
Institutionen för Tema  

Campus Norrköping 
 
 

C-uppsats från Miljövetarprogrammet, 2009 
 

Anton Helgstrand 

Att kommunicera produkters 
miljöprestanda 

 - Syften, behov och möjligheter i svenska 
möbelföretags kommunikation av 

produkters miljöprestanda 

 

 
 
 

Linköpings universitet, Campus Norrköping, 601 74 Norrköping 



 

  

Rapporttyp 
Report category 
 
       Licentiatavhandling  
       Examensarbete 
 AB-uppsats  
   X  C-uppsats 
       D-uppsats     
       Övrig rapport 
 
       ________________  

Språk 
Language 
 
   X  Svenska/Swedish 
       Engelska/English 
 
 
      ________________ 

Titel 
Att kommunicera produkters miljöprestanda � Syften, behov och möjligheter i svenska möbelföretags 
kommunikation av produkters miljöprestanda 
 
Title 
Communication of environmental performance in products � Objectives, needs and possibilities in Swedish 
furniture producers� communication of environmental performance in products 
 
 
Författare 
Anton Helgstrand 

Sammanfattning 
Den här studien har ett tudelat syfte där huvuddelen utreder vilka behov och syften två svenska möbelföretag har i 
att kommunicera produkters miljöprestanda idag. Delsyftet i studien var att se om de studerade företagen har 
användning för miljödeklarationer för sina syften och behov i produktkommunikationen. För att samla in empiri 
användes kvalitativa intervjuer. Utifrån en kategorisering av resultatet kunde materialet diskuteras tillsammans med 
utvalda kommunikativa begrepp samt rådande forskning som behandlar miljödeklarationen och relaterade ämnens 
koppling till kommunikation. 
 
Av diskussionen framgick att företagen kommunicerar produkter främst utefter krav som ställs från kunden. Syftena 
med produktkommunikationen är att sändarna i kommunikationsprocessen förmedlar budskapet om bra produkter 
som framställs ur ett helhetsperspektiv på miljöarbetet. Idag kommuniceras produkterna främst genom den 
allmänna marknadsföringen såsom hemsida och försäljare, men även reaktivt via miljödeklarationer. Om 
möbelföretagen definierar målgrupperna och kundernas kompetens i kommunikationsprocessen kan framtida 
användning av miljödeklarationen bli effektiv. 
 
Studien visar slutligen att miljödeklarationen, som kommunikationsverktyg för produkters miljöprestanda, skulle 
kunna fungera kompletterande till möbelföretagens rådande marknadsföring och således infria de krav som ställs. 
 
 
 
 

ISBN 
_____________________________________________________ 
ISRN  LIU-TEMA/MV-C�09/06--SE 
_________________________________________________________________ 
ISSN 
_________________________________________________________________ 
Serietitel och serienummer 
Title of series, numbering 
 
 
 
 
 
Handledare 
Tutor 
Niclas Svensson 

Nyckelord 
Kommunikationsteori, miljödeklaration, LCA, miljöprestanda, möbelföretag 
 

 
Datum 
Date 
2009-06-15 

URL för elektronisk version 
 
http://www.ep.liu.se/index.sv.html 

Institution, Avdelning 
Department, Division 
Tema vatten i natur och samhälle, 
Miljövetarprogrammet 
Department of Water and Environmental Studies, 
Environmental Science Programme 



 

 

 

 
Förord 

Jag vill rikta ett tack till mina två handledare Niclas Svensson 
(LiU) och Henric Wahlgren (Kinnarps AB) som gett mig tips, 
kritik och motivation genom uppsatsprocessen. De personer 
som representerat företagen i fallstudien förtjänar störst 
uppskattning. Utan dem hade inte studien kunnat genomföras. 

 
Anton Helgstrand 

 
 Linköping den 22 Maj 2009. 



1 
 

Sammanfattning 
Den här studien har ett tudelat syfte där huvuddelen utreder vilka behov och syften två 
svenska möbelföretag har i att kommunicera produkters miljöprestanda idag. Delsyftet i 
studien var att se om de studerade företagen har användning för miljödeklarationer för sina 
syften och behov i produktkommunikationen. För att samla in empiri användes kvalitativa 
intervjuer. Utifrån en kategorisering av resultatet kunde materialet diskuteras tillsammans 
med utvalda kommunikativa begrepp samt rådande forskning som behandlar 
miljödeklarationen och relaterade ämnens koppling till kommunikation. 
 
Av diskussionen framgick att företagen kommunicerar produkter främst utefter krav som 
ställs från kunden. Syftena med produktkommunikationen är att sändarna i 
kommunikationsprocessen förmedlar budskapet om bra produkter som framställs ur ett 
helhetsperspektiv på miljöarbetet. Idag kommuniceras produkterna främst genom den 
allmänna marknadsföringen såsom hemsida och försäljare, men även reaktivt via 
miljödeklarationer. Om möbelföretagen definierar målgrupperna och kundernas kompetens i 
kommunikationsprocessen kan framtida användning av miljödeklarationen bli effektiv. 
 
Studien visar slutligen att miljödeklarationen, som kommunikationsverktyg för produkters 
miljöprestanda, skulle kunna fungera kompletterande till möbelföretagens rådande 
marknadsföring och således infria de krav som ställs. 
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1. Introduktion 
I kapitlet redovisas bakgrunden till uppsatsens fokus och problemformulering. Läsaren får 
också ta del av studiens syfte och frågeställningar samt de avgränsningar som ligger till 
grund för arbetet. 

Miljöproblem uppmärksammas alltmer idag, såväl på den politiska agendan som i media. 
Medvetenheten hos gemene man kring miljöproblem och dess antropocentriska koppling har 
därför ökat och således påverkat sättet som människor idag resonerar vid exempelvis inköp av 
produkter eller tjänster (Bauhr 2005.; Nord 1997). Att miljö blivit ytterligare ett kriterium 
som vägs in i köpprocessen, vid sidan av pris och kvalitet, märks tydligt i form av ökande 
användning och efterfrågan av miljömärkningar och miljödeklareringar (Konsumentverket 
2009). Det medvetna samhället har börjat ställa nya och hårdare krav på producenter av varor 
och tjänster vars processer bidrar till många växande miljöproblem (Unge et al. 2007).  

På grund av växande miljökrav från omvärlden på företagens sätt att bedriva verksamhet har, 
utöver arbetet mot miljölagstiftning och miljömål, också det frivilliga miljöarbetet blivit en 
viktig del i företagandet. Många producenter försöker idag att prioritera miljöarbetet högre 
och fungera proaktivt istället för reaktivt, då detta i många branscher upplevs som 
förtroendeingivande vilket ökar anseendet och därmed konkurrenskraften på marknaden 
(Unge et al. 2007). Det finns olika, mer eller mindre, etablerade verktyg att använda sig av i 
strävan mot att förbättra en verksamhets miljöarbete. 

Sveriges möbelindustri har som tradition legat långt fram inom svenskt näringsliv vad gäller 
aktivt miljöarbete (Arwidson 2006, s.238 � 239). Genom historien har det blivit allt viktigare 
att kunna garantera ursprunget på råvarorna som används i möbelprodukter varför olika typer 
av standarder uppkommit på initiativ av trä- och möbelindustriförbundet (TMF 2009). 
Standarderna har dock inte utvecklats i samma takt som yttervärldens krav på att industrin ska 
använda bättre metoder för att kommunicera produkters innehåll på ett transparent sätt (Unge 
et al. 2007). Allt fler företag har lockats till det proaktiva miljöarbetet och övertygats om att 
transparents är bra för affärerna varför initiativ tagits från industrin att utveckla fungerande 
kommunikativa metoder för att förmedla deras miljöarbete och förbättrade produkter. 

En metod som utvecklats tillsammans med industrin och som fortfarande är ganska ny för 
marknaden är miljödeklarationen. Den har snabbt blivit populär och anses ha hög potential i 
upphandlingssammanhang på grund av sin transparens och förmåga att kommunicera 
produkters miljöprestanda (Unge et al. 2007). En miljödeklaration kan variera i både form och 
utförande beroende på vilken typ av deklaration som valts för produkten. Det samtliga 
framställningar av miljödeklarationer har gemensamt, är syftet att tjäna som jämförelsemallar 
för produkters miljöpåverkan samt att säkerställa de ingående materialens ursprung 
(Ammenberg 2004, s.282). Deklarationen ska således underlätta beslutssituationen vid 
upphandlingar genom att en viktning av miljöpåverkan, pris och kvalitet är möjlig (Unge et al. 
2007). 

1.1. Problemformulering 
Studiens ämne och inriktning uppstod efter att jag genomförde en verksamhetsförlagd 
utbildning (praktik) på det svenska möbelföretaget Kinnarps AB. Efter praktikperioden fick 
jag erbjudande om att fortsätta samarbeta via ett uppdrag som kom att representeras av denna 
studie. Diskussioner och samtal angående uppsatsämne fördes på plats i Kinnarp och 
mynnade slutligen ut i en studie med fokus på miljödeklarationer. Beslutet om studiens 
slutgiltiga fokus lämnades dock åt författaren själv. 
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Då Kinnarps har ambitionen att i framtiden miljödeklarera sitt produktsortiment började 
tankarna röra sig kring vilka möjligheter respektive svårigheter detta skulle kunna generera 
företaget. Samtidigt hade författaren kontakt med ett mindre möbelföretag i Norrköping vid 
namn Jeltec AB som jag samarbetat med vid en tidigare kurs på Universitetet. Idén dök upp 
att Jeltec kunde komplettera studien eftersom de också har viljan att miljödeklarera sina 
produkter framöver och de visade intresse att delta. Detta förde mig så småningom fram till en 
specifik inriktning som fick representera mitt syfte samt ett antal frågeställningar som stöd. 

1.2. Syfte och frågeställningar 
Studiens huvudsyfte är att kartlägga två företags avsikter och behov av att kommunicera 
produkters miljöprestanda till sina kunder. Syftet exemplifieras av fallstudier på två företag 
inom möbelbranschen, som har viljan att i framtiden kommunicera sina produkter genom 
miljödeklarationer. Delsyftet med uppsatsen är således att undersöka om miljödeklarationen 
som koncept är användbar för företagens kommunikationssyften och behov. De 
frågeställningar som studien avser använda som stöd i målet att uppnå syftet är: 

• Hur kommunicerar möbelföretagen kring sina produkters miljöprestanda idag? 

• Upplever företagen krav på att kommunicera sina produkters miljöprestanda? - Vilka 
krav ställs och hur möter man dem i så fall? 

• Är miljödeklarationen ett användbart hjälpmedel för möbelföretagens 
kommunikationssyften och behov? 

1.3. Avgränsningar 
Arbetet är avgränsat till att använda två företag i undersökningen som på så vis utgör en 
förenklad beskrivning av svensk möbelindustri. De två möbelföretagen utgörs av Kinnarps 
AB samt Jeltec AB och en noggrannare beskrivning av företagen följer under rubriken 
Bakgrund. Anledningen till att den empiriska studien använder de två utvalda företagen är att 
de utgör en relativt samlad bild av möbelindustrin då Kinnarps AB är ett större globalt företag 
och Jeltec AB utgör ett litet företag med den huvudsakliga marknaden inom landet (SCB 
2009). Antalet studerade företag motiveras ytterligare med att studien följer tidsramarna för 
ett vetenskapligt arbete på bachelor-nivå. Fler företag skulle emellertid ge mer styrka till det 
empiriska materialet och öka studiens tillförlitlighet. Övriga avgränsningar för studien 
återfinns under rubriken urval av intervjupersoner. 
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1.4. Uppsatsens disposition 
 

 

 

 

 

 

Kapitel 1. Inledning: Presentation av 
uppsatsämne, syfte och frågeställningar 
samt problemformulering och avgränsning.

Kapitel 2. Bakgrund: Redogörelse för 
delar som utgör uppsatsens grundstenar för 
empiriinsamling och diskussionsdel. 

Kapitel 3. Metoddel: Redogör för sättet 
som uppsatsen empiriska material samlats 
in och bearbetats. 

Kapitel 4. Teoridel: Skildrar aktuell 
forsknings kopplat till uppsatsens syfte och 
frågeställningar. 

Kapitel 5. Empiri: Presentation av 
resultatet som samlats in via kvalitativa 
intervjuer och sedan kategoriserats. 

Kapitel 6. Diskussion: Diskussion av 
studiens resultat tillsammans med 
identifierat forskningsmaterial. 

Kapitel 7. Slutsatser: Presentation av de 
slutsatser som kunde dras av diskussionen. 

Kapitel 8. Källförteckning: Presentation 
av källor och litteratur som använts för att 
genomföra studien. 



6 
 

2. Bakgrund 
Kapitlet presenterar företagen i studien samt de kommunikativa hjälpmedel som företagen vill 
använda sig av i framtiden. Syftet med kapitlet är att läsaren ska få en förståelse för studiens 
kärnämnen och därav kunna tillgodose sig resultat- och diskussionsdelar på ett bättre sätt. 

2.1. Livscykelanalys och miljödeklaration � två verktyg i samspel 
De två företagen som ingår i studien har uppgett att de i framtiden har ambitionen att börja 
arbeta med miljödeklarationer. För att läsaren ska få en klar bild över miljödeklarationens 
användningsområden och syfte kommer här en redogörelse av konceptet samt dess samspel 
med Livscykelanalysen (LCA). 

