 
Earth overshoot day är det datum då jordens alla resurser är förbrukade (Earth overshoot 
day 1, 2019). Country Overshoot Day är när varje specifikt land förbrukat sina resurser. År 
2018 hade Sverige förbrukat alla sina resurser den fjärde april (Earth Overshoot day 2, 
2019).  

2.3.4 Greenwashing  
Greenwashing innebär att en aktör marknadsför sig eller sin tjänst/produkt som miljövänlig 
trots att den inte är det (SVID, n.d). Enligt Cecilia Solér, docent i marknadsföring på 
Handelshögskolan, är det svårt för konsumenterna att avgöra om ett företags 
hållbarhetsarbete är trovärdigt eller inte. Vidare visar en studie utförd av studenter på 
Högskolan i Gävle att konsumenter föredrar den produkt de tror är miljövänlig även om två 
produkter i övrigt är identiska. En amerikansk opinionsundersökning visar även att mer än 
hälften av de tillfrågade konsumenterna var beredda att betala mer för en vara om den 
anses vara miljövänlig. Detta leder till att företag idag pratar mycket om sitt hållbarhetsarbete 
i positiva termer även om en stor del av den dagliga verksamheten påverkar miljön i en 
negativ riktning (Kärnstrand 2017).  

2.4 Varumärke  
“Den globala marknaden domineras av starka varumärken. Somliga får sin kraft av 
överlägsna produkter. Andra attraherar oss genom sin personlighet. Åter andra charmar och 
förför oss med sitt yttre. De riktigt framgångsrika kombinerar alla tre ” (Dahlbom, Allergen 
2010:10). Ett varumärke består alltså dels av namn och symboler men även av intressenters 
egna uppfattning av organisationen. Parment förklarar att konsumenter och intressenter 
avgör vad ett varumärke står för, varumärkesstrategier är enbart ett sätt att försöka påverka 
deras bild av varumärket (2015). Vidare förklarar Dahlbom att företag idag förväntas ta 
större samhälls- och miljöansvar än tidigare vilket i förlängningen gett dem en mer komplex 
identitet (2010).  
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2.4.1 Positionering  
Positionering, mer specifikt varumärkespositionering, handlar om att få ett varumärke att 
anta en särskiljande och unik position i konsumenternas medvetande (Keller, Apéria & 
Georgson 2012). Varumärket ska genom att visa på konkurrensfördelar lyckas få en stark 
position på marknaden. Konkurrensfördelarna innefattar positiva associationer som ett 
företag antingen delar med liknande företag inom samma bransch, eller som är unika för 
företaget själv. Dessa positiva associationer beskrivs också som POPs (Points of Parity) och 
PODs (Points of Difference) .  
 
Keller, Apéria & Georgson (2012) menar att med en väl genomförd och lyckad positionering 
blir varumärket starkt och får en tydlig plats i konsumenternas medvetande, vilket kan vara 
avgörande för varumärkets lönsamhet och resultat  

2.4.2 Varumärkesimage  
Varumärkesimage är hur ett varumärke uppfattas av en specifik målgrupp. Detta sker genom 
associationer vilka målgruppen skapar genom sin relation till varumärket samt företagets 
kampanjer, ståndpunkter och värderingar. Därför bör ett varumärke sträva efter att skapa 
gynnsamma associationer vilka stärker deras position på marknaden (Keller, Apéria & 
Georgson 2012).  

2.5 Målgrupp 
Ett företags målgrupp är den grupp av människor som företaget primärt önskar nå ut med 
sitt budskap till. Att bestämma och konkretisera sin målgrupp är mycket viktigt då det ger 
vägledning i det fortsatta arbetet (Bergström, 2017). Det kan vara mycket svårt att fastställa 
vilka varumärkesassociationer som är unika, gynnsamma och bör prioriteras om man inte 
identifierar och skapar förståelse för sin kund - och därav är målgruppsspecificering ett 
nödvändigt steg i en kreativ designprocess (Keller, Apéria & Georgson 2012). 

2.5.1 B2B 
B2B eller “Business to business” är en marknadsstrategi som utgår ifrån att företag gör 
affärer med andra företag - en omsättning av varor som tjänster mellan företag. Business to 
business företag är på så sätt stöttande företag som förser andra företag med det som 
efterfrågas för att de ska kunna drivas, växa och gå med vinst. Exempel på vad som ofta 
utbyts mellan företag är råvaror, tjänster, konsultationer och färdigställda delar av en specifik 
produkt ( Uzialko & Writer, 2019).  
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2.6 Relationen mellan kommunikationsarbete och 
hållbarhetsarbete  
I ett tidigare examensarbete på Linköpings universitet har alumnerna Sanna Eriksson och 
Rebecka Wennerstål tagit fram en analysmodell.  
 

 
 

Figur 2. Relationen mellan kommunikationsarbete och hållbarhetsarbete 
 
Figuren föreställer en skala där den vänstra delen visar hur ett sekundärt hållbarhetsarbete 
samt en informerande kommunikation framstår som två isolerade aktiviteter. Ett helt 
integrerat hållbarhetsarbete samt en involverande kommunikation är däremot aktiviteter som 
samspelar med varandra. “ De båda skalorna överlappar varandra i den högra delen, vilket 
visar att hållbarhetsarbete inte går att skilja från hållbarhetskommunikation när hållbarhet 
ingår i hela företagets verksamhet och intressenterna involveras i kommunikationen av det. 
Det är endast med detta arbetssätt som företagets varumärke kan byggas av hållbarhet ” 
fastslår Eriksson och Wennerstål (2013:55). 
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3.0 Metod  
I följande kapitel presenteras det tillvägagångssätt som avses för att besvara rapportens 
syfte.  

3.1 Förstudie 
Syftet med förstudien är att skapa en bild av hur andra kommunikationsbyråer pratar 
hållbarhet idag. Detta för att få inspiration och vägledning till vårt kommande designarbete.  

3.1.1 Kartläggning av andra byråer 
Förstudien syftar primärt till att ge oss en uppfattning av hur klassiska kommunikationsbyråer 
och byråer med inriktning på hållbarhetskommunikation väljer att prata om hållbarhet. Syftet 
med detta är framförallt att se hur kommunikationen mellan dessa skiljer sig åt. Vi kommer 
att välja ut fyra kommunikationsbyråer som är nischade inom hållbarhet samt ytterligare fyra 
kommunikationsbyråer som saknar denna nisch. Vidare kommer vi skapa en matris med tio 
variabler vilka vi anser relevanta för den information vi önskar samla in om de olika 
företagen.  
 
Med hjälp av informationen från undersökningen kommer vi att kunna göra en trendspaning. 
Vilka företag är värda att inspireras av? I vilka riktningar rör sig liknande företag? - är några 
av de frågeställningar vi kommer ha i åtanke när vi genomför datainsamlingen. Utifrån 
resultatet av den insamlade datan kommer vi att sammanställa likheter och skillnader mellan 
företagen. Sammanställningen genomförs för att få en klarare bild av vad som är vanligt 
förekommande, och mindre vanligt förekommande när det kommer till att prata hållbarhet 
som kommunikationsbyrå. Med hjälp av denna information kan vi finna så kallade POPs 
(Points of parity) samt PODs (Points of difference). Det förstnämnda syftar till gemensamma 
nämnare medan det sistnämnda syftar till det som skiljer de undersökta byråerna åt. Enligt 
Keller, Apéria och Georgson (2012) finns det vissa Point of parities som bör uppfyllas 
samtidigt som ett varumärke bör ha ett antal points of differences för att positionera sig som 
en unik aktör.  

3.2 Designprocess 
För att planera och strukturera designprocessen har vi utgått ifrån det tillvägagångssätt som 
framställs i boken Interaktionsdesign och UX - Om att skapa en god användarupplevelse 
författad av Mattias Arvola (2014).  

3.2.1 Kravspecifikation 
En kravspecifikation syftar till att specificera de krav en produkt eller tjänst bör uppnå (Arvola 
2014). I detta steg sätter vi upp de krav som finns på kampanjen. I detta steg är målet inte 
att gå in på detaljnivå så som att välja vilken plattform som ska användas till kampanjen utan 
att fokusera på vilka resultat kampanjen ska lyckas åstadkomma. Vad är huvudmålet? Vilka 
effekter önskar vi att kampanjen ska få? Vilka reaktioner förväntar vi oss?  
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De funktions- och datakrav som listas i kravspecifikationen kommer att ligga till grund för 
vidare arbetet som omfattar framtagning av koncept. Det kommer fungera som ett verktyg för 
oss att se tillbaka på i realiseringen av något konkret, och på så sätt kommer den att styra 
designprocessen.  

3.2.2. Brainstorming 
Målet med brainstormingen är att på kort tid kunna producera och presentera många idéer, i 
det här fallet idéer på potentiella kampanjer. Arvola (2014) hävdar att en viktig del av 
brainstorming är att inga idéer får kritiseras, samt att galna idéer ska uppmuntras. 
 