2.1.1. Vad är en livscykelanalys? 
Livscykelanalyser (LCA) är en vetenskaplig metod för att kartlägga och kvantifiera 
produkters totala miljöpåverkan genom hela sin livslängd. Det innebär i realiteten att 
produktens alla ingående material analyseras, från stadiet där de hämtas som råvara till stadiet 
när de är uttjänta och antingen deponeras eller återanvänds/återvinns � förklaringen går ofta 
under epitetet �från vaggan till graven� (UNEP/SETAC Life cycle initiative 2005).  

 Livscykelanalysen är ett verktyg som blir allt vanligare och används ofta i olika omfattning 
av större företag (Heiskanen 2002). Syftet i arbetet med LCA är att kartlägga produktens 
miljöpåverkan samt att miljöanpassa produkter och således minska deras påverkan för de 
olika livscykelfaserna. Det finns dock en del problem med verktyget som är oundvikliga. För 
att genomföra en livscykelanalys krävs ett omfattande dokumenteringsarbete av produktens 
ingående material och vilken påverkan dessa har för olika miljöaspekter. Den egna 
dokumentationen kring produkten är ofta bristfällig varför man tvingas vända sig till 
underleverantörer i produktionskedjan för att leta svar. Kedjan tenderar slutligen att bli 
väldigt lång. Att globaliseringen ökar och när verksamheter läggs på entreprenad försvåras 
problemet om materialens ursprung ytterligare (Heiskanen 2002). Då detta är ett 
återkommande problem utvecklas idag internationella och branschspecifika databaser där 
schablonvärden för olika typer av material, transporter etc. finns registrerat, således blir 
genomförandet av livscykelanalysen enklare (Ammenberg 2004, s.276-282).  

2.1.2. Vad är en miljödeklaration? 
För att idag underlätta vid jämförelser och kommunikation av produkters miljöpåverkan i 
upphandlingssammanhang, har konceptet miljödeklarationer vuxit sig allt starkare 
(Ammenberg 2004, s. 282).  

Miljödeklarationer delas in i tre olika kategorier som kallas: typ I-, typ II- och typ III. I den 
här studien kommer endast de två senare behandlas varför typ I deklarationen inte presenteras 
närmare. Enligt MSR (2009) kallas emellertid endast typ III kategorin för miljödeklaration 
numer då  typ II istället benämns egna miljöuttalanden, mer om detta följer nedan. 

Typ II, eller egna miljöuttalanden, upprättas på egen hand genom att verksamheten själv sätter 
upp ramar för vilka miljöaspekter av produkten som ska kommuniceras till allmänheten (MSR 
2009). Det sker heller ingen utomstående granskning om kriterierna, som formulerats av 
företaget, uppfylls eller inte (Ammenberg 2004, s.282-285). Det essentiella med egna 
uttalanden är att informatören kan säkerställa att produktens miljöprestanda som 
kommuniceras uppfylls. 

Den form av miljödeklaration som studien främst inriktar sig på kallas typ III. Till skillnad 
från egna miljöuttalanden, grundar sig typ III deklarationen i ett fullständigt 
livscykelperspektiv (Ammenberg 2004, s.283) med stöd av en rad olika ISO standarder. 
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Ammenberg (2004, s.283) redogör att typ III deklarationen regleras och godkänns av 
ackrediterade certifieringsorgan som därefter utfärdar ett godkännande bevis, som vanligtvis 
benämns EPD (Environmental Product Declaration). En tredjepartscertifierad 
miljödeklaration (EPD) är idag internationellt gångbar men används fortfarande i liten 
utsträckning vid upphandlingar. För att uppfylla syftet med verktyget har man börjat utveckla 
enskilda regler som gäller för specifika produktkategorier. Reglerna benämns PCR (Product 
Category Rules) och används för att samtliga produkter inom samma kategori ska kunna 
jämföra sin miljöprestanda sinsemellan då data insamlas på samma sätt (Unge et al. 2007).  

Läsaren bör känna till begreppet produktens miljöprestanda som återkommer upprepade 
gånger i uppsatsen. Jag menar att begreppet sammanfattar de olika typer av miljöpåverkan en 
produkt orsakar genom hela sin livscykel. Förklaringen av begreppet berör också andra typer 
av förutsättningar för att samla in och presentera livscykeldata som exempelvis; 
leverantörskontakt/miljökrav, miljödeklarationer och livscykelanalyser. Dessa ämnen 
diskuteras djupgående i uppsatsens teoridel. 

2.2. Presentation av företagen i fallstudien 

2.2.1. Kinnarps AB 
Kinnarps AB är en familjeägd kontorsmöbel- och inredningskoncern som arbetar för att 
tillhandahålla helhetslösningar till kunder inom både privat och offentlig sektor. Det innebär 
att man inte bara tillverkar möbler och inredning på egen hand utan även transporterar, 
monterar, projekterar och säljer produkterna för att göra kunderna nöjda. Hela koncernen 
innefattar ungefär 2200 anställda runtom i världen och man omsätter årligen (enligt budgetår 
07/08) cirka 3,94 miljarder SEK (Kinnarps 2009a) 

Ett viktigt ledord i företagets arbete är miljö. Företaget har ett miljöarbete som historiskt sett, 
och än idag är ledande på marknaden. Själva menar man att det var närheten till den idylliska 
svenska landsbygden som lade grunden för miljöintresset en gång i tiden. Idag har företaget 
anpassat sig till rådande miljödebatt och därför förändrat sitt miljöarbete till att omfatta och 
vägas samman med sociala och ekonomiska faktorer till en �långsiktig hållbarhet� (Kinnarps 
2009b). 

Efter att min praktikperiod på Kinnarps avslutades påbörjades arbetet med att formulera en 
studie som kunde vara generellt intressant samtidigt som slutprodukten var till värde för 
Kinnarps. Tack vare en stor frihet i val av fokus och forskningsmetod anser jag att forskarens 
och företagets intressen kunde förenas till en studie som förhoppningsvis kommer vara nyttig 
för alla inblandade parter. En utveckling av miljö- och kommunikationsarbetet i form av typ 
III deklarationer diskuteras numera på företaget varför studiens slutresultat borde vara av 
intresse för företaget. 

2.2.2. Jeltec AB 
Företaget har en 20-årig historia av att tillverka och distribuera arbetshjälpmedel (möbler) 
riktade till främst offentlig förskoleverksamhet men även en del till kontor samt personer med 
rörelsehinder. Produkterna som företaget monterar på plats på fabriken i Norrköping syftar till 
att minska belastning och obekväma arbetsställningar och således förebygga potentiella 
arbetsskador för kunderna. Produktideérna arbetas fram på Jeltec och därefter beställs de 
ingående komponenter som behövs för montering av produkten (Jeltec 2009). 

Jeltec har i dagsläget 8 anställda och en omsättning på cirka 25 miljoner. Företaget deltar i ett 
EU-projekt som syftar till att små- och medelstora företags miljöarbete och produktutveckling 
ska förbättras och förenas med ökad lönsamhet och konkurrenskraft. Samtidigt har företaget 
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upplevt ökade krav på miljödeklarationer från sina kunder varför de idag är intresserade av att 
arbeta med egna miljöuttalanden/typ II (Intervju V 2009). 

Företagets intresse i miljödeklarationer samt deras storlek i jämförelse med Kinnarps bidrog 
till att Jeltec var intressant för min studie. Genom att använda båda företagen i studien fanns 
det större möjlighet att se generella mönster i svensk möbelindustris 
kommunikationsprocesser och därför kunna dra mer trovärdiga slutsatser av resultatet.
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3. Metod 
Kapitlet avser att beskriva vetenskapliga förhållningssätt, slutledningsmetodik samt den 
använda forskningsmetodiken och dess tillvägagångssätt. Läsaren ges även en genomgång av 
hur empiri samlades in och valdes ut. 

Inom vetenskapliga studier hjälper valet av metod författaren att bekanta sig med ett 
främmande eller tidigare känt ämne på ett rationellt och systematiskt sätt. Metoden ligger till 
grund för att information samlas in och bearbetas på ett vetenskapligt förankrat sätt så att den 
kan diskuteras med rådande forskning och teorier. Det gör metodvalet till en högst 
betydelsefull del av uppsatsstudien (Ejvegård 1998, s.28).  

3.1. Vetenskaplig förhållning och slutledning 
Positivisten vill pröva hypoteser för att vetenskapligt säkerställa en studies relevans. 
Motsatsen finns i hermeneutikern som inte försöker förklara ett observerat problem utan 
istället förstå det och bilda sig en uppfattning om varför fenomenet ter sig på ett visst sätt. 
Detta görs genom att undersöka det mänskliga objektet och tolka dess uppfattningar av 
verkligheten (Bryman 2004, s.20-30). 

Den vetenskapliga ståndpunkt som bäst bejakar syftet med den här studien är den 
hermeneutiska. Hermeneutiken förenar sig också med det tolkningsförfarande som krävdes i 
den fallstudie som genomfördes. Genom förkunskap om ämnena följde dock en risk att 
värderingar till empirimaterialet utvecklade sig annorlunda i jämförelse med om ingen 
förkunskap funnits. Resultatet analyserades alltjämt med så objektiva ögon som möjligt men 
med insikten att bearbetningen grundas i en, för författaren, unik tolkningsram. 

3.1.1. Slutledningsmetodik 
Det finns två utgångspunkter att förhålla sig till i relationen mellan tidigare forskning och det 
empiriska material som införskaffas. Det ena sättet kallas för deduktivt och den andra för 
induktivt. De båda förhållningssätten kan kombineras för att göra en studie mer flexibel 
(Bryman 2004, s.20-24). 

Med ett deduktivt angreppssätt på studien menar Bryman (2004, s.20-22) att forskaren utgår 
från det vanligast förekomna förhållningssättet mellan teori och praktik inom 
samhällsvetenskapliga studier. Ståndpunkten till den nya kunskapen härleds genom forskarens 
sätt att utifrån teoretiska förkunskaper inom det studerade ämnet bilda hypoteser och 
frågeställningar som sedan testas genom analys av insamlat empiriskt material (Bryman 
(2004, s.20). I den induktiva forskningsstrategin kan generella teoribildningar eller hypoteser 
skapas först efter att en empirisk undersökning genomförts (Bryman 2004, s.22).  

En blandning av induktion och deduktion används med fördel i kvalitativa forskningsstudier 
då fokus i uppsatsen pendlar mellan induktion och deduktion. Det är den tidigare forskningen 
som ligger till grund för undersökningen samtidigt som undersökningen även styr teori- och 
syftesbildning i uppsatsen (Bryman 2004, s.22-23). För den aktuella studien är en blandad 
slutledningsmetod att föredra. Det innebär att tidigare forskning ligger till grund för 
empiriundersökningen samtidigt som undersökningen även styr teori- och syftesbildning i 
uppsatsen (Bryman 2004, s.22-23). 

3.2. Studiens kvalitetskriterier 
Genomgående viktigt för vetenskaplig forskning är att kunskap ska hålla en hög 
trovärdighetsgrad för att accepteras. Det är viktigt att presenterade forskningsresultat är 
pålitliga eftersom många beslut i samhället bygger på vetenskapligt framtaget material 
(Merriam 1998, s.198). 



10 
 

3.2.1. Reliabilitet och validitet 
Enligt Merriam (1998, s.199) avgörs reliabiliteten av studiens möjligheter att återupprepas på 
exakt samma sätt som den ursprungliga genomfördes för att nå ett likadant resultat. Detta är 
följaktligen ett problem inom uppsatsen då jag präglas av en subjektiv mening i form av 
förkunskap och föreställningar som påverkar resultatet vilket försvårar upprepning (Bryman 
2004, s.257-261). Det är möjligt att genomföra intervjuer med samma människor men det är 
ingen garanti för studiens tillförlitlighet då respondenternas upplevelser kan förändras eller 
påverkas till nästa tillfälle. 

Validitetsbegreppet syftar till att förklara huruvida studien testar det den har för avsikt att 
testa. Begreppet delas enligt Bryman (2004, s.257-258) upp i två riktningar. Intern validitet 
kontrollerar att analysresultatet stämmer väl överens med de slutsatser som dras. För att 
försäkra den detta kommer den färdiga uppsatsen genomgå utomstående granskningar, med 
nödvändiga revideringar som påföljd, innan den kan publiceras. Den externa validiteten 
behandlar huruvida analysresultatet kan förklara helheten utifrån det lilla fenomen som 
undersökningen fokuserat på (Bryman 2004, s.257-258). Den externa validiteten beaktas 
genom att noggrant förhålla sig till det resultat som framkommit och inte dra för utsvävande 
slutsatser om möbelindustrins kommunikationsprocesser.  

3.2.2. Studiens generaliserbarhet 
Ett problem jag stötte på tidigt, i odlandet av studiens inriktning, var risken att forma ett för 
snävt syfte på grund av de fallstudier som utfördes på företagen. Därmed skulle det generella 
intresset för studien från forskningsvärlden minska. Efter en diskussion och övervägande 
tillsammans med min handledare beslutade jag att studien ändå fick utgöra en förenklad 
beskrivning över hur svensk möbelbransch kommunicerar sina produkters miljöprestanda. 
Beslutet om generaliserbarheten är avvägd i studiens diskussions- och slutsatsdel, då jag 
förstod vikten av att inte dra för stora slutsatser av det insamlade resultatet. Slutligen vill jag 
mena att studien också kan fylla ett syfte i att utgöra �byggstensunderlag� för framtida 
forskning av mer generell karaktär i ämnet. 