I detta steg kommer vi använda oss av post it-lappar på vilka vi kommer skriva ner alla idéer 
vi får under fem minuter. Dessa idéer presenteras sedan för övriga gruppen för att sedan 
kategoriseras. Till sist kommer gruppen överens om vilka idéer som är mest lovande vilka 
vidareutvecklas innan val av koncept kan göras (Arvola, 2014).  

3.2.3 Skisser 
Under designprocessen kommer vi att föra en gemensam skissbok för att dokumentera 
insikter, idéer, koncept och värderingar. Att föra skissbok är en mycket viktig del av 
designarbetet, då designern har möjlighet att tänka igenom och utveckla designen (Arvola, 
2014). Arvola (2014) menar att det är i skissboken mängder av idéer kan drivas fram utan att 
kvaliteten behöver tas i beaktning, och med de förutsättningarna kan nyskapande idéer 
utvecklas. Kvaliteten på skissboken handlar om mängd, att få ner sina idéer och utforska 
sina alternativ snabbt. Den är i fysisk form och man ska kunna ta med sig överallt, då man 
aldrig kan veta när eller var inspirationen kommer fram. Enligt Arvola (2014) består en väl 
genomförd skissbok av hälften anteckningar, som visar på hur en idé växer fram, och hälften 
bilder, för att visualisera. Skissboken kommer föras och fyllas på löpande under hela 
designprocessen.  

3.2.4 Konceptualisering 
Konceptfasen handlar om att utforska vad som är önskvärt hos ett projekts alla intressenter. 
Det är i det här skedet som bärande idéer framställs, utforskas genom bland annat testning 
och förankras - innan de slutligen presenteras i form av förslag. Konceptfasen är en mycket 
omfattande del av arbetet vilken består av undersökning, datainsamling och analys (Arvola, 
2014). Detta ska leda till insikter och avsikter vilket i sin tur ska realiseras i konceptidéer! En 
viktig del i utvecklingen av dessa konceptidéer är att föreställa hur det går i enlighet med 
THINKs värderingar.  

3.2.5 Värdering 
De konceptidéer som vuxit fram behöver nu ordnas och grupperas. För att underlätta detta 
kommer vi att värdera idéerna baserat på ett antal variabler, i form av en värderingsmatris. 
Värderingsmatrisen har som syfte att hjälpa oss se i vilka dimensioner koncepten skiljer sig 
åt och förhoppningsvis vilken eller vilka som är fördelaktiga (Arvola, 2014).  
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Vi kommer värdera konceptidéerna utifrån en pugh-chart. I denna väljer vi ut den i våra ögon 
bästa idéen vilken blir utgångspunkt när samtliga idéer ska utvärderas. Samtliga 
konceptidéer ska jämföras utifrån samma kriterier. Om den idé som jämförs med den 
förstnämnda (vår favorit) uppfyller kriteriet bättre än denna sätts ett plustecken i matrisen. 
Om den uppfyller kriteriet sämre skrivs ett minustecken. När samtliga idéer blivit bedömda 
beslutas vilket koncept som ska vidareutvecklas. Kriterierna i pugh-charten kan bland annat 
bestå av projektmål och effektmål (Arvola, 2014). Ett kriterium i vår pugh-chart kommer att 
utgå från den modell som presenteras under rubriken 2.6 Relationen mellan 
kommunikationsarbete och hållbarhetsarbete. 

3.2.6 Avgränsning av koncept 
När vi valt koncept, påbörjas den så kallade bearbetningsfasen. Vi har nu en bild av vad som 
ska tas fram och varför - nu återstår framtagningen, eller själva utförandet. “I denna fas får 
koncepten och värderingar bakom koncepten möta den hårda verkligheten” (Arvola, 2014). 
Vi tar nu fram innehållet av vår kampanj, samt skapar de analoga designartefakter som 
krävs för att visualisera detta.  

3.2.7 Vidareutveckling av koncept 
När konceptet valts är nästa steg att sätta detaljerna på plats. Här diskuterar vi igenom 
kampanjens samtliga steg för att underlätta för framtagningen av designen. När detta steg är 
slutfört ska projektgruppen inte behöva ta några stora beslut kring konceptets design och 
upplägg.  

3.2.8 Framtagning av design 
I designprocessens sista del kommer projektgruppen digitalisera de skisser som tagits fram i 
föregående steg. Slutligen kommer även mock ups att skapas i syfte att sätta designen i sitt 
sammanhang.  

3.3 Utvärdering av kampanj 
I detta steg kommer vi testa kampanjen på ett antal personer som är representativa för vår 
målgrupp.  

3.3.1 Etiska aspekter 
Personerna som deltar i våra fokusgrupper kommer att förbli anonyma genom att tilldelas 
olika alias. Enligt Creswell ska deltagarnas rättigheter skyddas både innan, under och efter 
observationstillfället (Creswell, 2009).  

3.3.2 Kvalitativa observationer samt analys 
Utgångspunkten vid kvalitativa observationer är att man antecknar sina testdeltagares 
beteenden samtidigt som en specifik aktivitet genomförs. I det här fallet ett utvärderande av 
kampanjen. Vi kommer att föra anteckningar på antingen ett ostrukturerat eller 
semistrukturerat sätt. Om det sistnämnda väljs, har vi ett antal frågor att utgå ifrån. Dessa 
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frågor syftar till att hjälpa oss att förstå hur väl det som testas uppfyller de effekt- och 
designmål som man satt upp (Creswell, 2009). Av detta skäl har vi valt att använda oss av 
semistrukturerade anteckningar. Parallellt med att observationerna sker kommer 
semistrukturerade intervjuer att genomföras. Till en semistrukturerad intervju har ett antal 
frågor förberetts men det finns även utrymme till följdfrågor (Agar 2008). Då vi vill få reda på 
testdeltagarnas åsikter och känslor inför kampanjen anser vi det viktigt att kunna avvika från 
de förberedda frågorna och ställa de frågor som dyker upp under observationens gång.  
 
Vi kommer att utvärdera kampanjen med hjälp av en kvalitativ metod. Creswell (2009) 
hävdar att vid kvalitativ datainsamling väljer man medvetet ut platser och individer för att 
underlätta för forskarna att förstå forskningsproblemet men också för att hjälpa dem besvara 
forskningsfrågan så bra som möjligt.  
 
Inför utvärderingen av kampanjen kommer vi att skapa en intervjumall. Intervjumallens syfte 
är att på bästa möjliga sätt sammanställa utvärderingens resultat samt säkerställa att vi 
ställer relevanta frågor. Intervjumallen kommer att bestå av en informativ del där vi berättar 
om arbetet och vad vi ska använda utvärderingens resultat till. Vi kommer dock i det här 
stadiet inte avslöja alltför mycket om kommunikationsbyråns inriktning då vi inte vill att 
resultatet ska påverkas av detta. Vi kommer nöja oss med att läsa upp examensarbetets 
frågeställningar, se avsnitt 1.2. De frågor vi ställer under utvärderingens gång kommer att 
baseras på studiens frågeställningar för att säkerställa att dessa är av relevans för studien 
och kan besvaras i slutsatsen.  
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4.0 Genomförande 

4.1 Förstudie 
Under förstudien genomfördes en kartläggning av åtta kommunikationsbyråer.  

4.1.1. Kartläggning av byråer 
I förstudien valde vi att undersöka åtta kommunikationsbyråer varav fyra stycken 
positionerar sig som kommunikationsbyråer med spetskompetensen hållbarhet. Syftet med 
detta var att se huruvida deras sätt att kommunicera skilde sig åt eller inte. Till hjälp för 
undersökningen skapade vi en matris där samtliga byråer undersöktes utifrån tio olika 
variabler. I denna inledande studie har vi utgått från byråernas hemsidor. Med hjälp av 
information från förstudien har vi hittat så kallade POPs (Points of parity) samt PODs (Points 
of difference) vilket varit värdefulla insikter för vår designprocess. 

4.1.1.1 Likheter mellan byråerna 
Gemensamt för alla byråer är att de oavsett inriktning jobbar med företag vars verksamhet 
bygger på en hållbar idé. Ett exempel är kommunikationsbyrån Edit & Björnen - som inte alls 
pratar om hållbar utveckling på sin hemsida - men samarbetar tätt tillsammans med 
Lundbergs fastigheter. Lundbergs fastigheter arbetar med hållbar stadsutveckling och gröna 
städer.  
 
Gemensamt för en majoritet av byråerna - oavsett inriktning - är att de pratar förvånansvärt 
lite om hållbarhet. Futerra, First Sight och Yttra förklarar förvisso vad hållbarhet innebär men 
endast en av dem exemplifierar vad hållbarhet innebär specifikt för deras verksamhet. Inga 
av de företag vi undersökte nämner de globala målen trots att dessa är centrala för många 
av kundernas framtida verksamhet.  
 