För att på ett enkelt sätt överskåda det för studien genomgångna vetenskapliga och 
systematiska angreppssättet har en figur (Figur 1) upprättats. 
 
 

 

 

 

  

 

 

Figur 1. Figuren visar användningen av deduktion och induktion i studien samt dess övriga 
vetenskapliga och metodologiska processer. 

Av figuren framgår att metoden övergriper samtliga moment i studien. Således är det viktigt 
för mig att den är grundligt beskriven för att öka reliabilitet och validitet. Förkunskapen som 
fanns innan studien påbörjades medverkade oundvikligen i utformandet av problemet. 
Kombinationen av deduktiv och induktiv tolkning speglas i figuren genom att det sker en 
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växelvis pendling mellan diskussion och problem beroende på att både den teoretiska 
referensramen och den empiriska undersökningen styr arbetet att uppfylla syftet och omforma 
problemet. 

3.3. Fallstudie 
Denna undersökning har en kvalitativ ansats och försöker återspegla verkligheten genom 
djupgående studier av en liten del i ett större fenomen (Merriam 1998, s.1-2). Det innebär att 
de anställda på möbelföretagen utgör det stora sammanhanget (möbelindustrin) och det 
resultat som framgår av empirin förklarar processen (kommunikationsförloppen). Kvalitativa 
metoder i allmänhet och fallstudier i synnerhet, används med fördel för att kontrastera det 
teoretiska som annars kan dominera vetenskapliga studier vilket enligt Solberg & Huber 
(2006, s.10) �lättar upp materialet och gör det mer tillgängligt för läsaren�. 

Merriam (1998, s.2) menar att användningen av människors upplevelser som empirisk 
utgångspunkt är passande för kvalitativa studier samt att materialet genereras effektivast 
genom intervjuer. Samtidigt upplevde jag att studiens syfte inte skulle göras rättvisa genom 
att samla in mätbara kvantiteter av exempelvis tryckt eller elektronisk information angående 
företagens kommunikation då det är en bristvara, varför den kvalitativa ansatsen i studien 
motiveras. Därför har kvalitativa intervjuer valts som insamlingsteknik för det empiriska 
materialet i fallstudien. 

3.3.1. Kvalitativ intervju 
Kvalitativ intervju inriktar sig på ett fåtal respondenter och försöker i denna studie lyfta fram 
intervjupersonernas erfarenheter kring det kommunikativa arbete som företagen åstadkommer 
kring sina produkter. Fokus i intervjun ligger således på att samla in respondentens 
upplevelser och inte intervjuarens förväntningar (Bryman 2004, s.299-300) av intervjun. Det 
finns två varianter av kvalitativa intervjuer vilka är ostrukturerad och semistrukturerad 
intervju (Bryman 2004, s. 300-301). Ostrukturerad intervju ansågs vara för samtalsliknande i 
sin stil, snarare än en utpräglad intervju, varför den valdes bort. Till följd av studiens fokus på 
kommunikation av produkters miljöprestanda antog jag att ämnet inte var någon naturlig 
företeelse för respondenterna. Därför ville jag använda ett antal upprättade intervjufrågor och 
teman för att försäkra mig om att respondenten redogjorde för erfarenheter av betydelse för 
studien. 

3.3.2. Semistrukturerad intervjuteknik 
Den något mer styrda typen av intervju är den semistrukturerade intervjun. I intervjun är det 
meningen att respondenten ska känna frihet, att med egna ord beskriva sina erfarenheter och 
tankar kring det studerade ämnet, och inte på något betydande sätt styras av intervjuaren 
(Bryman 2004, s.301). Min roll i intervjun är att använda de teman och frågeställningar som 
framställdes i en intervjuguide (se bilaga 1) innan intervjutillfället. Då jag ville undvika 
avbrott eller missförstånd i respondentens tankar och framläggningar under intervjun lät jag 
ordningsföljden och formuleringen på frågorna variera beroende på situationen. Dessvärre 
riskerar semistrukturerade intervjuer att frigöra respondenten för mycket så att det sker 
avvikelser i det som utreds via de upprättade frågorna. För att undvika avvikelser i resultatet 
fanns de upprättade temana till stöd för både respondenten och mig själv under intervjun 
(Bryman 2004, s.304-306). För samtliga intervjuer i fallstudierna användes genomgående 
samma intervjuguide. De teman som där upprättats sammanfattade de frågeställningar som 
endast jag hade tillgång till under intervjun. 

Innan intervjuerna förberedde jag mig noggrant genom att tänka över formuleringar på frågor 
och vilken nivå jag skulle lägga språket på. Jag hade även tillgång till lättarbetad 
inspelningsutrustning under intervjun och hade innan bokat minst 1 ½ timme med 
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respondenten för att undvika stressmoment. Bryman (2004, s.304-307) understryker hur 
viktigt det är att intervjuaren håller sig neutral och är väl förberedd för att erhålla så mycket 
information som möjligt i den här typen av djupgående intervjuer. 

3.3.3. Urval av intervjupersoner 
Syftet med kvalitativa intervjuer är att nå fram till undersökningspersonernas upplevelser och 
erfarenheter av det studerade ämnet och inte allmängiltig kunskap som ämnar förklara hur 
verkligheten är förskaffad. Därför är det inte aktuellt att utföra ett slumpmässigt urval av 
intervjupersoner (Ryen 2004, s. 77). Forskaren kan med fördel istället välja respondenter 
utifrån studiens fokus. 

För den aktuella studien har jag försökt hitta personer med organisatorisk anknytning till och 
ansvar för antingen produkterna som företaget säljer, den marknadsföring och kommunikation 
de vill nå ut med till intressenter samt någon med anknytning till företagets miljöarbete. På 
Kinnarps förväntade jag mig att deltagarna var villiga och engagerade att besvara mina frågor 
eftersom uppsatsstudien gjordes på uppdrag av företaget. Vidare anser jag att Jeltec är en bra 
samarbetspartner då de också är nyfikna på studiens resultat eftersom de i framtiden ska börja 
arbeta med miljödeklarationer. Antalet personer som deltog i intervjustudien var fem stycken, 
fyra personer från Kinnarps och en från Jeltec. Valet av intervjupersoner på Kinnarps skedde i 
samspråk med min handledare på företaget. Jag gav önskemål över undersökningspersoner 
med specifik organisationsbakgrund och handledaren återkom med förslag som godtogs. 
Urvalet på Jeltec, som är ett litet företag med få anställda, var enkelt. Jag bokade tid för 
intervju med en av de två delägarna och tillika cheferna över firman, med ett brett 
ansvarsområde inom företaget. 

Antalet respondenter motiveras med att de anses täcka in de delar av sin egen organisation 
som har en koppling till det som uppsatsen ämnar utreda samtidigt som de två företagen har 
en tydlig diversifiering i form av företagsstorlek och marknadsfokus. Dessutom återstod en 
begränsad tid till analys och diskussion av den insamlade empirin då intervjuerna inte kunde 
genomföras vid ett tidigare skede. 

I tabellen nedan (Tabell 1) följer en kortfattad beskrivning av den relevans varje respondent 
fyller för studien genom sin tillhörighet och ansvarsområde inom företaget. 
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Tabell 1. Tabellen visar de respondenter som intervjuats, vilken kod som betecknar respondenten i 
resultatdelen samt deras respektive ansvarsområden på företagen. 

Respondent & kod i 
resultatdelen 

Tillhörighet Ansvarsområden 

Respondent 1 (K1) Kinnarps AB Arbetar med den svenska 
marknaden, ansvarar bl.a. för vilka 
produkter som når 
försäljningskontoren 

Respondent 2 (K2) Kinnarps AB Arbetar inom Kinnarps centrala 
försäljnings-organisation med 
ansvar som rör bl.a. strategiskt 
arbete, viktiga kunder och stärka 
företagets marknadsposition 

Respondent 3 (K3) Kinnarps AB Arbetar med företagets globala 
marknads-kommunikation, 
ansvarig för t.ex. marknadsföring, 
kampanjer, trycksaker mm. 

Respondent 4 (K4) Kinnarps AB Arbetar inom Kinnarps miljö- & 
kvalitetsavdelning med 
verksamhetsutveckling, fokus på 
företagets hållbarhetsarbete 

Respondent 5 (J5) Jeltec AB Delägare av Jeltec, ansvarig för 
bl.a. personal, produkt- & 
företagsutveckling, diverse 
miljöarbete mm. 

3.3.4. Tillvägagångssätt 
Intervjuerna genomfördes på plats på båda företagen under april månad 2009. Intervjuerna på 
Kinnarps utfördes i avsedda mötesrum där respondenten och intervjuaren kunde föra en 
ostörd konversation. På Jeltec fanns inte samma ytor och avskildhet vilket gjorde att intervjun 
fick hållas intill verkstaden. Det uppstod emellertid inga störningsmoment under någon av 
intervjuerna som kan tänkas haft inverkan på respondenten eller inspelningen. Varje intervju 
tog mellan 30 till 45 minuter och spelades in med diktafon efter respondentens godkännande. 

Samtliga intervjuer började på samma sätt genom att intervjuaren presenterade sig själv och 
den studie som respondenten skulle delta i. Vidare följde en redogörelse för respondenternas 
anonymitet i uppsatsen samt deras befogenhet att avbryta intervjun om något skulle kännas 
fel. Jag klargjorde också att det sammanställda resultatet skulle skickas till respektive 
respondent för granskning och godkännande innan det användes till studiens diskussionsdel. 
Förberedelserna som utfördes var viktiga för att invagga respondenten i en bekväm atomsfär 
vilket ökar tillförlitligheten till de avlagda svaren (Lantz 1993, s.62-63). Innan intervjun 
startade fick respondenten ta del av de teman som skulle beröras under intervjun. 

3.3.5. Metodkritik 
En vanlig felkälla som uppstår vid intervjuer är att respondenten lämnar impulsiva svar som 
kan vara påverkade av intervjuaren eller olika typer av störningsmoment runtomkring 
(Bryman 2004, s.305-306). Ytterligare felkällor består i forskarens bearbetning av 
undersökningsresultatet. Tolkningar som görs av de svar som respondenten avlägger blir 
oundvikligen påverkade av den förkunskap och erfarenhet som forskaren besitter i ämnet. 
Vidare kan urvalet av respondenter utgöra en svaghet i studien. Risken finns att variationen 
bland respondenterna är mindre än vad forskaren från början trodde vilket gör att likartade 
svar kan avläggas och studien förlorar bredd (Bryman 2004, s.312-313). 
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En fördel med metoden är att forskaren inte behöver ägna sig åt omfattande studier kring den 
stora processen utan kan välja ut små delar och analysera dessa för att på så sätt förklara 
kontexten (Ejvegård 1998, s.30). Metodens styrka kan också ses som dess svaghet eftersom 
endast en liten del av verkligheten aldrig kan svara för hur den komplexa helheten fungerar. 

3.4. Dataanalys - hur omvandlas rådata till tolkningsbart resultat? 

3.4.1. Transkribering av rådata 
Det viktigaste att tänka på vid omvandling av rådata till skriven text är enligt Kvale (1997, 
s.155-156) att utgå från vad det är som behövs för att uppfylla studiens syfte och frågor. 
Kvale menar vidare att det inte finns något standardiserat tillvägagångssätt för ändamålet 
inom kvalitativ metodik. Utifrån studiens huvudsyfte kändes det angeläget att redogöra för 
hur respondenterna uppfattar företagens kommunikationsförlopp, produkternas 
miljöprestanda och miljökrav samt kommunikativa hjälpmedel. När en transkribering 
genomförs omvandlas talspråk till skriftspråk. Det vanligaste problemet är att det då sker en 
tolkning av den muntliga informationen genom talspråksskolan och dess specifika regler, för 
att sedan använda andra regler i skriftspråket och sålunda formulera och strukturera empirin 
till ett överskådligt material (Kvale 1997, s.152). 

Med utgångspunkt i de tillvägagångssätt som Kvale (1997, s. 156) beskriver, ansåg jag det 
bästa sättet att transkribera var att sammanfatta, citera och omformulera de väsentligaste 
delarna av respondenternas svar. Det viktigaste var alltjämt att bibehålla kärnan i svaren från 
respondenterna varför jag, i så stor utsträckning som möjligt, använde respondenternas egna 
ord. Slutligen var det också av stor vikt för studien att rådata tolkades och omformulerades på 
ett sätt där det framställda resultatet kunde godkännas av respondenterna samt att forskaren 
själv kunde underbygga en välformulerad och förankrad diskussion och slutsatsdel (Kvale 
1997, s.156). 

3.4.2. Strukturering och kategorisering av resultat 
För att kategorisera och strukturera resultatet från intervjuerna använde jag mig av ett 
hermeneutiskt tolkningssätt. Kvale (1997, s.49-52) benämner tillvägagångssättet som den 
hermeneutiska cirkeln, som innebär att den sammanställda utskriften från intervjuerna först 
studeras i sin helhet för att sedan, mer djupgående, undersöka dess olika delar. Slutligen 
studeras helheten återigen där delarna ställs i relation till hur texten tolkades från början för att 
se om förståelsen förändrats. Cirkelbeteendet fortsätter sedan tills dess att inga nya delar 
framkommer av texten.  

För struktureringen av intervjumaterialet innebar detta att jag utgick från studiens 
övergripande syfte och frågeställningar när jag sökte efter kategorier i respondenternas 
utsagor. Jag började med att skaffa en helhetsbild över intervjumaterialet via repeterad 
genomläsning. Sedan gick jag igenom varje enskild intervjufråga för samtliga intervjuer för 
att se om det fanns teman som framkom upprepade gånger. De teman som yppade sig flest 
gånger översattes därnäst till ett antal övergripande kategorier. Kategorierna beskrevs och 
underbyggdes sedan av citat tagna från respondenternas svar i resultatdelen för att skapa en 
överskådlig bild av intervjumaterialet. 
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4. Teori - Centrala termer inom kommunikationsprocessen och aktuell 
forskning 
Teoridelen förklarar enkla begrepp inom kommunikationsforskning som kan användas till att 
kartlägga de studerade företagens kommunikativa förlopp. Läsaren får även en redogörelse 
för hur rådande forskning diskuterar kring möjligheter och svårigheter i kommunikation av 
produkters miljökrav, miljödeklarationer och LCA-resultat.  

4.1. Kommunikationsprocessen och dess begrepp 
Information är ett villkor för att kunskap ska kunna uppstå, Hård af Segerstad (2002, s.38) 
beskriver det genom att information ses som råvara till kunskap. Information kan definieras i 
materiella ting som fyller funktionen av budskapsbärare. Information kan således utgöras av 
exempelvis en vägskylt som sänder ett budskap att du ska stanna med bilen, ett tunnelbanetåg 
som förmedlar att det förflyttas under marken eller en miljödeklaration som sänder ett 
budskap om produkters miljöprestanda. Kunskap i de här exemplen utgörs av människans 
förmåga att tänka, tolka och avläsa informationen som sänds. För att informationen ska nå 
fram, och på så vis frambringa kunskap, krävs att det finns en kommunikationsprocess (Hård 
af Segerstad 2002, s.36-37).  

Av kommunikationsforskningen framgår att många forskare använder liknande modeller för 
att gestalta processen i hur information förmedlas mellan människor. Jag har dock valt att 
utgå från Palm & Windahls (1989, s.9) sätt att beskriva hur kommunikationsprocessen kan se 
ut då jag anser modellen vara enkel och passar för studiens tillämpningsområde. Modellen 
gestaltas av Figur 2 nedan: 

 

 

 

 

Figur 2. Översikt av en förenklad kommunikationsprocess och dess beståndsdelar (Palm & Windahl 
1989, s.9). 

För att få en inblick i hur forskningstraditionen sett ut inom kommunikationsteorin följer här 
en redogörelse för modellens begrepp.  

Sändare 
Det kan ibland föreligga problem att veta vem eller vad som representerar sändaregenskapen i 
kommunikationsprocessen. Enligt Palm & Windahl (1989, s.10) och Hård af Segerstad (2002, 
s.207) kan sändaren representeras av både den som producerat meddelandet men också av den 
eller det som agerar sändningssignal. I ett samtal blir det uppenbart vem som agerar sändare, 
det är den som talar i den pågående situationen. Men när något mer svårtydigt ska analyseras, 
såsom en miljödeklaration, föreligger svårigheten i vad eller vem som utgör sändaren i 
budskapet. Sändaren i en miljödeklaration skulle kunna utgöras av företaget vars produkt det 
är som deklareras eller en (eventuell) LCA-expert som genomfört och presenterat arbetet på 
egen hand. 

 

Effekt 

Återkoppling 

MottagareMediumMeddelande Sändare 
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Meddelande 
Palm & Windahl (1989, s. 10) går igenom tre olika särdrag för vad begreppet �meddelande� 
kan innebära. Ett meddelande kan skapas genom att kombinera bilder, symboler och text i ett 
för situationen relevant medium, exempelvis via en helsidesannons i en facktidning. Vidare 
representeras meddelandet även av sändarens vilja att förmedla ett budskap och den innebörd 
som mottagaren lägger i annonsens innehåll. Svårigheten som präglar 
kommunikationsprocessen är att som sändare nå fram med det ursprungliga budskapet till 
mottagaren. Detta brukar oftast bero på att sändaren har en annorlunda tolkning av 
meddelandets innebörd än vad mottagaren troligtvis kommer ha (Palm & Windahl (1989, 
s.10-11). I takt med att begreppet återkoppling (feedback) framträtt inom 
kommunikationsforskning förändrades sändarens sätt att agera i kommunikationsprocessen. 
Avsändaren kunde med hjälp av återkoppling förvissa sig om att mottagaren träffats av 
meddelandet och dess innehåll (Hård af Segerstad 2002, s.257-258). 

Medium 
Det är nödvändigt att som sändare välja rätt medium att förmedla sitt budskap genom. Valet 
av medium bör grundas i det budskap som ska sändas ut och till vilken målgrupp det riktas. 
(Palm 2006, s.75). Palm & Windahl (1989, s.11) skiljer på medium och kanal och menar att 
medier utgör det mer allomfattande sättet att förmedla ett budskap, genom exempelvis en 
nyhetstidning. En kanal representerar istället det mer specifika mediet som används i 
budskapsförmedlandet vilket kan utgöras av ekonomisidorna i nyhetstidningen. 

Mottagaren 
Den som tar emot ett meddelande agerar rollen som mottagare. Det är dock inte alltid det är 
den tilltänkta mottagaren som nås av meddelandet eftersom det kan vara svårt att styra i ett 
massmediesamhälle. Om målgruppen inte är fullständigt bestämd från sändarens sida riskerar 
signalen att hamna hos personer som tolkar budskapet på ett sätt där informationen avvisas. 
Således är det allra viktigaste att sändaren är säker på att den utsända signalen når ända fram 
till den tänkta målgruppen och orsakar tilltänkt effekt (Palm & Windahl 1989, s. 11, 22-24). 

Effekt 
Vid diskussioner om begreppet effekt i kommunikationsprocessen tas hänsyn till att effekten 
som skapas av kommunikationen både kan vara positiv och negativ, följaktligen den �önskade 
eller oönskade� (Palm & Windahl 1989, s.11). Effekten av ett budskap kan skapas på både 
kort och lång sikt men ser man till masskommunikation menar Palm & Windahl (1989, s.11) 
att effekterna oftast uppkommer efter återkommande och långvarig kommunikation. 

Återkoppling 
Återkoppling eller �feedback� är kanske det tydligaste sättet för sändaren att försäkra sig om 
att budskapet fått effekt hos den avsedda målgruppen. Till skillnad från ett samtal, där 
återkopplingen sker direkt, får masskonsumtionen effekter som kan utläsas i andra 
sammanhang som exempelvis ökade försäljningssiffror för ett företag eller minskade röster 
för ett politiskt parti (Palm & Windahl 1989, s.11-12). 
 
Genom återkoppling vet mottagaren ifall ett nytt meddelande behöver sändas ut för att 
återigen sprida budskapet eller om informationen nått fram och uppdraget således slutförts 
(Hård af Segerstad 2002, s.257-258). 
 
Utifrån de redogjorda begreppen och modellen ovan kommer mitt resultat att diskuteras 
tillsammans med tidigare forskning kring kommunikationsprocesser för produkters 
miljöprestanda som följer nedan. 
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4.2. Aktuell forskning 
Det här avsnittet presenterar det rådande forskningsläget genom att utgå från ett antal 
vetenskapliga artiklar som diskuterar olika perspektiv på hur kommunikationsprocessen 
fungerar i marknadsföring av produkters miljöprestanda. Ämnen som avhandlas behandlar 
bland annat:  

• Diskussion om positiva och negativa erfarenheter med tillämpning av 
miljödeklarationer på företagsnivå. 

• Miljödeklarationens roll som kommunikationsplattform för LCA-resultat. 
• Hur produktmarknadsföring bäst genomförs med miljödeklaration och LCA som 

verktyg. 

4.2.1. Utvecklingen av LCA och miljödeklarationer 
De växande miljökrav som ställs på företagen har påskyndat tillökningen av hjälpmedel för 
att kommunicera produkters miljöprestanda. Detta har i sin tur orsakat ännu högre krav på 
jämförbara och objektiva fakta (Molina-Murillo & Smith 2008). De båda författarna menar att 
de höga kraven lett till att det finns för många olika metoder att välja mellan när produkternas 
miljöpåverkan ska kartläggas och kommuniceras. Syftet att jämföra två produkters 
miljöpåverkan försvåras således då det är svårt att göra en rättvis bedömning när skilda 
tillvägagångssätt och metoder legat till grund för livscykelresultaten som presenteras (Molina-
Murillo & Smith 2008). Trots det är både experter och företag, generellt sett, positiva till att 
produkter i framtiden kommer kommuniceras genom LCA-baserade miljödeklarationer 
(Mollina-Murillo 2008 & Smiths ursprungligen av Frankl & Rubik 1999). Övertygelsen från 
dessa tunga röster skulle kunna härledas till det svenska Miljöstyrningsrådets utveckling av 
det internationaliserade EPD-systemet för typ III deklarationer. Unge, Ryding & Frenander 
(2007) beskriver i Miljöstyrningsrådets rapporter att miljödeklarering enligt EPD-konceptet 
fyller syftet att upphandlare ska kunna jämföra miljöprestanda i två produkter med samma 
funktion eftersom deklarationen bygger på en genomgående konsekvent arbetsprocess och 
presentation enligt fasta produktkategoriregler (PCR). Än så länge används dock inte EPD i så 
stor utsträckning i Sverige trots att industrin själva tog initiativ till systemets födelse (Unge et 
al. 2007). 

Enligt Heiskanen (2002) rör sig syftet med användningen av LCA inom den privata sektorn 
ofta kring att visa upp att företaget arbetar med verktyget, istället för att lösa konkreta 
problem. Industrin ser ofta kommunikationen av produkters miljöprestanda som en skyldighet 
för att stimulera krav, snarare än något som skapar fördelar (Molina-Murillo & Smith 2008, 
ursprungligen av Easterling et al. 1996). Heiskanen (2002) menar vidare att det således inte 
finns ett rutinmässigt arbete med LCA och miljödeklarationer och hon beskriver forskare som 
hävdar att läget i framtiden kommer förbli oförändrat i det hänseendet, vilket är ett problem. 
Mollina- Murillo & Smith (2008) berättar om ytterligare två svårigheter som talar emot 
utvecklingen av instrument för att kommunicera LCA-resultat. Den första svårigheten handlar 
om att miljöfrågorna i sig själva är för komplexa problem för att begripas av allmänheten. 
Den andra beskrevs tidigare i avsnittet om hur tillökningen av kommunikationsverktyg 
minskar medieutrymmet samtidigt som verktygen används på olika sätt. Författarna menar 
vidare att svårigheterna leder fram till att företagens �gröna kommunikation/marknadsföring� 
ofta uppfattas med misstro hos konsumenterna.  

4.2.2. Hur bör LCA-resultat kommuniceras? 
Forskningslägret framlägger olika perspektiv för hur produkternas miljöprestanda bäst 
framställs i dagens marknadsföring. Vissa forskare anser att ett enkelt och känslomässigt 
budskap om produktens miljöpåverkan är det mest framgångsrika sättet att marknadsföra 
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produkten. Andra forskare hävdar att konsumenten tar till sig marknadsföringen bättre om 
detaljerad och specifik information om produktens miljöprestanda framgår, då komplexa 
budskap tenderar att påverka konsumentens förhållningssätt så att budskapet inte glöms bort 
(Mollina-Murillo & Smith 2008).  

För att fastställa vilket perspektiv som fungerar bäst i marknadsföringen av produkters 
miljöprestanda bildade Mollina-Murillo & Smith en hypotes i sin studie från 2008. Man antog 
att det är kombinationen av kommunikationsverktyg med hög trovärdighet, samt hur pass 
detaljerat verktyget framställer LCA-resultatet, som avgör hur konsumenten tar till sig 
budskapet. I studien jämfördes människors uppfattningar om miljödeklarationer av olika 
komplexitet och sätt att presentera produkters miljöprestanda på. De statistiskt säkerställda 
resultaten visade att marknadsföring av produkter, där budskapet formats i text med LCA-
resultatet inbakat, uppfattas som mindre komplexa än de som innehöll LCA-resultat i tabell- 
eller figurform. Däremot uppfattades deklarationen som presenterade LCA-resultatet med 
figurer som mindre trovärdiga än de andra. Slutsatsen drogs att figurerna som visades troligen 
innehöll för generella procentsatser som därför kunde uppfattas osäkra. Vidare visade studien 
att trovärdigheten för marknadsföringen ökade om deklarationen innehöll en faktaruta som 
försäkrade att produktens resultat kartlagts med en standardiserad LCA-metod. Den 
deklaration som upplevdes minst trovärdig hade inte någon ytterligare tillagd faktaruta medan 
den som ansågs vara någorlunda trovärdig, presenterades som godkänd från en 
tredjepartsgranskad miljöcertifieringsorganisation (Mollina-Murillo & Smiths 2008). I testet 
av hypotesen visade det sig att komplexare marknadsföring resulterar i sämre 
bedömningsmaterial för den generella konsumenten. Däremot hade  budskapet från de 
deklarationer som ansågs trovärdigast i studien nått fram till konsumenten bättre än för de 
som ansågs mindre trovärdiga. Resonemanget i studiens slutskede rörde sig kring att det 
marknadsföringsmässigt var bättre för företag att arbeta med standardiserade LCA-metoder 
för framtagning av produkters miljöprestanda. Att som företag berätta att man arbetar med 
LCA ökade trovärdigheten för varumärket och således kan mer produkter säljas. Samtidigt 
var marknadsföringsformen som innehöll komplexa LCA-resultat svåra för konsumenten att 
tyda. Författarna menar att marknadsföringen underlättas med ett traditionellt trovärdigt 
varumärke vilket banar väg för mer komplexa budskap i produktkommunikationen (Mollina-
Murillo & Smith 2008). 