Vi konstaterade även att en majoritet av de undersökta byråerna finns på sociala medier 
(LinkedIn, Facebook och Instagram). Ytterligare en likhet var att många hemsidor var relativt 
anonyma. Det fanns väldigt lite information om hur de är att arbetar med, vilka kunder de 
riktar sig till med mera. Vi undersökte inte huruvida de pratade om hållbarhet i sociala 
kanaler utan enbart om dessa plattformar används.  

4.1.1.2 Skillnader mellan byråerna 
Vi upptäckte snabbt att formspråket varierade kraftigt mellan hemsidorna oberoende av 
huruvida byrån inriktade sig på hållbarhet eller inte. De sidor vi klassade som moderna (se 
under “formspråk” i Bilaga 1) innehöll ofta mycket färg, animationer och rörliga inslag. 
Hemsidornas primär- och sekundärfärger hade inget samband med huruvida byrån 
specificerade sig på hållbarhet eller inte.  
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4.2 Designprocess 
Nedan redovisas den designprocess som resultatet av arbetet bygger på.  

4.2.1 Kravspecifikation 
Vår kravspecifikation syftade till att ge oss en bild av vilka krav kampanjen måste uppfylla 
oavsett dess utformning. Eftersom det är en releasekampanj är det primära målet att 
positionera THINK som en ny aktör på marknaden samt att positionera sig som ett företag 
med ett väl genomtänkt hållbarhetsarbete. Målet med kampanjen ska vara att potentiella 
kunder uppfattar THINK som det självklara valet för ett hållbart företag som vill använda sig 
av en extern kommunikationsbyrå.  
 
I detta steg använde vi oss även av en så kallad säljtratt vilken illustrerar förloppet från det 
att en kund tar del av kampanjen fram till säljtillfället. Med hjälp av denna kom vi fram till att 
ett naturligt steg efter att ha nåtts av kampanjen är att läsa mer på hemsidan samt kontakta 
THINK. För att se kravspecifikationen i sin helhet, se Bilaga 2.  
 

 
Figur 3. Säljtratt 

 
I detta steg tog vi inga fler beslut än så då vi ville gå in i brainstorming-fasen med ett öppet 
sinne.  

4.2.2 Brainstorming 
Som presenterat i metoden var syftet med brainstormingen att på kort tid presentera så 
många idéer som möjligt, den skede i enlighet med Arvolas (2014) metod, se avsnitt 3.2.2. 
Vi ville inte begränsa oss utan snarare öppna upp dörrarna för alla möjliga konstiga idéer. Vi 
klargjorde också för varandra att det i det här stadiet inte behövde handla om färdiga 
koncept, utan kunde endast vara en tanke som i ett senare skede hade potential att 
utvecklas. Vi brainstormade även kring val av plattform samt uttryckssätt. Vi följde en 
brainstorming-process där vi satt ned vid ett bord med lappar framför oss och satte sedan en 
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timer på fem minuter. Under dessa fem minuter skrev vi allt vi kunde tänka vara en möjlig 
kommunikationslösning för vårt designproblem, som även gick i enlighet med de krav som 
definierats i kravspecifikationen. Vi gjorde övningen två gånger. Efter detta sorterade vi 
bland lapparna och det visade sig att vi kommit fram till 14 idéer/koncept. Utifrån dessa 
valde vi sedan ut 8 koncept med störst verklighetsförankring som även hade stor variation till 
varandra. De 8 koncepten löd som följande:  
 

1. “Det har alltid varit så” 
Det finns många saker vi gör utan att reflektera över det. Vi tar bilen till jobbet och 
flyget till semesterparadiset för att vi alltid gjort det. Men sanningen är att många 
saker vi gjorde för bara några år sedan (som att röka inomhus, åka motorcykel utan 
hjälm och bil utan bälte) idag är oacceptabla. Vi funderade på vilka saker vi gör idag 
som kommer att vara oacceptabla i framtiden. Att köra bil på fossilt bränsle är kanske 
otänkbart om inte alltför många år. Med detta koncept ville vi skapa tankeväckande 
copy som får mottagaren att omvärdera sitt sätt att tänka kring några av dagens 
största hållbarhetsutmaningar. Tanken var att copyn skulle kunna användas på flera 
olika plattformar och såväl tryckt som digitalt.  

 
2. Användbara giveaways 

THINK är som nämnt tidigare en kommunikationsbyrå med hållbarhet som en av 
företagets viktigaste värderingar. Tanken med det här konceptet var att närma sig 
potentiella kunder genom att lämna giveaways till deras kontorslokaler. Men ett krav 
var att gåvorna skulle vara användbara, t.ex. en snö och isskrapa när årets första snö 
faller. Tanken var att gåvan också skulle ha någon form av uppmaning eller viktigt 
budskap, t.ex. “Var glad att snön fortfarande faller” - THINK”.  
 

3. Uppmärksamma specifik dag 
Konceptet uppmärksamma specifik dag skall uppmärksamma en specifik dag som 
har en stark anknytning till ekologisk eller social hållbarhet, t.ex. Earth Overshoot 
Day, Världsautismdagen, Earth Hour eller liknande. Genom att upplysa andra om 
detta hoppas THINK visa på sin kunskap och kompetens om ämnet. 
 

4. Hållbarhetstest 
Tanken med konceptet hållbarhetstest var att THINK skulle närvara på någon form 
av mässa, event eller workshop - där företag skulle få möjlighet att testa hur hållbar 
deras affärsidé och verksamhet faktiskt är. Efter att ha fått sitt resultat skall företagen 
få information om hur THINK genom enkla medel kan hjälpa dem att bli mer hållbara.  
 

5. Gerillamarknadsföring 
Konceptet gerillamarknadsföring skall genom oväntade handlingar, i oförutsägbara 
medier och sammanhang väcka uppmärksamhet om frågor och ämnen med koppling 
till hållbarhet. Den huvudsakliga tanken med det här konceptet är att på ett 
provocerande sätt väcka uppmärksamhet och starta diskussion om THINK som 
företag, eftersom de är en ny aktör på marknaden.  
 

6. Event 
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Det sker regelbundet olika event inom hållbarhet och kommunikation där THINK på 
olika sätt skulle kunna delta. Tanken med detta koncept var att delta på en mässa 
där THINKs målgrupp finns representerad. Förutom att finnas som utställare skulle 
THINK kunna hålla i tävlingar, föreläsa etcetera. Framförallt ser vi en mässa som en 
arena där THINK verkligen skulle kunna gå utanför boxen och göra en oväntad 
marknadsföringsaktivitet. 
 

7. Engagerande övning 
Konceptet “engagerande övning” skulle även det äga rum på något form av event, 
mässa, workshop eller liknande. Tanken är att i THINKs monter arrangera någon 
form av hållbarhets övning, uppgift eller tävling. T.ex. ska alla personer som besöker 
montern skriva varsin post-it-lapp där de redogör sitt företags/sin arbetsplats bästa 
tips för att vara hållbara. I slutet av dagen skulle THINK göra någon form av uttalande 
där de presenterar sig själva som företag, en sammanfattning av de tips de fått under 
dagen, samt utser en vinnare.  
 

8. Pressmeddelande  
Detta koncept skulle starta med ett pressmeddelande som belyser ett aktuellt 
problem. Resterande steg av kampanjen skulle sedan bestå av att på olika sätt 
belysa den problematik pressmeddelandet tar upp. Vi bestämde inte vad 
pressmeddelandet skulle ta upp utan såg det som nästa steg i processen efter att 
värderingen skett.  

 

 
Figur 4, Brainstorming.  
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4.2.3 Konceptualisering 
När vi valt ut de åtta olika idéer från brainstormingen började vi konceptualisera dessa. På 
vissa lappar hade vi idéer som fungerande som en del av ett koncept men som inte bar sig 
självt. Då lades fokus på att sätta dessa i ett sammanhang. Exempelvis hade vi idé om att 
ge hållbara goodiebags vilket var en idé som behövde kompletteras med ytterligare 
aktiviteter. I den här fasen gjorde vi koncepten tydliga nog för att i nästa fas kunna värderas 
med hjälp av en pugh-chart. En central del av den här fasen var också att föreställa oss hur 
koncepten skulle tänkas gå i enlighet med THINKs värdeord, Transparent, Hållbart och 
Kaxigt.  
 

 
Figur 5, Konceptualisering av våra åtta koncept 

4.2.4 Värdering 
När alla idéer/koncept hade konceptualiseras och vi fått en klarare bild av hur de skulle 
genomföras valdes variabler till en värderingsmatris. Variablerna valdes utefter vad som 
upplevdes som relevant för vår specifika designutmaning. Sammanlagt valdes tio variabler:  
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1. Hur linje med THINKs formspråk 
2. I linje med THINKs värderingar 
3. Prisvärdhet 
4. Genomförbarhet inom exjobbet 
5. Genomförbarhet IRL  
6. Tidsåtgång 
7. Övriga resurser 
8. Intresseväckande 
9. Uppmuntrar hållbara handlingar 
10. Genererar sälj  

Vi valde ut det koncept som vi ansåg hade störst potential att lyckas uppfylla alla de tio 
kriterier/variabler vi valt ut, vilket i det här fallet var konceptet “Det har alltid varit så”. De 
övriga sju koncepten jämfördes sedan med hjälp av de tio variablerna och värderades 
baserat på om de uppfyllde kriteriet sämre eller bättre, eventuellt likasinnat med 
utgångskonceptet, dvs. plus (+), minus (-) eller neutralt (0).  
 