4.2.3. Positiva och negativa erfarenheter av LCA och miljödeklarationer 
I en studie från 2008 av Zackrisson et al. arbetade man med hypotesen att miljödeklarationer 
av typ II karaktär generellt är bra för företags lönsamhet och miljöarbete. Studiens delsyfte 
var att, via 10 fallstudier, undersöka om användningen av miljödeklarationer kunde förbättra 
produktkommunikationen mot marknaden så att efterfrågan ökade. För att leva upp till 
delsyftet använde man sig av forskningsfrågan; Hur påverkas SME-företags 
marknadskommunikation av att arbeta med miljödeklarationer? 

Av de samtal som hölls tillsammans med de studerade företagen framgick att deras sälj- och 
marknadsmöten med kunder tenderade att inrikta sig på de förenklade LCA som låg till grund 
för resultatet i miljödeklarationen. Fokus lades således inte på miljödeklarationens 
kommunikativa egenskaper utan mer på hur LCA-resultaten samlats in och kalkylerats 
(Zackrisson et al. 2008). Endast i ett fåtal av fallen fick företagen återkoppling i form av 
uppskattning för att ha utvecklat miljödeklarationen. I ett fall vanns dock en upphandling tack 
vare att produkten kommunicerades med en miljödeklaration. De studerade företagen ansåg 
att miljödeklarationen är ett för komplext kommunikationsverktyg för att passa alla branscher. 
Det är för teknisk data som inte talar om för intressenten om produkten är bra eller dålig ur 
miljösynpunkt (Zackrisson et al. 2008). 
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Utifrån det redogjorda resultatet drog författarna en rad intressanta slutsatser. Man ansåg att 
miljödeklarationen inte passar för traditionell marknadsföring av produkter då den presenterar 
alltför komplex information. De kom också fram till att den underliggande LCA stimulerar 
samarbete och kommunikationen inom produktkedjan då man behöver fråga leverantörerna 
om miljödata och brukarna om hur produkten används och omhändertas i slutskedet 
(Zackrisson et al. 2008). Ur Heiskanens studie (2002) kan man tillägga att större företag som 
använder LCA och miljödeklarationer har möjlighet att påverka underleverantörerna i jakten 
på LCA-data. Kraven kan exempelvis öka på underleverantörernas dokumentation men kan 
också formuleras i att underleverantörerna ska börja arbeta med certifierade kvalitets- och 
miljöledningssystem. Detta kan följaktligen fungera som incitament för underleverantören till 
att behålla det stora företaget som kund och samarbetspartner. Således uppstår en 
dominoeffekt som är positiv ur miljösynpunkt (Heiskanen 2002). 

Vidare påpekade Zackrisson et al. att det var svårt att jämföra 2 produkters miljöprestanda 
utifrån typ II deklarationer då datainsamlingen kan ske på olika sätt, med olika estimerade 
värden som grund för LCA-resultatet. Däremot menade man att typ III deklarationer (EPD), 
som tredjepartsgranskas och erhåller en logga, troligtvis fungerar bättre ur ett 
marknadsföringssyfte då EPD-loggan kan användas i samband med 
produktkommunikationen. Slutligen kunde man förkasta hypotesen om att användning av 
miljödeklarationer skulle öka kundernas efterfrågan på produkter (Zackrisson et al. 2008).  

I en studie av Steen et al. (2008) diskuteras läsarens sätt att tolka LCA-resultatet i 
miljödeklarationen. Beroende på vilken förkunskap personen har till produkters 
miljöprestanda och miljöpåverkan kan resultatet vara olika svårt att förstå. Enligt Steen et al. 
(2008) är miljödeklarationer i allmänhet svåra att tyda och tolka för både lekmannen, men 
även experten. Författarna underbygger slutsatsen i sin studie där man utvecklat tre olika 
alternativa tolkningsramar för resultatpresentation i miljödeklarationen och testat dessa på en 
grupp människor som tidigare mött miljödeklarationer i sitt arbete. Utifrån testerna framkom 
slutsatserna att de alternativa tolkningsmallarna underlättade för vissa personer att ta till sig 
och värdera LCA-resultatet i deklarationen. Däremot upplevdes deklarationerna generellt 
fortfarande som komplexa eftersom testpersonerna tvingades läsa instruktioner kring de 
alternativa tolkningsramarna för att uppfatta deklarationen korrekt. Slutligen antog författarna 
att lösningen till stor del ligger i motivationen hos läsaren, att förstå sig på, värdera och 
således underbygga sina produktval i en upphandlingssituation (Steen et al. 2008).  
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5. Insamlat och kategoriserat resultat 
Kapitlet presenterar resultatet från intervjuerna på Kinnarps och Jeltec utifrån en 
kategorisering enligt de vanligast förekomna temana. För att veta vems svar som används 
visas respektive respondents kod efter citaten, koden återfinns i tabell 1. 
 
Kategoriseringen av intervjumaterialet följde studiens huvudsyfte, att kartlägga 
möbelföretagens avsikter och behov av att kommunicera produkters miljöprestanda. Genom 
att utgå från huvudsyftet och de tillhörande frågeställningarna framstod relevanta teman där 
sedan de mest frekventa temana valdes ut för vidare analys. Av en första analys framkom 34 
olika teman som kunde relateras till studiens syfte. Därför genomfördes ytterligare filtreringar 
där intervjuerna lästes om och 17 nya, mer generella, teman identifierades. Temanas 
sammanhang tolkades och utifrån resultatet bildades fyra övergripande kategorier som fick 
utgöra strukturen för empirikapitlet. Under varje kategori avhandlas de 17 specifika teman 
som framgick, med understöd från citat hämtade ur intervjumaterialet som återfinns under 
Bilaga 2. De kategorier som kunde härledas av empirin var Miljökrav på produkterna, 
Kommunikationshjälpmedel, Produktkommunikationens fördelar och Varumärkets roll i 
produktkommunikationen. 
 
Resultatet kan upplevas domineras av respondenterna från Kinnarps. Det förklaras enklast 
genom att respondenterna från Kinnarps utgjorde 4/5 av hela intervjugruppen. Däremot anses 
bredden på ansvarsområdena för intervjupersonerna från Kinnarps spegla en bredare bild av 
svensk möbelindustri.  

5.1. Miljökrav på produkter 
I de flesta intervjufallen uppkom yttre miljökrav på produkten som en styrande faktor för hur 
företagen väljer att kommunicera sina budskap, både kring produkten men också i det 
generella miljöarbetet. Det framgår av intervjumaterialet att miljökraven härstammar från 
både offentliga och privata kunder. Respondenterna framlägger att kraven varierar i 
omfattning beroende på vilken typ av kund det gäller samt vilken kompetens och erfarenhet 
kring produkters miljöprestanda den har. Man upplever generellt kraven från offentlig sektor 
som mer omfattande eftersom de är hårdare styrda av regleringar som exempelvis LOU 
(Lagen om Offentlig Upphandling). 

 �Kundkraven varierar beroende på om det är privat eller offentlig 
sektor.[�] Vid offentlig upphandling ställs generellt tydliga krav som 
innefattar allt möjligt [�], privat upphandling är mindre byråkratisk 
men kraven börjar öka här också. [�] Men många gånger i offentliga 
upphandlingar har själva förfrågningsunderlaget i upphandlingen så 
låga miljökrav att alla uppfyller dem. Vidare är de oftast dåligt 
skrivna och tunna i sitt innehåll� � K1. 

 �P.g.a. LOU kan man inte ställa vilka krav som helst inom offentlig 
upphandling, [...] oftast är kraven från offentlig sektor mer relevanta 
än från privat sektor [�] privata företag ställer färre krav än 
offentlig sektor och ibland är kraven betydelselösa i sammanhanget.� 
- K4. 

 �Det är beroende av vilken kompetens som finns inom den offentliga 
eller privata organisationen som avgör storleken och omfattningen på 
kraven.� � K2.  
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Respondenterna framförde ytterligare att den privata sektorns miljökrav på produkterna 
ständigt ökar i omfattning och hårdhet. Man förklarar detta genom att de, liksom offentlig 
sektor, styrs av lagstiftning men även att man arbetar för att tillfredsställa sina egna kunders 
miljökrav. 

 �Privata företag tänker nog ofta att man vill köpa in produkter som 
 håller en hög miljöprestanda för att kunna använda det i sin egen 
 miljökommunikation.� � K4. 

 �Kraven kommer från kunder som i sin tur fått krav på sig genom 
 lagstiftning eller andra sätt.� � J5. 

 

Samtliga respondenter nämnde att de ansåg kravens utveckling som positivt eftersom det ökar 
medvetenheten kring vad marknaden efterfrågar, vilket betyder att företagen vet vilken typ av 
produkt som säljer. Vidare betyder de växande kraven att Kinnarps, redan framträdande 
position inom branschen, blir ännu mer konkurrenskraftig, då man anser sig ligga längre fram 
i miljöarbetet än andra. 

 �Tack vare de ökade kraven vi får på oss så blir vi mer medvetna 
 om vilka produkter, ingredienser och delar som fungerar.� � J5. 

 �Ju tuffare kraven är desto mer gynnar det oss eftersom vi 
 känner att vi kommit längst i vår bransch vad gäller [�] att 
 uppfylla de krav som ställs.� � K2. 

 

De interna krav som företagen själva ställer på produkternas miljöprestanda togs upp i 
intervjuerna. En viktig faktor i arbetet med att uppfylla interna krav är att kommunikationen 
om produktens miljöprestanda fungerar med underleverantörer och mellan inblandade 
funktioner från den egna organisationen. De interna kraven som tillämpas återspeglas i 
produktens miljöprestanda som når kunderna. Därför måste företaget kunna garantera att 
innehållet stämmer och detta upplevs ibland som en svårighet. 

Två respondenter uppgav att det ibland kan vara svårt att hålla samtliga krav som utlovas för 
en produkt. Problemet uppstår oftast när kommunikationen brister mellan säljledet och 
miljöavdelningen eller mellan företaget och de underleverantörer man samarbetar med. 
Genom användning av centralt upprättade arbetsrutiner försöker man att säkra att produktens 
innehåll stämmer med vad som utlovas i upphandlingarna. 

 �Det är särskilt viktigt att key-account funktionen har �ryggen 
 fri� så de faktiskt kan lova kunden att de miljökrav som 
 ställts också efterlevs i verkligheten.� � K2. 

 �Miljö- och kvalitetsavdelningen har en viktig roll för hur de 
 interna miljökraven som ställs på produkterna bör tillämpas. Då 
 måste vi se till att hela produktionskedjan, från 
 produktutvecklingen till att produkten tillverkas och levereras 
 [�] infriar de miljökrav som ställdes i början och att de infrias 
 under samtliga led.� � K4. 
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5.2. Kommunikationshjälpmedel 
I arbetet med att sprida budskapen kring produkternas miljöprestanda och sitt miljöarbete 
använder företagen ett antal kommunikationshjälpmedel såsom; offertunderlag i 
upphandlingsskedet, hemsida, miljöredovisning, ledningssystem och sina försäljare. 

 �Vi kommunicerar med hjälp av våra ISO-certifierade 
 ledningssystem men även  vår EMAS-registrering.� � K4. 

 �De tydligaste verktygen är de offertunderlag vi får från kunden 
 [...] där vi svarar på frågor och krav som ställs på produkten, 
 [�] ungefär som en självdeklaration.� � K1. 

 �Vi avser att hemsidan ska [�] svara på de frågor av generell 
 karaktär som kunderna har. Där ska du finna exempelvis 
 miljödeklaration, teknisk information [�] och 
 seriedokumentation.� � J5. 

 

Respondenterna från Kinnarps nämner unisont att man arbetar mer med att kommunicera en 
helhetsbild av företaget och dess miljöarbete direkt till kunden och att produktspecifik fakta 
framkommer först i upphandlingssituationen. Detta beror på tre orsaker; dels anser man det 
lättare att förmedla helhetskonceptet än specifik produktprestanda samt att kunderna oftast 
inte intresseras av produktdetaljer vid första kontakten. Vidare anser man att det inte finns 
tillräckligt användbara kommunikationsverktyg i dagsläget för att sprida budskapet om 
produktens miljöprestanda. Det kommunikationsverktyg respondenterna syftar främst på är 
miljödeklarationer. 

 �Eftersom kunder oftast inte är intresserade av att läsa enskilda 
 produktdeklarationer om detaljer arbetar vi mer med att 
 presentera hur Kinnarps arbetar med helhetstänkande. [�] Vi 
 vet att vi är duktiga på miljöområdet men [�] att vi samtidigt är 
 dåliga på att kommunicera ut vad vi gör. Ett problem är att det är 
 svårt att vara konkret på produktnivå i kommunikationen, då är 
 det lättare att kommunicera �the whole picture�.� � K3. 

 �Det finns alltid önskemål om presentation av individuella 
 miljökrav på produkterna. Svårigheten ligger i att det idag inte 
 finns någon generell internationell standard för hur du ska mäta. 
 Hur gör man då i ett säljsammanhang om en konkurrent mäter på 
 ett annat sätt?� � K3. 

 

Man arbetar idag reaktivt med miljödeklarationer, alltså när kunden efterfrågar det. Men man 
har alltså ambitioner att arbeta mer proaktivt med den typen av kommunikationsmedel, med 
förutsättningen att verktyget kan infria företagens kommunikationssyften. 

 �Det hade underlättat om hela sortimentet [�] var miljömärkt [�] eller 
 tredjepartscertifierat. Eftersom man gång på gång, reaktivt, måste förklara 
 produktens miljöprestanda för kunden.� � K2. 
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 �Miljödeklarationer är nog något som kommer krävas i 
 framtiden, i takt med att kunskapen och intresset för miljön ökar, 
 vilket jag tror det kommer göra.� � K4. 

 

5.3. Produktkommunikationens fördelar 
Som framgick i kategorin ovan upplever företagen krav på att produkternas miljöprestanda 
delvis ska kommuniceras via miljödeklarationer. Kunderna kräver antagligen mer transparens 
i företagens kommunikation för att på så vis kunna göra rättvisa bedömningar av produkterna 
och företagskedjan som ligger bakom dem. Respondenterna från Kinnarps berättar att den 
miljökommunikation man för idag kring företagets helhetsarbete borde ökas för att dra 
fördelar på marknaden. Trots fina utmärkelser i diverse miljökategorier basuneras miljöarbetet 
inte ut tillräckligt menar man. 

 �Kinnarps ska kunna redogöra för vilka material som ingår i 
 produkten, hur tillverkningsprocessen gått till samt  hur 
 underleverantörernas tillverkningsprocesser går till�. � K1. 

 �Det är lite synd att Kinnarps inte är ännu tydligare med hur 
 ledande vi är i branschen vad gäller miljöarbetet. Se  bara på det 
 vi pris vi fick (som årets gröna leverantör 2009) genom att 
 egentligen bara beskriva hur vi arbetar.� � K2.  

 

En av respondenterna från Kinnarps berättar att man vill framföra budskapet att miljöarbete är 
ekonomiskt lönsamt för företaget genom att exemplifiera med Kinnarps historiska 
miljöarbete. Detta antas medföra att nya idéer utifrån dyker upp samtidigt som det är en typ 
av marknadsföring av varumärket. Att vara transparent öppnar också upp för andra 
intressenter att göra likadant vilket i det långa loppet borde innebära fördelar ur 
miljöhänseende.  

 �Vi vill förmedla temat, att �miljöarbete inte behöver kosta 
 pengar� till bl.a. varuchefer, finanschefer, inköpare, miljöchefer 
 och på så vis få in nya idéer hur man kan förbättra sig.� � K3. 
 
 
Intervjupersonen från Jeltec beskriver att företaget skulle ha stora fördelar av 
produktmarknadsföring i form av miljödeklarationer eftersom kraven troligtvis kommer öka 
på effektivare kommunikation av produkters miljöprestanda. 
 
 �Vi tror och hoppas att vi kan öka marknadsföring av 
 produkternas miljöprestanda framöver, det gör 
 marknadsföringen bättre och roligare. [�] En rätt använd 
 miljödeklaration kommer vara guld värd för oss.� � J5. 

 

Drivkrafterna bakom företagens vilja att kommunicera produkternas miljöprestanda är i grund 
och botten rent affärsmässiga enligt respondenterna. Ytterligare motivation finner man i 
arbetet att få kunderna att uppfatta budskapet om helhetsperspektivet. Några av 
intervjupersonerna menar också att det finns personliga drivkrafter i form av vilja och ansvar 
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att tillhandahålla produkter som hjälper människor i yrkeslivet och som samtidigt inte 
innehåller ämnen som kan vara skadliga för användaren.  

 �Vi är här för att tjäna pengar och växa. [�] Den överliggande 
 strategin för Kinnarps är att långsiktigt [�] arbeta för att 
 förknippas med hållbara produkter. Kinnarps ska förknippas 
 med begreppet �sustainable� på samma sätt som VOLVO 
 förknippas med �säkerhet�.� � K4. 

 �Vi vill vara �the good guys�. Vi vill inte sälja produkter där folk 
 blir sjuka eller gör sig illa genom t.ex. skadliga ämnen eller 
 felkonstruktioner.� � J5. 

 

5.4. Varumärkets roll i produktkommunikationen 
Varumärket är något som hela tiden exponeras för yttervärlden, på många olika sätt. Det 
behöver inte handla om aktiv marknadsföring utan kan uppenbara sig endast genom att 
företagets logga syns. Företagen besitter emellertid specifika budskap som de vill att 
kunderna ska ta emot på rätt sätt, därför blir den riktade marknadsföringen viktig för 
uppbyggandet av varumärket. Som redogjorts tidigare vill Kinnarps förmedla 
helhetsperspektivet på miljöarbetet mer än produkten själv. Jeltecs varumärke handlar om att 
förknippas med bra produkter som framställs på ett transparent sätt i kommunikationen.  

 �Det är något traditionellt och naturligt för Kinnarps, det här 
 med att vara resurssnål och tänka på miljön. Det är de 
 kärnämnen som grundat hela organisationen och som även 
 kommuniceras ut.� � K2. 

 �Vi har ju arbetat efter att kunderna ska veta att Kinnarps 
 varumärke överensstämmer med andra miljömärkningars krav. 
 [�] En kund ska veta att, trots konkurrenternas svanenmärkta 
 produkter, ska ändå Kinnarps vara bättre miljömässigt p.g.a. att 
 varumärket förknippas med det bästa på marknaden.� � K4. 

 �Budskapet handlar om att vi har bra produkter som inte döljer 
 något.� � J5. 
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Slutligen talade respondenterna om hur svårt det var att veta att budskapen som 
kommuniceras till kunderna, mottas på sättet företaget avser. Man ansåg också att 
kommunikationen av produkternas miljöprestanda är viktig för företagets position på 
marknaden. Kinnarps har satsat hårt på sin marknadsföring de senaste åren och 
försäljningssiffrorna har ökat väldigt mycket på bara 2 år, det såg en respondent som den 
tydligaste återkopplingen på att budskapet tagits emot. Respondenten från Jeltec såg 
återkoppling tydligast genom att antalet beställningar på hemsidan var frekvent samt att man 
erhöll respons genom att andra återförsäljare vill ställa ut och marknadsföra företagets 
produkter.  

 �Hade vi inte marknadsfört oss alls [�] eller haft något 
 miljöarbete [�]hade vi inte varit så stora som vi är idag.� � K4.  

 �Försäljningen har ökat väldigt mycket under de senaste 28 
 månaderna vilket är ett kvitto på att marknadsföringen 
 lyckats väldigt bra.� � K1.  

 �Vi får order varje dag på hemsidan. [�] Vi har även flera 
 större kunder som köper in varor och säljer vidare under egen 
 flagg vilket [�] legitimerar vår egen tillvaro [�] vilket också 
 blir en slags feedback.� � J5.
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6. Diskussion � koppling till teori och aktuell forskning 
Kapitlet diskuterar resultatet från den insamlade empirin tillsammans med beskriven 
kommunikationsteori samt den presenterade forskningen på området. Först diskuteras hur 
kommunikationsteori kan förklara de studerade företagens kommunikationsprocess samt 
behov och syften av att kommunicera produkters miljöprestanda. Det argumenteras även för 
om miljödeklarationen är ett användbart hjälpmedel för möbelföretagens 
kommunikationssyften. Slutligen förs en kortfattad avhandling om hur den använda metodiken 
i uppsatsen fungerat. 

6.1. Syften och behov med möbelföretagens kommunikationsprocess 
Fortsättningsvis sker en systematisk genomgång av samtliga begrepp från Palm & Windahls 
kommunikationsmodell (figur 2) som diskuterar hur deras innebörd kan förklara 
möbelföretagens syften och behov av att kommunicera produkters miljöprestanda. 
 
Sändare 
Som tidigare redogjordes av Palm & Windahl (1989, s.10) kan sändaregenskapen vara svår att 
identifiera i kommunikationsprocessen. Jag fann i resultatet att sändaregenskapen växlade 
bland flera olika inrättningar i kommunikationen mellan möbelföretagen och kunderna. 
Företagen kommunicerar indirekt med yttervärlden genom att deras produkter och varumärke 
syns ute i verkligheten varför de kan betraktas som sändare. Vidare använder man sig av 
direkt marknadsföring där säljare och hemsida utgör de framträdande sändarna av budskapet. 
Dessutom kan kunder och underleverantörer också upplevas som sändare i 
kommunikationsflödet då deras krav och samarbeten kring produkterna påverkar hur 
företagen väljer att arbeta med produkterna och därefter hur de marknadsförs. Enligt Windahl 
et al. (1992) varierar sändaregenskapen i kommunikationsprocessen genom att olika 
inrättningar spelar olika roller för meddelandet: �Any one of these entities can be regarded as 
a sender [�] each playing out a different aspect of the sender role� (Windahl et al. 1992, s. 
9). Författarna menar dessutom att det egentligen är oväsentligt vem som agerar sändare 
eftersom det ofta har liten betydelse för själva budskapet. De använder istället begreppet 
kommunikatör för den som tekniskt utformar och producerar marknadsföringen där budskapet 
sänds, medans sändaregenskapen utgörs av den som initierade budskapet från början 
(Windahl et al. 1992, s.9-10), vanligtvis företaget. Jag håller med författarna i avseendet att 
sändarrollen i kommunikationsprocessen varierar men inte i att det har liten betydelse för det 
faktiska budskapet. Enligt respondenternas upplevelser har kundens miljökrav stor inverkan 
på hur företagen väljer att arbeta och kommunicera sina produkter vilket tyder på att kunderna 
faktiskt har en påverkande roll som sändare. Ser man till Hård af Segerstads (2002, s. 253) 
förklaring av den traditionella sändarrollen menar han att sändaren alltid utgått från att dess 
egen tolkning av budskapet är densamma som mottagarens. Detta verkar till synes stämma för 
möbelföretagens kommunikationsprocesser då utvecklingen av produkternas miljöprestanda 
och användningen av kommunikationsverktyg, ofta skapas till följd av att kunden ställer krav 
om just detta. Alltså har det ursprungliga budskapet inte förmedlats eller mottagits på det sätt 
man tänkt sig. 
 
Meddelande 
Kinnarps strävar efter att uppfattas som ett möbelföretag som tillämpar ett helhetsperspektiv 
på produkterna och arbetar mot hållbar utveckling. Företagen använder marknadsföring för att 
intressera kunder på marknaden och således är det de kommunicerade meddelandena från 
företagen som skapar affärsmöjligheter (Windahl et al. 1992, s. 95-99). Då Kinnarps inte 
arbetar med kommunikation av enskilda produkters miljöprestanda utan presenterar 
miljöarbetet ur ett helhetsperspektiv, försvinner mycket fokus från produkten i den direkta 
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marknadsföringen. Drivandet av det övergripande hållbarhetsarbetet är självklart något 
positivt som bör kommuniceras från Kinnarps sida. För utifrån hållbarhetsbudskapet vill man 
att kunderna ska ställa högre krav på miljöarbetet i upphandlingsfasen vilket gynnar företagets 
konkurrensmöjligheter. Däremot berättar respondenterna att Kinnarps allt oftare stöter på 
kundkrav som kräver ökad kommunikation av produkters miljöprestanda och att de frågorna 
idag hanteras reaktivt, i anbudsfasen. Samtidigt upplever man ibland att kundkraven från 
privat sektor är för lågt ställda på det generella miljöarbetet. Då uppstår frågan om de rådande 
hållbarhets- och helhetsbudskapen är tillräckliga för att stimulera samtliga kunders krav? 
 
Inneffektiv kommunikation skapas enligt Windahl et al. (1992, s.11) när sändaren av 
budskapet förbiser mottagarens uppfattning av budskapet. Både de ökande men också de lågt 
ställda kraven på produktkommunikation, skulle kunna utgöra reaktioner på ineffektiv 
kommunikation från företagets sida, såsom Windahl et al. åsyftar. Man kan tolka det som att 
produktinformationen i helhets- och hållbarhetsbudskapet inte uppfattas av kunderna på det 
sätt som företaget avser. Detta yttrar sig i både ökade kundkrav på kommunikation av 
produkters miljöprestanda samt för lågt ställda krav på det övergripande miljöarbetet. Sålunda 
kan tänkas att mer fokus på produkten bör läggas redan i företagens direkta marknadsföring 
för att stimulera kraven om ökad produktkommunikation. För att höja de lågt ställda kraven 
från kunderna måste företaget försäkra sig om att budskapen uppfattas på det sätt man avser. 
Då kan användningen av ytterligare styrmedel vara nödvändig. För att påverka kunderna på 
det sätt man avser bör kommunikationen bara utgöra ett komplement till andra styrmedel, 
exempelvis de tekniska styrmedlen som utfört de resurssnåla förbättringar man vill 
kommunicera kring produkten (Palm 2006, s. 17-18). De låga kraven från kunderna kan dock 
inte enbart tolkas genom att budskapet från företaget uppfattas annorlunda än vad man avser. 
Faktorer utifrån såsom LOU, allmänna konkurrensregler och kundernas generella intresse för 
produkters miljöprestanda kan också påverka kraven som ställs i upphandlingsprocessen 
(Unge, Ryding  Frenander 2007). 
 