 
Tabell 1, Värderingsmatris 

 
Värderingsmatrisen utvisade att konceptet “Gerillamarknadsföring” var det enda av de sju 
konceptet som lyckades få fler “poäng” än utgångskonceptet. Den fick bland annat positivt 
på variablerna tidsåtgång, genomförbarhet inom exjobbet samt intresseväckande. 

4.2.5 Avgränsning av koncept 
“Det har alltid varit så” och “Uppmärksamma specifik dag” är utifrån värderingsmatrisen och 
personliga åsikter de två starkaste koncepten. Vi kom fram till idén att på något sätt 
kombinera någon av dessa med konceptet “Gerillamarknadsföring”, vilket ska fungera som 
en primär metod för att uttrycka innehållet i kampanjen. Även “Inkluderande övning” och 
“Pressmeddelande” fick bra resultat i värderingsmatrisen. Vi valde dock att inte gå vidare 
med dessa då de upplevdes som mindre kreativa idéer än “Det har alltid varit så” och 
“Uppmärksamma specifik dag”.  
 
För att göra ett val av dessa två gjorde vi mer utförliga skisser och storyboards för att 
förklara och konkretisera koncepten ytterligare, men också för att se hur de skulle interagera 
med vår målgrupp. Detta gjorde vi dels för att förtydliga för oss själva, men också för att 
undersöka de två alternativens möjligheter.  
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Figur 6, Skiss gerillamarknadsföring 

 

 
Figur 7, Skiss digital kampanj och informativ kampanj på hemsida 
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Figur 8, Skiss digital kampanj (film/karusell) 

 

 
Figur 9, Storyboard uppmärksamma specifik dag (stickers) 
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Figur 10, Storyboard uppmärksamma specifik dag (tryckt kampanj) 

 

 
Figur 11, Storyboard uppmärksamma specifik dag (digital skärm) 
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Figur 12, Skiss Det har alltid varit så 

 
Figur 13, Storyboard Det har alltid varit så 
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När vi fått en klar helhetsbild av de två koncepten kände vi oss redo att välja ett koncept att 
arbeta vidare på. Vårt valda designkoncept är “Uppmärksamma specifik dag” vilket uttrycks 
genom gerillamarknadsföring.  

4.2.6 Vidareutveckling av koncept 
För att greppa den visuella identiteten hos den fiktiva kommunikationsbyrån THINK gjordes 
en genomgång av företagets brand book. Vi tyckte det vore en god idé att få en återblick och 
tillsammans sammanfatta de grafiska riktlinjer som senare skulle återspeglas i kampanjen. 
Delar av Brand Booken som är relevanta för designprocessen i det här arbetet återfinns i 
Bilaga 3.  
 
Därefter utvecklades konceptet “Uppmärksamma specifik dag”. Vi beslutade oss även för en 
mer specifik målgrupp än tidigare. Tidigare specificerades målgruppen som att de primära 
kunderna var startups. För att förenkla och ge oss bättre möjligheter till att utvärdera 
kampanjen med hjälp av målgruppen konkretiserades målgruppen ytterligare till startups i 
Östergötland.  
 
Vi hade sedan tidigare bestämt att kampanjen ska vara plattformsoberoende samt ske i flera 
steg. Det fenomen vi valt att uppmärksamma är Earth overshoot day. Earth overshoot day är 
den dag då jordens alla resurser är förbrukade (Earth overshoot day 1, 2019). Vi har 
däremot valt att fokusera på det som kallas Country Overshoot Day vilket är när varje 
specifikt land förbrukat sina resurser (Earth Overshoot day 2, 2019).  
 
Det första steget av kampanjen sker i slutet av mars när åtta av världens länder förbrukat 
sina resurser. Detta uppmärksammas genom att vi använder en digital skärm för att visa en 
världskarta. Detta sker på ett antal platser i och omkring kontorshotell där vår målgrupp 
spenderar en stor del av sin tid. Utöver en stor karta utanför kontorshotellet ser vi även 
framför oss att den återfinns vid parkeringsplatser, busshållplatser och liknande. Kartan 
består av världsdelarnas konturer men de länder som redan förbrukat årets resurser har 
släckts ner. I hörnet av kartan syns dagens datum. Skärmen varierar mellan att visa 
världskartan samt en text med en uppmaning om att kontakta THINK.  
 
Kampanjens andra steg sker i början av april när Sverige förbrukat alla resurser. Detta 
uppmärksammas på sociala medier genom en bildserie. Bildserien består av samma 
världskarta som i det första steget. Bilderna som visas föreställer vilka länder som förbrukat 
sina resurser dagarna före Sverige gjort detsamma. Den sista bilden visar när även Sverige 
gjort detta. I nedre hörnet syns tid och datum. En majoritet av bilderna i serien visar kartan 
bara minuter innan bilden slår om till den 4e april vilket är datumet då Sverige förbrukat sina 
resurser.  
 
Kampanjens tredje steg sker parallellt med steg två men tar fasta på gerillamarknadsföring 
som metod. Vi har tagit fram ett antal stickers vilka fästs på ytor som vår målgrupp ofta 
befinner sig nära. Våra stickers har följande texter: 
“Your yearly dose of coffee has already been consumed!” 
“Your yearly amount of clean water has already been used!” 
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“Your yearly amount of car driving has already been used!” 
“Throw away fresh food!? Did you know that you have eaten your yearly dose of food?” 
“This year Sweden´s overshoot day occurred on the 4th of April”.  
 
Det slutliga steget för mottagaren är att besöka THINKs hemsida. En majoritet av besökarna 
kommer sannolikt nå denna via den länk som finns med i kampanjens andra steg, det vill 
säga via det sponsrade inlägget på Instagram. På hemsidan möts besökaren (den 
potentiella kunden) av ytterligare information om kampanjen då kampanjen om Earth 
Overshoot Day under denna period kommer pryda förstasidan. I anknytning till detta 
konkretiseras även THINKs erbjudande ytterligare. Besökaren blir upplyst om vad THINK 
anser vara sitt ansvar samt sin kunskap och kompetens. Vidare hoppas THINK kunna hjälpa 
hållbara företag att inte enbart själva bli mer hållbara - men också upplysa sina kunder om 
att göra mer hållbara val. På förstasidan finns även kontaktuppgifter till de som arbetar på 
THINK och besökaren kan via olika undersidor läsa ännu mer om THINKs erbjudande.  

4.2.7 Framtagning av design 
I detta steg digitaliserades samtliga skisser. Vi insåg här att vissa detaljer vi skissat inte 
skulle synas på långt avstånd varpå en del av arbetet bestod av att förenkla tidigare skisser. 
I detta steg lade vi även stor energi på texterna då vi i tidigare steg enbart gjort utkast på 
dessa. Eftersom texten skulle vara på engelska bad vi också en person med engelska som 
modersmål att korrekturläsa texterna åt oss för att få ett expertutlåtande på våra 
formuleringar. Totalt skapades fyra olika beståndsdelar av kampanjen, som representerar 
steg 1, steg 2, steg 3 respektive det slutgiliga steget av kampanjen. När vi blivit nöjda med 
materialet skapade vi mock ups vilka satte materialet i sitt sammanhang.  
 

 
Figur 14, Digital skiss på skärm Steg 1  
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Figur 15, Digital skiss på sociala medier Steg 2  

 
Figur 16, Digital skiss på stickers Steg 3 
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Figur 17, Digital skiss på landningssida Slutgilitgt steg 

4.3 Utvärdering av kampanj 
Nedan följer information om hur vi gick tillväga för att förbereda och genomföra 
utvärderingen av kampanjen på Norrköpings Science Park.  
 
Vi valde att utvärdera kampanjen med hjälp av två personer som var en del av vår målgrupp. 
Detta ägde rum den 8 maj kl.10.00 på Norrköpings Science Park. Innan dess hade vi 
förberett ett antal frågor. Frågorna skapades utifrån arbetets frågeställningar för att vi på 
bästa möjliga sätt ska kunna besvara dessa. En del frågor var öppet ställda medan andra 
var mer ledande. Vi ville ha mest öppna frågor för att få ut så mycket information som möjligt 
från varje deltagare. Ledande frågor såg vi däremot som ett bra sätt för att få svar på 
konkreta frågor vi fått under arbetets gång. Ett exempel på en öppen respektive mer ledande 
fråga vi använde oss av är följande: “ Vad får du för känsla för avsändaren ?” samt “På vilket 
sätt upplever ni avsändaren som en förtroendeingivande aktör? ”.  
 