Medium 
För att sprida budskapen kring produkterna använder sig de studerade företagen av liknande 
medier. Både Jeltec och Kinnarps anger hemsidan som viktig i marknadsföringen. Kinnarps 
arbetar dessutom mycket med säljarnas sätt att kommunicera helhetsperspektivet bakom 
produkterna, även offertunderlag, miljöredovisningar och certifierade ledningssystem anses 
viktiga. De använda medierna täcker ett brett spektra av potentiella målgrupper som företagen 
vill nå med sin marknadsföring. Palm (2006, s. 75) menar dock att det är svårt att täcka in alla 
potentiella målgrupper på marknaden. Vidare menar han att de använda medierna besitter en 
unik funktion i form av tillgängliga kanaler med olika möjligheter för kommunikation. För 
företagen innebär detta att de idag använda medierna utgör en plattform för alla de olika 
budskap man vill nå ut med, inklusive budskapen om produkternas miljöprestanda. För att 
förvissa sig om att rätt medier används för att förmedla produktkommunikationen och att den, 
via mediets kanaler uppfattas korrekt, är det ytterst viktigt att målgruppen är väldefinierad. 
Utifrån den tänkta målgruppen kan sändaren se vilka tillgängliga medium som finns för att 
uppfylla kommunikationssyftet och på så sätt få en framgångsrik kommunikation till 
mottagaren (Windahl et al. 1992, s. 10-11). Inom ramen för de medium som används idag av 
Kinnarps, skulle ett framtida arbete med miljödeklarationer innebära en ny kanal som inte 
bara kommunicerar helhetsbudskapet, utan även budskapet om den enskilda produktens 
miljöprestanda. Kanalen skulle troligen återfinnas under medier som säljarna, hemsidan och 
offertunderlaget, alltså de medier som idag använder kanaler för att sprida 
produktkommunikationen. Vidare skulle användningen av miljödeklarationer som 
kommunikationskanal för Jeltec, innebära att hemsidan utvidgade sin 
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kommunikationspotential och således når en större målgrupp, vilket är precis det mål man 
arbetar efter. 
 
Mottagaren 
Av resultatet framgår att mottagaren i möbelföretagens kommunikationsprocess representeras 
av kunderna men också de försäljare som förmedlar företagens produkter vidare till 
slutkunden. Mottagaren kan således utgöras av förmedlaren eller slutmålgruppen enligt Palms 
2006, s. 30-31) beskrivning. Slutmålgruppen (eller kunden) ställer olika omfattande krav på 
företagen beroende på om kunden härstammar från privat eller offentlig sektor. Det betyder 
att företagen också har olika relation till dessa kunder. För upphandlingar där privata företag 
agerar slutmålgrupp utgörs kommunikationsprocessen av en asymmetrisk relation medan 
affärer som görs med offentlig sektor har en mer symmetrisk karaktär. Palm (2006, s. 29-30) 
förklarar relationsbegreppen utifrån att den asymmetriska relationen till privata kunder 
utspelas genom att möbelföretaget bestämmer villkoren för kommunikationen. I den 
symmetriska relationen sker en mer utbredd dialog mellan parterna i upphandlingen vilket kan 
förklaras genom att offentlig förvaltning ifrågasätter och ställer högre krav än privat sektor. 
Som läget är idag sker all produktkommunikation likadant, oavsett vilken kund det gäller. 
Såvida inte kunden riktar specifika krav kring produkten och kommunikationen vilket får 
företagen att agera reaktivt för att infria dem. Därför kan det vara viktigt för möbelföretagen 
att definiera de olika målgrupperna i kommunikationsprocessen eftersom det då är enklare att 
nå rätt målgrupp genom rätt medier, med rätt kommunikation, direkt. På så vis kan kraven 
som riktas mot företagen hanteras och stimuleras effektivare (Windahl et al. 1992, s. 12-14).  
 
Effekt 
Den effekt som företagen vill uppnå hos kunderna genom sina budskap är såklart främst att 
sälja fler produkter. Vidare är det också viktigt för företagen att locka kunder genom att 
förknippas som hederliga och att de aktivt bedriver ett hållbarhetsarbete. Förmedlandet av 
helhetsperspektivet i produktarbetet som tidigare redogjorts för Kinnarps, är betydelsefullt i 
avseendet att produkterna förknippas med ett livscykelperspektiv av kunderna. 
 
Utifrån alla de önskade effekter företagen vill uppnå är det emellertid så att verkligheten visar 
att både önskade men även oönskade effekter kan uppstå. Detta förklarar Palm & Windahl 
(1989, s. 89-90) i sin beskrivning av effektmodellen. Den tar avstamp i sändarens perspektiv 
och menar att sändaren antar att det givna budskapet, per automatik, skapar given effekt 
förutsatt att budskapet bara når fram till mottagaren. Detta är dock inte allmänt accepterat 
bland andra effektteorier som menar att fler villkor måste stämma för att mottagaren ska nås 
och att budskapet får önskad effekt. Motsatsen till effektmodellen utgörs av 
användningsmodellen som istället utgår från att mottagaren är mån om vilka budskap som 
riktas mot henne och kan välja ut det budskap hon har störst behov av. I teoriutövandet riktar 
sig således sändaren direkt mot mottagaren för att anpassa sig efter dennes behov (Palm & 
Windahl 1989, s.90-91). Trots att många kunder ställer högre krav på produktkommunikation, 
genom exempelvis miljödeklarationer, är det inte någon självklarhet för företagen att följa 
användningsteorin. Kinnarps menar att miljödeklarationen fortfarande är ett verktyg under 
utveckling och att man helst ser en standard som alla kan nyttja på samma sätt, innan ett 
sådant arbete utvecklas. Företaget driver också kampanjer för att påverka underleverantörer 
och andra företag i branschen att följa Kinnarps exempel � att bedriva miljöarbete för att öka 
lönsamheten. I båda fallen drivs Kinnarps till synes av effektteorin, att de antar att mottagaren 
tolkar likadant och �köper� det budskap man riktar till dem (Windahl et al. 1992, s.15-16). 
Likväl finner man vissa kunder med otillfredsställda krav på produktkommunikation. Då 
Kinnarps bedriver ett miljöarbete som ligger i framkant för branschen finner jag det relativt 
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obestridligt att man inte skulle kommunicera ut det, oavsett vad kunderna har för behov. 
Kinnarps storlek i branschen gör att man har större möjlighet att följa effektteorin i budskapet 
då många intressenter lyssnar och följer efter. Emellertid arbetar företagen parallellt med 
användningsteorin i många skeenden genom att man lyssnar till och följer kraven som ställs i 
upphandlingarna. Att bedriva verksamheter idag utan att ta hänsyn till kundernas behov 
innebär att kraven inte skulle tillfredställas och således skulle affärerna utebli (Palm & 
Windahl 1989, s. 90). 
 
Återkoppling 
Av resultatet att döma anser möbelföretagen det svårt att uppskatta vad budskapen får för 
genomslag i kommunikationsprocessen genom att bedöma den återkoppling som sker. Några 
respondenter menar att återkopplingen sker i form av försäljningsstatistik och andra genom att 
yttre försäljningsorganisationer väljer möbelföretagens produkter i sina produktsortiment.  
Däremot ansåg respondenterna det svårt att mäta vilka utsända budskap som kan 
sammankopplas med de olika återkopplingar som upplevs. Vidare är den återkoppling som 
företagen upplever kopplat till den kommunikationsstrategi man använder sig av. Vad 
effektstrategin säger gällande återkoppling är att sändaren endast upplever vad budskapen får 
för effekt utifrån det sändaren själv kan avläsa (Palm & Windahl 1989, s.11-12, 89-90). Detta 
borde således orsaka problem för företagen om inte målgruppen är tydligt definierad. Då blir 
det svårare att förvänta sig en specifik effekt av de budskap man sänder ut och därigenom blir 
det också svårare att härleda från vilket budskap återkoppling härstammar. Avsändareteorin 
gör istället menande att man som sändare är känsligare för respons från mottagaren och att 
man således upplever och lyssnar till kundernas återkoppling mer direkt, på exempelvis 
mässor eller försäljningsmöten (Palm & Windahl 1989, s.90). Enligt Windahls et al. (1992, 
s.16-17, ursprungligen från O´sullivans et al. studie) redogörelse finns 
återkopplingsegenskapen i kommunikationsprocessen endast för att förstärka sändarens 
kontroll över mottagaren. Windahl et al. (1992, s.16) menar alltjämt att 
kommunikationsprocessen därför inte på något sätt ska ses som ett cirkulärt system. Det är i 
själva verket ett linjärt system som blir effektivare ju mer respons som inkommer till 
sändaren. 
 
Utifrån redogörelsen vill jag påstå att återkopplingsmomentet blir tydligare om 
möbelföretagen är måna om kundernas behov i kommunikationsprocessen. Således formas 
företagens kommunikationssyften efter kundernas krav. Genom att bry sig mer om kundernas 
behov kan budskapen formas på ett sätt som skapar mer av den önskade effekten. Således kan 
de huvudsakliga syftena, att sälja produkter och uppfattas som hederliga och hållbara företag, 
infrias i större utsträckning. 

6.1.1. Sammanfattning av möbelföretagens kommunikationsprocess 
De syften och behov som möbelföretagen har i avseendet att kommunicera sina produkters 
miljöprestanda, kan härledas utifrån kartläggningen av kommunikationsprocessen och de 
specifika begrepp som identifierats i Figur 3 nedan. Syftena med produktkommunikationen är 
att de olika sändarrollerna i kommunikationsprocessen ska förmedla budskapet om att 
företagen säljer bra produkter som härstammar från företag som arbetar utifrån helhets- och 
hållbarhetsperspektiv i det generella miljöarbetet. Man syftar idag till att sända budskapen via 
olika inrättningar såsom exempelvis hemsida, försäljare och ledningssystem för att, så långt 
som möjligt, nå rätt målgrupper. Man riktar sina budskap likadant i den allmänna 
marknadsföringen, oavsett vilken mottagare man åsyftar. Om däremot kunden har specifika 
krav på produkten eller miljöarbetet i en upphandling, arbetar man reaktivt för att slutligen 
förmedla ett skräddarsytt budskap där kraven på produkten infrias. Vidare besitter företagen 
behov att budskapen som förmedlas får effekt på mottagaren. Då krävs det att rätt budskap 
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förmedlas till rätt målgrupp vilket betyder att kunden exempelvis vill handla av ett 
möbelföretag som utgår från ett helhetsperspektiv (livscykelperspektiv) i sitt produktarbete. 
Således är det helhetsbudskapet, på det sätt som företag tolkar det, som ska nå fram till 
kunden. Ytterligare behov man upplever som möbelföretag är att återkopplingen till företagen 
blir starkare. För det krävs mer integration med kunderna i form av att man blir känsligare för 
respons på t.ex. mässor eller liknande, där direktkontakt sker med kunden. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Figuren visar det linjära förhållandet mellan de olika kommunikationsbegreppen som 
representerar kommunikationsprocessen. Figuren visar också att företagens syften och behov med 
produktkommunikation härstammar från den övergripande kommunikationsprocessen. 

6.2. Uppfyller miljödeklarationen möbelföretagens kommunikationssyften? 
Den överskådliga kartläggningen i Figur 3, samt de behov och syften med 
produktkommunikation som yttrat sig genom diskussionen, används för att diskutera studiens 
delsyfte om miljödeklarationens duglighet för företagens produktkommunikation.  
 
Kundkraven betydelsefulla för kommunikationen 
Till att börja med hade båda företagen ambitionen, redan innan studien genomfördes, att i 
framtiden arbeta med produktkommunikation genom någon form av miljödeklaration. Därför 
kändes frågan extra angelägen att utreda eftersom en skev produktkommunikation kan orsaka 
oönskade effekter genom exempelvis ordernedgångar eller liknande (Palm & Windahl 1989, 
s.11). En central del i resultatet från fallstudierna visade sig vara kundernas krav på arbetet 
kring, och kommunikationen om produkterna. Utifrån Molina-Murillo & Smiths (2008) 
redogörelse är det tack vare ökade kundkrav som allt fler företag börjar använda 
miljödeklarationer som hjälpmedel i produktkommunikationen. Man tror att detta ska 
stimulera kraven och att budskapen ska förmedlas och mottas på önskvärda sett. Författarna 
berättar dock att ju fler som kommunicerar produkternas miljöprestanda via 
miljödeklarationer idag, desto svårare blir det i upphandlingssituationen, att som kund välja 
den produkt med bäst miljöprestanda. Orsaken är avsaknaden av internationella 

Behov och syften med att kommunicera 
produkters miljöprestanda

Effekt: Sälja 
produkter, förknippas 
med hållbarhet och 
livscykelspespektiv

Återkoppling: Ökade
försäljningssiffror &
fler återförsäljare som
förmedlar företagens
produkter 

Mottagare: 
Offentlig & privat
kund samt 
återförsäljare

Medium: Hemsida, 
försäljare, offertunderlag, 
miljöredovisning & 
ledningssystem 

Meddelande: Bra 
produkter, hederliga 
företag, hållbarhets-
budskap & helhetsarbete

Sändare: Produkter, 
varumärke, hemsida, 
försäljare, kunder & 
leverantörer 
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standardiseringar av verktyget vilket resulterar i att användarna utgår från olika metoder och 
därav kan heller inte resultaten jämföras (Molina-Murillo & Smiths 2008). Kinnarps visade 
sig medveten om svårigheten i miljödeklarationers jämförbarhet vilket förklarar varför de valt 
att inte använda sig av verktyget på proaktiv nivå ännu.  
 