De förberedda frågorna lade vi i en mall där vi kategoriserade dem enligt följande: Frågor för 
respektive del av kampanjen samt Frågor avseende kampanjen som helhet . Utöver detta 
fanns även en del information att delge deltagarna innan utvärderingens start. Denna bestod 
främst av information om hur testresultatet ska användas samt en kort bakgrund till vår 
kampanj. Avslutningsvis ställde vi även några frågor som inte specifikt berörde vår kampanj. 
Ett exempel på en sådan fråga är “ Hur ser du på hållbarhet i din roll som företagare eller 
anställd? ” För att se intervjumallen i sin helhet vad gäller både upplägg och frågor, se bilaga 
5.  
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5.0 Resultat 
Nedan följer den slutliga designen och en detaljerad beskrivning av vardera av kampanjens 
fyra steg. Vidare i detta kapitel redogörs också resultatet av utvärderingen.  
 
Våra testdeltagare kommer nedan kallas person A och person B. Person A arbetar i 
energibranschen på ett företag som funnits i drygt fem år. Hen har arbetat där de senaste tre 
åren. Person B arbetar på ett företag som förmedlar pengar till välgörenhet. Företaget 
startades 2013 och hen har arbetat där sedan strax efter att företaget startades.  

5.1 Världskarta på storbildsskärm 
 

 
Figur 18, Storbildsskärm 1 
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Figur 19, Storbildsskärm 2 

 
Figur 20, Storbildsskärm 3 
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Figur 21, Storbildsskärm 4 

 

5.1.1 Beskrivning av världskartan 
Det slutgiltiga första steget av kampanjen är en stor digital skärm uppsatt på en husfasad, i 
ett parkeringsgarage eller inuti en kontorslokal vilken pryder informationsgrafik om Earth 
Overshoot Day. Den första bilden ( se figur 16 ) visar kampanjens utseende dagen då den 
startar, det vill säga i slutet av mars. Från första januari kommer sedan länder att släckas 
ned ett efter ett, i samband med att just det landet “når” sin Country Overshoot Day. När 
landet släcks ner går alltså landets yta på skärmen från att vara rosa till att bli svart. Bilden 
som visar dagens datum ( se figur 16-18 ) kommer att visas i en minut för att sedan ersättas 
med bilden innehållandes text och logotyp ( se figur 19 och figur 20 ). Detta för att upplysa 
betraktaren om vem som är avsändaren och syftet med kampanjen.  
 
Grundidén bakom det första kampanjsteget var att skapa något som får betraktaren att haja 
till. Placeringen av den interaktiva skärmen är därmed av stor relevans. Det är också viktigt 
att den placeras på en geografisk plats där många i målgruppen passerar.  

5.1.2 Utvärdering av världskartan 
Båda testpersonerna fick vid utvärderingstillfället besvara tre frågor om respektive 
kampanjdel. Frågorna var: “ Vad är ditt första intryck av det här? Vad får du för känsla för 
avsändaren? samt Hur känner du när du ser det här? ¨. Både person A och B upplevde vid 
detta steg att det var ett bra initiativ samt att de blev nyfikna på avsändaren. Vid kampanjens 
första steg hade båda deltagarna svårt att avgöra inom vilken bransch avsändaren verkar. 
Person A gissade att avsändaren var en statlig myndighet eller FN medan person B gissade 
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på någon som jobbar med systemfrågor. Person B upplevde även en känsla av att vi måste 
agera nu för att kunna stoppa klimatkrisen.  

5.2 Film på sociala medier 

 
Figur 22, Film på sociala medier 

 

5.2.1 Beskrivning av filmen 
Kampanjens andra steg består av en film. I rapporten visas denne som nio stillbilder ( se figur 
22 ). Filmen visas bild efter bild, kollaget med bilder läses av högst upp från vänster till längst 
ner till höger, rad för rad. Till skillnad från kampanjens första steg fokuserar det här steget på 
Sveriges Country Overshoot Day vilket inträffar den 4 april. Detta är skälet till att klockan har 
adderats och att det finns fler stillbilder med olika klockslag, t.ex. 23:45, 23:58, 23:59 etc. 
Filmen har också en ljudeffekt i form av hjärtslag som bultar varje gång bilden byts. 
Hjärtslagen blir allt snabbare för att sedan avta när den 4 april visas och Sverige svartnat på 
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kartan. Sedan följer en informativ text och slutgilitgen THINKs logotyp för att betraktaren ska 
veta vem avsändaren är.  
 
Tanken med steg två är att filmen ska cirkulera på plattformen Instagram i form av ett 
sponsrat inlägg. Sponsrade inlägg är även klickbara, där betraktaren genom ett klick kan ta 
sig till avsändarens önskade webbplats. I det här fallet skulle betraktaren komma till THINKs 
hemsida där hen kan läsa mer om kampanjen och kommunikationbyråns arbete.  

5.2.2 Utvärdering av filmen 
Även i kampanjens andra del har testdeltagarna en nyfikenhet inför avsändaren. Person A 
tror dock inte längre att avsändaren är en statlig myndighet utan snarare en PR-byrå. Detta 
baserar hen på frasen “ Need help ?” vilket enligt denna antyder att avsändaren säljer tjänster 
kopplade till kommunikation och hållbarhet. Hen tillägger dock något intressant, nämligen att 
avsändaren är “ Nån som säljer en tjänst som grönmålar ditt företag ”. Hen tillägger att filmen 
är intressant men att hen sällan reflekterar över sponsrade instagraminlägg. Därmed kanske 
inte hen skulle ha sett detta steg av kampanjen om den publicerats på riktigt. Person B 
upplever att filmen lockar hens intresse och står fast vid att avsändaren jobbar med 
systemfrågor.  

5.3 Stickers i kontorsmiljö 
 

 
Figur 23, Stickers 1 
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Figur 24, Stickers 2 

 

 
Figur 25, Stickers 3 
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Figur 26, Stickers 4 

 

 
Figur 27, Stickers 5 
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5.3.1 Beskrivning av stickers 
Kampanjens tredje steg syftar till att närma sig målgruppen i en fysisk miljö. Efter att ha 
publicerat steg ett och steg två som bägge är betraktade på avstånd vill vi nu poängtera 
ytterligare vilka den här kampanjen riktar sig till. Det tredje steget - i form av stickers - ska 
därför pryda THINKs målgrupps kontorslokaler. Tanken är att personerna som möts av 
dessa stickers ska få sig en uppmaning, men också en påminnelse om THINKs närvaro.  
 
Informations- och formmässigt har vi valt att låta stickersen vara ganska avskalade för att 
skapa en nyfikenhet kring THINK som varumärke. 

5.3.2 Utvärdering av stickers 
Båda testpersonerna var överens om att kampanjens tredje steg upplevs som provocerande. 
Texterna talar direkt till mottagaren och de upplevde dåligt samvete. “ Man inser att det gäller 
mig också ”, sa person B. Hen tillade också att hen fick “ en lite jobbig känsla men det är ju 
hela poängen ”. Person A efterfrågade en tydligare avsändare och hade gärna sett en 
webbadress under texten. Person B tillade även att avsändaren är någon som bryr sig och 
vill göra skillnad.  
 
De stickers som visas ovan skiljer sig dock något från de som visades under utvärderingen. 
Stickersen i figur 26 hade vid utvärderingstillfället texten “Your yearly dose of coffee have 
already been drunken up ” vilket efteråt ändrades till texten “ Your yearly dose of coffee has 
already been consumed”. Likaså i figur 23 och 27 byttes ordet have  ut till has  efter att 
utvärderingen genomförts. Denna förändring har dock sannolikt inte påverkat 
testdeltagarnas åsikter om våra stickers.  
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5.4 Landningssida för kampanjen 

 
Figur 28, Landningssida 1 

 
Figur 29, Landningssida 2 
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Figur 30, Landningssida 3 

5.4.1 Beskrivning av landningssidan 
Det slutgiltiga steget av kampanjen, steg fyra, är vad vi hoppas de andra stegen av 
kampanjen ska generera, vilket är ett besök på THINKs hemsida.  
 
Under perioden för THINKs releasekampanj om Earth Overshoot Day kommer förstasidan 
prydas av information om just detta. När betraktaren scrollar ned hittar hen en informativ och 
uppmanande text som förklarar vikten av hållbarhetsarbete. Texten belyser värdet av att 
som företag ha ett faktiskt hållbarhetsarbete utifrån ett lönsamhetsperspektiv och belyser de 
fördelar som företag kan dra av detta. Slutgiligen hoppas vi att det slutgilitga steget ska leda 
till “action”, dvs. att målgruppen faktiskt kontaktar THINK - därav publicerandet av 
kontaktuppgifter på slutet av sidan.  

5.4.2 Utvärdering av landningssidan och kampanjen som helhet 
När person A fick ta del av landningssidan på THINKs hemsida är hen övertygad om att 
THINK är en byrå som tar ett helhetsgrepp om hållbarhet och kommunikation. För person A 
uppstår dock en rad frågor. För hen står det inte klart om THINK jobbar med enbart 
(hållbarhets)kommunikation eller om THINK vill förändra företagskulturen från grunden. 
Person B uppfattar dock Think som “ en part jag kan vända mig till för att förbättra min egen 
verksamhet ”. 
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Efter att deltagarna sett kampanjens samtliga steg följde vi upp med ett antal frågor 
kopplade till kampanjen som helhet samt frågor riktade till dem om hur de arbetar med 
kommunikation och hållbarhet. Person A uppfattade THINK efter att ha sett hela kampanjen 
som en trovärdig aktör med ett seriöst budskap. Hen upplevde att kampanjen uppmanar till 
handlingskraft men att det finns viss förvirring kring vem som bör förändras. Kampanjens 
innehåll - framförallt klistermärkena - riktar sig till hen som person medan THINKs 
erbjudande riktar sig till företag. Person A tycker även att valet av plattformar i viss mån 
påverkar THINKs image negativt. Den storbildsskärm som kampanjen visas på drar mycket 
ström och de framtagna klistermärkena produceras för att vid kampanjens slut sannolikt 
kastas. Person A beskriver avsändaren som “ engagerad, informativ och utstickande i 
budskapet ” samt kampanjens innehåll som bra och tankeväckande. Hen önskar också få lite 
mer konkret information om THINK men även om sitt eget ekologiska fotavtryck. Det hade till 
exempel varit intressant att via THINKs hemsida ta reda på sitt eget ekologiska fotavtryck 
genom ett test eller liknande. 
 
För person A bör en samarbetspartner vara någon som förstår deras komplexa affärsidé. 
Huruvida THINK vore en potentiell samarbetspartner är svårt att ge något svar på. På hens 
arbetsplats är det däremot viktigt att deras samarbetspartners arbetar med och har 
förståelse för hållbarhet vilket gör THINK till en möjlig samarbetspartner. Vi frågade även 
vad personen visste om de Globala målen samt Earth Overshoot Day och bedömer att hen 
har tillräckliga kunskaper för att kunna ta del av kampanjens samtliga delar. Person A tycker 
däremot att det pratas för lite om såväl de Globala målen samt Earth Overshoot Day. Hen är 
också övertygad om att det krävs krafttag för att kunna uppnå de Globala Målen. 
 
Person B uppfattar avsändaren som “ modern, medveten och engagerad ” samt kampanjens 
innehåll som “ provocerande, modernt, och tydligt ”. Hen uppskattar att kampanjen lyfter 
hållbarhet på ett konkret sätt och att kampanjen har en röd tråd i såväl innehåll som 
formgivning. Vidare upplever hen att kampanjen uppmanar till handlingskraft men att hen 
inte blir så emotionellt påverkad av budskapet eftersom att hen identifierar sig som en 
miljömedveten person. För hen är kampanjens innehåll inget nytt och ger därmed ingen 
aha-upplevelse. Vi frågade därför om hen trodde att reaktionen varit en annan om hen 
saknat intresse för hållbarhet. Person B hade svårt att ge ett tydligt svar men förklarade att 
många verkar nästintill omedvetna om klimatkrisen trots att det ständigt talas om den. Om 
man fortfarande inte förstått allvaret i klimathotet krävs det sannolikt mer än en kampanj för 
att få upp ögonen för det och framförallt för att skapa förändring. Person B uppskattar valet 
av plattformar och säger att hen sannolikt tagit del av alla steg om kampanjen lanseras på 
riktigt.  
 
För Person B är hållbarhet viktigt och företaget arbetar mycket med de Globala Målen. Alla 
samarbetspartners måste göra detsamma samt vara en del av FNs nätverk Global Compact. 
Vidare strävar de efter att deras samarbetspartners ska fakturera en kostnad som ligger 
nära dess självkostnadspris. Detta leder till att de kan hålla ett lågt pris på sin tjänst och att 
en större del av deras omsättning går till välgörande ändamål. Person B säger även att 
THINK skulle kunna vara en potentiell samarbetspartner under förutsättning att de uppfyller 
ovanstående krav. Idag gör dock företaget allt marknadsföringsarbete internt och saknar 
behov av en extern kommunikationsbyrå.  
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6.0 Diskussion 
I följande del av studien diskuteras resultat och metod. Vidare diskuteras även studiens 
validitet, reliabilitet och förslag på fortsatta studier presenteras.  

6.1 Resultatdiskussion  
Resultatet av studien visar att THINKs releasekampanj om Earth Overshoot Day är ett bra 
tillvägagångssätt för att som företag positionera sig som en hållbar aktör. Studien har visat 
att kampanjen ger associationer som medvetenhet och engagemang med inslag av 
modernitet och provokation. Detta ligger även i linje med THINKs värdeord kaxigt, hållbart 
och transparent. Resultatet av kampanjens utformning har ett starkt samband till studiens 
frågeställningar, vilket tyder på kampanjens relevans för studiens syfte. Det har dock också 
funnits en del oklarheter gällande kampanjens form och innehåll vilka diskuteras nedan.  
 
Något vi fick feedback på under utvärderingen var att en stor del av kampanjens innehåll 
tycks rikta sig till privatpersoner samtidigt som THINKs målgrupp är företagare. Vi har under 
arbetets gång haft en diskussion kring detta. Vi tror att det krävs stort engagemang för att 
driva framgångsrikt hållbarhetsarbete. Det engagemanget behöver komma från de anställda, 
det vill säga från individen. Om vi kan få individer att förstå vikten av hållbarhetsarbete 
kommer detta troligen påverka hur de driver bolag eller agerar som anställda. Att vår 
kampanj riktade sig mycket till enskilda individer på arbetsplatsen var vi medvetna om och i 
vissa steg valde vi därför att rikta budskapet lite extra mot företagare. På storbildsskärmen 
samt i filmklippet tilltalar vi mottagaren som “ You as a company ” för att förtydliga vem vi vill 
nå. Värt att tillägga är dock att vi säkerligen tilltalat mottagaren på ett annat sätt om 
målgruppen inte varit nystartade företag. Hade målgruppen varit exempelvis en kommun 
som upphandlar sina tjänster hade kampanjen sett annorlunda ut.  
 
Under utvärderingen fick vi även viss kritik för valet av plattformar då dessa i sig själva bidrar 
till onödig belastning på miljön. Även detta är något vi varit medvetna om under processens 
gång. Vi har exempelvis valt bort kampanjer som bygger på giveaways då dessa bidrar till 
onödig konsumtion. Storbildsskärmen är tveklöst en energitjuv. Trots detta ansåg vi att detta 
var ett effektivt sätt att nå ett stort antal människor. Även om kampanjen har en nischad 
målgrupp kan ett stort antal människor ta till sig av det budskap som visas i kampanjens 
första del. De stickers vi tagit fram bidrar visserligen till viss produktion av engångsprodukter 
men trycks i små volymer. Att trycka upp liknande produkter och ge bort till enskilda individer 
hade däremot varit otänkbart för THINK. Detta hade bidragit till onödig produktion då 
giveaways tenderar att inte användas utan samlas på hög eller kastas.  
 
Vidare kan diskussion föras om huruvida den interaktiva storbildsskärmen faktiskt kan 
klassas som gerillamarknadsföring, vilket var vår tanke från början. Som redogjort i avsnitt 
2.1.1 Gerillamarknadsföring , brukar gerillamarknadsföring hålla en låg budget. Kostnaden för 
att disponera en stor digital skärm under cirka fem dagar kan dock vara hög. Bortsett från att 
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hålla en relativt låg kostnad, är viktiga krav för gerillamarknadsföring att den ska vara 
häpnadsväckande och innovativ. Genom att placeras i en miljö där en skärm av liknande 
slag inte funnits förut, hoppas vi kunna väcka målgruppens uppmärksamhet. För att 
kampanjen som helhet ska vara relativt kostnadseffektiv trots skärmen, har den 
kompletterats med desto billigare moment likt stickers. I utvärdering kom det fram att båda 
testpersonerna upplevde stickersen som den mest provocerande delen av kampanjen. Vårt 
mål är att denna provokation ska väcka uppmärksamhet och engagemang. På så sätt har vi 
vävt in gerillamarknadsföring i kampanjen även om den interaktiva skärmen inte uppfyller de 
krav gerillamarknadsföringen ställer. Efter utvärderingen tycks stickersen vara den del av 
kampanjen som går bäst i enlighet med kraven för gerillamarknadsföring.  
 
Ytterligare en feedback vi fått under utvärderingen är att THINKs erbjudande är något 
otydligt. Testdeltagarna förstod att THINK erbjuder tjänster kopplade till kommunikation och 
hållbarhet men saknade mer konkret information om dessa. Vi valde att i detta arbete enbart 
skapa en liten del av THINKs hemsida och inte samtliga delar. Detta ledde dock till att 
testdeltagarna inte kunde avgöra om THINKs tjänster passade dem eller inte. Om vi haft mer 
tid borde vi ha skapat allt innehåll till THINKs hemsida. Detta rymdes dock inte inom ramen 
för ett examensarbete på kandidatnivå. Testdeltagarnas feedback går även att tolka som att 
kampanjen är informationsfattig och att mer information om THINKs tjänster borde ha 
funnits. Att avgöra hur mycket information som ska finnas med är svårt. Risken finns istället 
att det starka budskapet går förlorat till förmån för information som kan komma i ett senare 
steg. Vi beslutade därmed att konkret information om THINKs tjänster kommer i ett senare 
steg.  
 