Livscykelanalysens roll för kommunikationen 
Miljödeklarationen är emellertid inte bara effektiv genom att kommunicera produkters 
miljöprestanda. Väljer man som företag att arbeta utefter typ III deklarationens regler ligger 
en livscykelanalys till grund för det påföljande resultatet som syns i deklarationen. Denna 
studie syftar inte till att redogöra för- eller nackdelar av att arbeta med livscykelanalyser. Det 
bör dock påpekas att mycket litteratur, exempelvis Unge, Ryding & Frenander (2007), 
beskriver att LCA fungerar för att utveckla miljöanpassade produkter där följaktligen 
produktens miljöprestanda ökar (miljöpåverkan minskas). En LCA skulle således leda till att 
produktkommunikationen förbättras eftersom man har bättre resultat att kommunicera i 
jämförelse med en konkurrent som kommunicerar en produkt genom exempelvis ett eget 
miljöuttalande (typ II). Molina-Murillo & Smith (2008) styrker detta påstående genom att i 
sin studie visa hur trovärdigheten för miljödeklarationen ökar om den föregåtts av en 
standardiserad LCA-metod. Ökad trovärdighet leder troligen också till att kunden väljer 
företagets produkter i upphandlingen.  
 
Miljödeklarationens fördelar och nackdelar 
Om möbelföretagen väljer att i framtiden arbeta med miljödeklarationer kan man fortsätta 
diskutera utifrån Molina-Murillo & Smiths studie (2008). De beskriver att olika utformningar 
och komplexitet på deklarationen avgör hur den mottas och uppfattas av kunden. 
Respondenterna från Kinnarps framlägger att vissa kunder ställer låga miljökrav på 
produkterna i jämförelse med andra, många gånger på grund av bristande kompetens kring 
produktens miljöprestanda. Om produktens miljöprestanda presenteras i en miljödeklaration 
skulle den enligt Molina-Murillo & Smith (2008) upplevas mer eller mindre komplex av 
kunden, beroende på dess utformning och detaljrikedom. Det är främst två faktorer som avgör 
kvaliteten på bedömningen av produktens miljöprestanda. Läsaren av deklarationen står för 
tolkningsförmågan utifrån tidigare kompetens om produkters miljöprestanda och 
deklarationer. Dessutom avgörs tolkningssvårigheten i hur resultaten framställs i 
deklarationen (Steen et al. 2008). En detaljrikare miljödeklaration innebär ett mer komplext 
resultat som kräver högre kompetens hos läsaren. Således är det viktigt för möbelföretagen att 
vara säkra på att målgruppens förkunskap om produkterna är tillräcklig för att tillgodose sig 
innehållet. Det finns en tydlig skillnad mellan de studerade företagens möjligheter att få sina 
produkter förstådda av kunden i en framtida användning av miljödeklarationer. Kinnarps är 
ett välkänt och trovärdigt möbelföretag, vilket kan motiveras med deras långa tradition av 
framgångsrikt företagande och miljöarbete. Jeltec är inte lika välkänt då det är ett litet företag 
med den huvudsakliga marknaden inom landet. Genom att ha ett etablerat varumärke kopplat 
till företagets produkter menar Molina-Murillo & Smith (2008) att marknadsföringen 
underlättas och att kunden lättare tar till sig även komplexa detaljer i en miljödeklaration. 
Därför kan det vara av ytterligare vikt för Jeltec att rikta in sig på en tilltänkt målgrupp och 
anpassa innehållet i miljödeklarationen till kundernas kompetens och intresse. 
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Hjälp andra att hjälpa dig 
Det framgår att möbelföretagen i studien vill påverka andra företag och samarbetspartners för 
att förbättra sitt eget, men också de andras miljöarbete. Ett sätt att göra det på följer i 
användandet av livscykelanalysen. Metoden stimulerar samarbetet med underleverantörerna i 
produktionskedjan i jakten på LCA-data, då all information kring produkten oftast inte finns 
att tillgå på den egna firman (Zackrisson et al. (2008). Utgör möbelföretaget en viktig 
samarbetspartner, som Kinnarps gör i många fall tack vare sin storlek, finns det stora 
möjligheter att påverka leverantörerna till att förbättra sitt miljöarbete (Hall 2000). På det här 
sättet kan också fler i kedjan påverkas då leverantören måste ta kontakt med ytterligare 
underleverantörer i sitt eget produktionsled och föra kraven vidare (Heiskanen 2002). Genom 
den beskrivna dominoeffekten, tillför miljödeklarationen och livscykelarbetet ytterligare 
fördelar genom att den ökar miljöintresse och medvetenhet genom leverantörskedjan, vilket 
kanske inte var det ursprungliga syftet. Det är emellertid en positiv sidoeffekt.  
 
Till sist kan tilläggas att Kinnarps vilja att produkterna ska uppfattas som framarbetade utifrån 
ett helhetsperspektiv, passar väl ihop med ett eventuellt arbete med typ III deklarationer i 
framtiden. Där drivs man till att arbeta med livscykelanalyser som granskas av utomstående 
parter vilket förstärker trovärdigheten i det förmedlade helhetsbudskapet. Vidare borde då 
helhetsbudskapet man marknadsför idag följaktligen bytas ut och kallas för att man tillämpar 
ett livscykelperspektiv i produktarbetet. Zackrisson et al. (2008) berättar dessutom att företag 
som tillämpar tredjepartscertifierade miljödeklarationer erhåller EPD-loggan som troligen gör 
sig bra i ett marknadsföringssyfte av produkten. 
 
Ska företagen använda miljödeklarationen för sina kommunikationssyften? 
Zackrisson et al. (2008) framlägger i sin studie att flera testpersoner anser att 
miljödeklarationen inte passar in i den traditionella marknadsföringen. Utifrån den slutsatsen 
skulle Kinnarps sätt att hantera krav på miljödeklarationer, genom reaktiva aktioner i 
upphandlingsfasen, faktiskt kunna utgöra det bästa sättet idag. Slutligen menar samma 
författare att det är bristen på jämförbarhet i miljödeklarationen som utgör dess största 
svaghet. Det är också därför verktygen inte fått någon ordentlig genomslagskraft ännu.  
 
Men då det till synes sker en ständig ökning av kundkrav på produktkommunikation samtidigt 
som forskning och företag generellt ställer sig positiva till mer utbredd användning av 
miljödeklarationen (Molina-Murillo & Smith 2008, ursprungligen från Frankl & Rubik 1999), 
är det svårt för företagen att blunda för verktygets växande potential. Utifrån att de studerade 
företagen kan säkerställa vilka målgrupper man vill nå med hjälp av miljödeklarationen och 
vilket budskap den ska sända tror jag att man har stora möjligheter att stimulera både rådande 
och framtida krav. Förutsatt att Miljöstyrningsrådet snart levererar ett internationellt 
standardiserat miljödeklarationsverktyg är jag säker på att möbelföretagen har mycket att 
vinna på att tillämpa detta (Unge et al. 2007). 
 

6.3. Fallstudie som metod 
Att använda fallstudie som metod för att kartlägga möbelföretagens produktkommunikation 
har fungerat ganska bra. Det har dock varit svårt att, utifrån det lilla empirimaterial som 
insamlats, diskutera och dra slutsatser gällande hela möbelbranschen. Detta beror endast på 
kvantiteten i datainsamlingen. Med mer data hade säkert fler generella slutsatser om den 
svenska möbelbranschen kunnat dras men på bekostnad av den kvalitativa sidan av studien. 
Studiens fokus på produktkommunikation gjorde det emellertid svårt att välja en annan metod 
då jag ansåg fallstudien som tillfredsställande med sin djupgående inriktning på det studerade 
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fenomenet. Utifrån intervjumaterialet kunde några utsagor tolkas gälla hela möbelbranschen 
medan många svar endast representerar de studerade företagen. 
Fallstudien var till belåtenhet i avseendet att den bidrog med ett empirimaterial som kunde 
användas för att driva en djupgående diskussion, både kring möbelindustrins 
kommunikationsprocesser såväl som huruvida miljödeklarationen passar möbelföretagen. 
 
Slutligen tyckte jag den direkta kontakten med respondenterna var ett givande och 
kontrasterande sätt att samla in data på, dessutom upplevs nog resultatdelen mer lättsam för 
läsaren än om ett statistiskt material presenterats. Vidare anser jag att det kan vara svårt att 
upprepa studien fullt ut eftersom respondenternas uppfattningar, såsom jag erhöll dem, 
troligen förändras över tiden då företagens sätt att kommunicera produkter inte är statiskt. 
Vidare är också min subjektiva påverkan i hur metoden tillämpats, av stor vikt för 
slutresultatet, trots att jag genomgående försökt vara transparent och objektiv. 
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7. Slutsatser 
Här visas slutsatserna som kunde härledas från diskussionsdelen Slutsatserna sker i 
punktform och beskrivs kortfattat. 
 
 

• Syftena med möbelföretagens produktkommunikation är att sändarrollerna i 
kommunikationsprocessen förmedlar budskapet om bra produkter som härstammar 
från företag som arbetar utifrån helhets- och hållbarhetsperspektiv i det generella 
miljöarbetet. 
 

• Företagen kommunicerar produkters miljöprestanda genom den allmänna 
marknadsföringen såsom hemsida, försäljare och ledningssystem för att, så långt som 
möjligt, nå rätt målgrupper. Miljödeklarationer används reaktivt, om kunden ställer 
specifika krav på att produktens miljöprestanda ska kommuniceras i detalj. 
 

• Privata och offentliga kunders miljökrav är de som främst styr hur möbelbranschen 
väljer att kommunicera produkters miljöprestanda. 

 
• Det blir enklare att välja rätt kommunikationskanaler och därigenom skapa effektivare 

kommunikation om möbelföretagen känner till målgruppen och dess förkunskap om 
produkters miljöprestanda. 
 

• Att kommunicera produkters miljöprestanda genom marknadsföring av företagets 
generella miljöarbete stimulerar inte kraven på produktkommunikation från alla 
kunder. 
 

• Om användningsteorin tillämpas på ett effektivare sätt skulle möbelföretagen kunna 
uppleva tydligare återkoppling från kunderna vilket gör att man kan effektivisera 
kommunikationsprocessen. 
 

• Om möbelföretagen använder sig av livscykelanalys och miljödeklarationer kan andra 
aktörers miljöarbete genom produktionskedjan påverkas och förbättras. 
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9. Bilagor 
Nedan följer det material som av läsvänliga skäl inte inrymdes i själva uppsatsen. 

9.1. Bilaga 1 � Intervjuguide 
 

Tema 1: Bakgrund 

! Hur gammal är du? 

! Vilken tillhörighet i organisationen har du?/yrkestitel? 

! Vilka ansvarsområden innefattar det? 

! Vad hade du för yrkes-/utbildningsbakgrund innan du började på företaget? 

! Ett centralt begrepp i intervjun är en �produkts miljöprestanda� � vad är din 
uppfattning om begreppets betydelse? 

Tema 2: Miljökrav 

! Vilka miljökrav ställs på era produkter från företagets intressenter? Hur upplever ni 
kraven? 

! Vilka miljökrav ställer ni själva på produkterna? Vad är det som bestämmer de interna 
kraven? 

! Vad gör ni för att tillfredställa interna och externa miljökrav på era produkter? 

! Upplever ni interna eller externa krav på att produkternas miljöprestanda sak 
kommuniceras? � Hur isåfall? 

Tema 3: Kommunikationsverktyg 

! Vilka verktyg används för att bekräfta och visa upp företagets arbete med interna och 
externa miljökrav? 

! Vilka verktyg känner ni till som kan användas för att presentera produkters 
miljöprestanda? 

! Skulle företaget dra nytta av alternativa kommunikationsverktyg? 

! Vilket syfte skulle ett sådant verktyg fylla för företaget? 

Tema 4: Marknadsföring 

! På vilket sätt marknadsförs företagets produkter idag? 

! Hur får ni feedback från intressenterna och hur upplevs den? 

Tema 5: Produktens miljöprestanda 

! Får produkternas miljöprestanda ta plats i marknadsföringen? 
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! Vilka drivkrafter ligger bakom företagets vilja att kommunicera sina produkters 
miljöprestanda? 

! Hur vill ni att intressenterna ska uppfatta budskapet i er marknadsföring rörande 
produktens miljöprestanda? 

 

 

 

 

 