Vid utvärderingen sa person A att avsändaren tycks vara “ Någon som säljer en tjänst som 
grönmålar ditt företag ”. För att hållbarhetskommunikation ska uppfattas som trovärdig är det 
viktigt att den kommunicerar ut konkret hållbarhetsarbete och inte förskönar företag som 
misslyckas med att driva hållbar utveckling. Att prata om hållbarhet på ett trovärdigt sätt är 
svårt och något som alltid kan utvecklas. Då personen inte lade någon större vikt vid 
uttalandet och inte sa något mer som tydde på att vi grönmålat THINKs arbete ser vi dock 
inte detta som något som behöver förbättras i kampanjen. 
 
Tidigare i rapporten presenteras en modell ( se 2.6 Relationen mellan kommunikationsarbete 
och hållbarhetsarbete ). Denna har primärt använts i värderingsmatrisen men är även av 
relevans i resultatdiskussionen. Något som framkom under utvärderingen är att kampanjen 
upplevs som involverande samt väcker tankar och känslor hos mottagaren. Enligt modellen 
innebär framgångsrik hållbarhetskommunikation att hållbarhetsarbetet är helt integrerat i 
affärsmodellen samt att kommunikationen är involverande snarare än informerande. Då 
hållbarhet är grunden till hela THINKs affärsmodell och kommunikationen uppfattas som 
involverande anser vi att vi uppfyllt de krav som analysmodellen ställer på framgångsrik 
hållbarhetskommunikation.  

6.1.1 Förslag till förbättring av kampanjen 
Efter att utvärderingen genomförts uppkom ett antal förslag på hur kampanjen skulle kunna 
förbättras. Båda testdeltagarna ansåg att THINKs erbjudande skulle kunna konkretiseras. 
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Det steg i kampanjen som innehåller mest information om detta är det sista steget. En möjlig 
förbättring av kampanjen vore därför att utveckla THINKs erbjudande i den text som 
återfinns på THINKs hemsida.  
 
Ytterligare något som skulle kunna undersökas ytterligare är valet av plattformar. Det är 
möjligt att kampanjen kan skapas på ett snarlikt sätt men med en mindre miljöpåverkan.  

6.2 Metoddiskussion  
Efter att designprocessen utförts och kampanjen utvärderats har vi identifierat såväl lyckade 
metodval som mindre brister i dessa. I efterhand anser vi dock att kvalitén på studien i stort 
är hög inom ramen för ett examensarbete på kandidatnivå.  
 
Studien grundar sig på en väl beprövad designprocess som är välkänd inom grafisk design. 
Vi har följt en process som ofta används i liknande sammanhang och anses trovärdig. Att vi 
följt denna process har gett oss struktur, vilket bidragit till att vi fokuserat på rätt saker och att 
arbetet fortgått utan större felsteg. Ytterligare något som förenklat vår designprocess är det 
faktum att vi arbetat med och utgått från ett fiktivt varumärke. Därmed har ingen hänsyn till 
intressenter tagits under designprocessens gång, varken i fråga om tidsplan eller 
designbeslut. Likaså har användandet av ett fiktivt varumärke lett till att målgruppens 
uppfattning av kampanjen inte färgats av tidigare erfarenheter eller åsikter av varumärket. 
Att vi valt att använda ett redan utvecklat varumärke med en framtagen grafisk identitet 
ledde även till att vi inte behövde lägga tid och arbete på just den delen. Istället kunde vi 
fokusera på kampanjens innehåll och att utveckla det ytterligare.  
 
Det finns några faktorer kopplat till utvärderingen av studien som kan göra validiteten låg. 
Det låga antalet testdeltagare gör att det inte säkert går att dra några slutsatser av 
utvärderingens resultat. Likaså arbetade de två testdeltagarna på nystartade, mindre företag 
placerade på ett kontorshotell i Norrköping. Resultatets trovärdighet hade ökat ytterligare om 
fler personer inom olika branscher och med olika geografisk placering deltagit. De två 
deltagarna var dock engagerade och deras kommentarer gav oss värdefulla insikter. Hade 
testdeltagarna inte varit speciellt intresserade och utförliga i sina svar hade vi däremot fått se 
oss om efter andra sätt att utvärdera kampanjen på.  
 
Ytterligare något som kan ha påverkat utvärderingens resultat är våra egna tolkningar och 
värderingar. Våra observationer kan aldrig bli helt objektiva varpå vi kan ha dragit egna 
slutsatser under utvärderingens gång. Något som däremot kan minska risken för att detta 
ska ha inträffat är att vi spelat in intervjuerna och därmed kunnat gå tillbaka och lyssna i 
efterhand. Likaså deltog vi båda vid samtliga observationer varpå vi har kunnat diskutera 
resultatet med varandra. Det hade varit intressant att låta andra personer hålla i 
utvärderingen och se om deras tolkningar blivit de samma som våra. Vi höll oss dock till en 
mall under intervjutillfällena var på resultatets reliabilitet bör vara hög. Om andra personer 
följer samma mall som vi gjorde bör resultatet bli snarlikt.  
 
Hela utvärderingen utfördes under en och samma dag, vilket innebär att vi inte testat 
kampanjen under samma förhållanden som den presenteras på riktigt. Vi saknade bland 
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annat möjlighet att presentera den första delen av vår kampanj på storbildsskärm, samt den 
tredje delen med stickers i en kontorsmiljö. För en så verklighetstrogen uppfattning av 
kampanjen som möjligt valde vi dock att presentera designen med hjälp av mock-ups. 
Kampanjen sträcker sig under en längre tidsperiod medan utvärderingen skedde under 
sammantaget tjugo minuter. Därav ombads testdeltagarna att sätta sig in olika scenarion där 
de i en “verklighet” i förhållande till både tid och rum skulle kunna tänkas stöta på 
kampanjen. Alla scenarion blev därmed av spekulativ karaktär och det är inte säkert att 
testdeltagarna hade reagerat på samma sätt om de tagit del av kampanjen i sin rätta miljö. 
Med hänsyn till ramen för kandidatarbetet ansåg vi detta som det bästa alternativet att 
utvärdera kampanjen på, med en medvetenhet om att det kan komma att påverka studiens 
trovärdighet.  
 
I efterhand kan vi uppleva att det finns ett kunskapsglapp i studien beträffande kampanjens 
innehåll och struktur. Eventuellt hade en förstudie där vi kartlagt tidigare kampanjer, specifikt 
hållbara kampanjer varit av nytta för studiens trovärdighet. Kampanjens utformning är idag 
baserad på våra egna erfarenheter och kunskaper inom branschen. Möjligt vore att 
kampanjen om den var vetenskapligt grundad skulle vara av större trovärdighet. Dock var 
det ett medvetet val av oss att inte undersöka tidigare kampanjer då vi ville hålla alla 
möjligheter öppna och inte formas av vad andra hållbara aktörer tidigare gjort i fråga om 
marknadsföring. Resultatet av kampanjen skulle trots allt gå i enlighet med THINKs 
värderingar om att våga tänka utanför boxen.  

6.3 Förslag på fortsatta studier  
Vårt arbete fokuserade på en releasekampanj och det skulle vara intressant att se hur det 
går att bygga vidare på. Vad skulle nästa steg i den externa kommunikationen kunna vara? 
Det vore intressant att se hur fortsatt kommunikation tar sitt uttryck men även att bygga 
vidare på utvalda delar med koppling till releasekampanjen. Hemsidan var den del vi lade 
minst fokus på eftersom vi endast skapade en landningssida för kampanjen. Att skapa 
hemsidan i sin helhet och låta utvärderingens deltagare navigera på den hade kunnat ge 
ökad förståelse för hur kampanjen uppfattades. Det går inte att bortse från att målet med en 
kampanj - utöver att skapa kännedom om varumärket - är att den ska leda till sälj. Huruvida 
kampanjen lett till det sistnämnda gick i vårt fall inte att undersöka men vore relevant om 
kampanjen appliceras i verklighet. Slutligen vore det intressant att testa kampanjen på en 
bredare målgrupp för att se huruvida resultatet påverkas av exempelvis målgruppens 
geografiska placering, vilken bransch de verkar i med mera.  
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7.0 Slutsats 
Syftet med den här studien har varit att undersöka hur ett företag kan presentera sitt 
hållbarhetsarbete - och positionera sig som en hållbar aktör - med hjälp av en 
release-kampanj, samt hur ett hållbart företag kan attrahera kunder med samma syn på 
hållbarhet. För att besvara studiens syfte formulerades två forskningsfrågor som lyder:  
 
“Hur kan ett företag genom sin marknadsföring positionera sig som en hållbar aktör?” 
 
“På vilket sätt kan ett företag kommunicera viktiga samhällsutmaningar och därigenom 
stärka sin image?” 
 
Studien visar att en företag kan prata om hållbarhet på ett objektivt sätt genom att belysa 
fenomen som Earth/Country Overshoot Day. Då ovanstående är fenomen många känner till 
och som bygger på trovärdig fakta visar företag sin kompetens inom hållbar utveckling utan 
att för den skull grönmåla sin egen verksamhet.  
 
Genom sin releasekampanj kan de lyfta viktiga samhällsutmaningar med koppling till de 
Globala målen och positionera sig som en hållbar aktör på marknaden. THINK stärker då sin 
image genom att belysa en viktig samhällsfråga utan att direkt koppla den till sin egen 
verksamhet. Som nämnt i avsnitt 2.4.2 handlar varumärkesimage om hur ett specifikt 
varumärke uppfattas av en specifik målgrupp. Genom att belysa hållbarhetsfrågor stärker 
THINK sin image vilket gör att målgruppen uppfattar dem som en hållbar och trovärdig aktör. 
Om THINK vid ett senare tillfälle väljer att berätta mer om sitt eget hållbarhetsarbete har de 
redan skapat ett förtroende till mottagaren. Eftersom kampanjen riktar sig till företag och inte 
privatpersoner är det extra viktigt att visa sig kompetent inom hållbarhet och inte enbart 
bygga en kampanj som vädjar till känslor.  
 
Vidare går det även att utläsa från studien att folk är trötta på att höra företag skryta om hur 
hållbara de är utan att ge riktiga argument. Detta stöds även av de undersökningar som 
gjorts om greenwashing (se avsnitt 2.3.4) För personer som har förstått innebörden av ett 
faktiskt hållbarhetsarbete är det efterfrågat att uppmärksamma provocerande fenomen som 
leder till förändring. Genom att på ett modernt sätt lyfta frågor med koppling till de globala 
målen framkallas positiva associationer hos målgruppen. Som omtalat i avsnitt 2.4.2 ligger 
dessa associationer till grund för målgruppens relation till varumärket. Dessa positiva 
associationer bidrar till att stärka avsändarens image, vilket i sin tur kommer att stärka deras 
position på marknaden.  
 
Något vi kunde utläsa från den genomförda förstudien var att företag inom 
kommunikationsbranschen generellt pratade väldigt lite om hållbarhet. Som nämnt i avsnitt 
2.4.1 kan ett varumärke genom att visa sina konkurrensfördelar få en stark position på 
marknaden. Det som skiljer THINK gentemot andra byråer är att de pratar om hållbarhet på 
ett trovärdigt sätt. Likaså positionerar de sig som unika genom att enbart jobba med hållbara 
företag. Detta blir THINKs PODs - point of differences - vilka skapar positiva associationer till 
THINK som inte delas med några andra konkurrenter som undersökts i förstudien.  
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Sammanfattningsvis visar vårt arbete att en framgångsrik kampanj bör bygga på fakta men 
att denna bör presenteras på ett innovativt och nytänkande sätt. Under arbetets gång har det 
blivit tydligt att avsändaren behöver uppfattas som professionell och påläst för att attrahera 
sin målgrupp. Det går däremot inte att bortse från att ett företag består av individer som drivs 
av tankar och känslor. Tankar och känslor behövs för att väcka uppmärksamhet men för att 
ett företag ska köpa tjänster av avsändaren krävs det att denna visar på stor kompetens och 
trovärdighet.  
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9.0 Bilagor  

Nedan presenteras samtliga bilagor i sin helhet. 

9.1 Bilaga 1 - Kartläggning av byråer 
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9.2 Bilaga 2 - Kravspecifikation 
I kravspecifikation undersöks huruvida det finns några krav kampanjen måste uppfylla 
oavsett utformning. Kravspecifikationen ska klargöra detta utan att för den skull begränsa 
kreativiteten i brainstorming-processen. Nedan följer de mål kampanjen ska uppnå.  
 
Skapa kännedom och trovärdighet 
THINK är vid tillfället för kampanjen en ny aktör på marknaden som få känner till. Syftet med 
kampanjen är därför primärt att positionera sig som en kommunikationsbyrå vilken jobbar 
med att lyfta företag som bygger på en hållbar affärsidé eller stödja företag som strävar efter 
att bli mer hållbara.  
 
Leda till ytterligare kontakt 
När kampanjen är avslutad ska intresset för THINK vara så stort att potentiell kunder väljer 
att ta reda på mer information. Detta illustreras i nedanstående säljtratt. 
 

 
 

Figur 2. Säljtratt 
 
Då kampanjen syftar till att främst skapa uppmärksamhet kommer hemsidan innehålla 
ytterligare information om THINKs tjänster såväl som deras hållbarhetsarbete. Därmed ska 
kampanjen hänvisa mottagarna dit.  
 
Introducera THINKs hållbarhetsarbete 
Vidare ska kampanjen på något sätt introducera THINKs hållbarhetsarbete. Detta behöver 
dock inte ske genom att berätta exakt vad de gör utan kan exempelvis ske genom att ge 
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utvalda potentiella kunder en goodiebag med hållbara produkter. En mer konkret 
introduktion till hållbarhetsarbetet kommer att finnas på hemsidan.  
 
Vara plattformsoberoende 
Kampanjen ska inte vara beroende av en specifik plattform utan materialet ska kunna 
användas på olika sätt. Vi har i kravspecifikationen inte heller beslutat huruvida kampanjen 
ska vara tryckt och/eller digital. 
 
Följa THINKs värdeord 
Slutligen ska kampanjen utformas efter THINKs värdeord hållbart, transparent och kaxigt.  
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9.3 Bilaga 3 - Brand Book THINK
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9.4 Bilaga 4 - Intervjumall 
 
Namn: 
Företagets bransch: 
Antal år på företaget: 
Antal år företaget funnits: 
 
Information innan utvärderingens start: 

- Berätta att vi gör ett exjobb på GDK. Vi jobbar efter frågeställningarna:  
* “Hur kan ett företag genom sin marknadsföring positionera sig som en hållbar 
aktör?”  
* “På vilket sätt kan ett företag kommunicera viktiga samhällsutmaningar och 
därigenom stärka sin image?”  

- Vi har gjort en releasekampanj och ni är en del av målgruppen.  
- Resultatet kommer behandlas anonymt och analyseras i vår rapport som kommer 

publiceras i DiVA.  
- Går det bra att vi spelar in intervjun?  

 
Scenarion för kampanjens olika steg:  
Steg 1: Föreställ dig att du har klivit av bussen en måndag morgon påväg till jobbet. Du går 
en kort slinga från busshållplatsen till kontoret. Utanför kontoret, på husfasaden, möts du av 
en stor skärm och där visas följande…  
 
Steg 2: Föreställ dig att du på lunchrasten sitter och scrollar genom flödet på instagram och 
det här sponsrade inlägget kommer upp på din mobilskärm… 
 
Steg 3: Föreställ dig att du befinner dig i kontorsbyggnaden… När du ska gå och ta en kopp 
kaffe möts du av den här… När du varit på toaletten och ska tvätta dina händer möts du av 
den här på spegeln… När du ska slänga resterna från lunchen som du inte orkade äta upp… 
Vid parkeringsplatsen utanför kontoret… På dörren till konferensrummet…  
 
Steg 4: När du nu har sett följande delar av THINKs kampanj, blir du nyfiken på att veta mer 
och går därför in på THINKs hemsida - där du möts av det här… 
 
Frågor att ställa efter varje specifik del: 

- Vad är ditt första intryck av det här? 
- Vad får du för känsla för avsändaren? 
- Hur känner du när du ser det här? 

 
Frågor att ställa efter att kampanjen visats: 

- Nu har du sett hela kampanjen, vad är din känsla? 
- På vilket sätt upplever ni avsändaren som en förtroendeingivande aktör? 
- På vilket sätt tycker du att det knyter an till hållbarhet? 
- Upplever du att kampanjen uppmanar till handlingskraft? 
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- Får du en känsla av att kampanjen har en röd tråd? (Hänger ihop).  
- Känner du dig påverkad efter att ha sett kampanjen? I sånt fall - på vilket sätt, positivt 

eller negativt?  
- Vad tycker du om valet av plattformar? Använder du dessa regelbundet? 

 
- Beskriv avsändaren med tre ord. 
- Beskriv innehållet med tre ord.  
- Vad tycker du utgör en bra kampanj?  
- Vad tycker du kan förbättras? 

 
Frågor att ställa efteråt som inte rör kampanjen: 

- Vad är viktigt för dig vid val av samarbetspartner? 
- Hur ser du på hållbarhet i din roll som företagare eller anställd? 
- Vad vet du om de globala målen? 
- Vad vet du om Earth overshoot day? 
- Skulle du definiera er som en hållbar aktör? I sånt fall, skulle ni vara intresserade av 

att samarbeta med en kommunikationsbyrå som denna? 
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