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Abstract 

Sharing sustainability! - A qualitative study on sustainability branding 

in the context of sharing economy 

 

This study intends to explore how and with what intentions organisations within a 

sharing economy context choose to integrate and implement the concept of sus-

tainability. It further aims to contribute to the field of sustainability branding, 

where very limited research has been carried out in regards of sustainability 

branding within a context of sharing economy. Twelve semi-structured interviews 

with CEO’s and marketing directors were conducted in order to attain a holistic 

perspective on how strategic decisions regarding sustainability are made. The 

analysis show that organisations have different intentions with applying sustaina-

bility, which include pressure from society, a growing conscious group of con-

sumers and the founders genuine concern for sustainability. Furthermore, the re-

sults show that most organisations choose to integrate sustainability at the core of 

the business, which positively affects the authenticity of their sustainability brand-

ing. The analysis indicates that several organisations are apprehensive about im-

plementing explicit sustainability messages in their communication. Also, a ma-

jority of the respondents claimed that a lack of resources shaped their communica-

tion strategies. These reasons could explain why the organisations mainly used the 

attention of media and word-of-mouth to communicate their sustainability focus. 

Furthermore, a discussion about how the status of sustainability branding is inter-

twined and affected by different aspects is carried out. Based on the results, a dis-

cussion about the present situation and status of sustainability branding is carried 

out. 
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tion, authenticity, neoinstitutional theory, strategic communication 
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Sammanfattning 

Dela hållbarheten! – En kvalitativ studie av hållbarhetsvarumärkning 

i en delningsekonomisk kontext 

 

Denna studie syftar undersöka hur och med vilka intentioner hållbarhet integreras 

och implementeras av organisationer i en delningsekonomisk kontext. Vidare äm-

nar studien bidra till fältet för hållbarhetsvarumärkning, där föga forskning har ut-

förts med avsikt att sammanbinda hållbarhetsvarumärkning med delningseko-

nomi. Tolv semistrukturerade intervjuer med VD:s och marknadsansvariga utför-

des med syfte att få ett holistiskt perspektiv på hur strategiska beslut gällande 

hållbarhet tas. Analysen visar att organisationer har olika intentioner med att till-

lämpa hållbarhet. Dessa inkluderar samhällskrav, en växande medveten konsu-

mentgrupp samt grundarnas genuina hållbarhetsomtanke. Dessutom visar resulta-

ten att de flesta organisationer väljer att integrera hållbarhet i organisationens 

kärna vilket positivt påverkar äktheten i hållbarhetsvarumärkningen. Analysen in-

dikerar att flera organisationer är tveksamma till att implementera explicita håll-

barhetsbudskap i sin kommunikation. En majoritet av intervjupersonerna menar 

också att en brist på resurser påverkar deras kommunikationsstrategier. Dessa an-

ledningar kan motivera varför organisationer främst använder mediapublicitet och 

word-of-mouth för att kommunicera sitt hållbarhetsengagemang. Utifrån resulta-

ten förs en vidare diskussion kring hållbarhetsvarumärkningens nuvarande situat-

ion och status.  

 

Nyckelord: Hållbarhetsvarumärkning, delningsekonomi, hållbarhetskommunikat-

ion, äkthet, neoinstitutionell teori, strategisk kommunikation 

 

Antal tecken inklusive mellanslag: 122 336 
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1. Inledning 

Denna studie syftar studera hur och med vilka intentioner hållbarhet integreras 

och implementeras av organisationer i en delningsekonomisk kontext. Inlednings-

vis presenteras hållbarhetsvarumärkning i relation till samhällstrender och del-

ningsekonomi, samt vilka utmaningar organisationer och varumärken inom en 

delningsekonomisk kontext står inför idag. Vidare redogörs de begrepp som an-

vänds genomgående i studien samt beskrivs de syften och frågeställningar studien 

avser besvara. Slutligen redogörs studiens avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

I vårt samhälle pågår en diskussion kring hållbarhet och ansvarsfull resursför-

brukning vilket influerar både individer och organisationer. Människans beteende 

är under förändring, kanske har det aldrig funnits så många ekologiska restau-

ranger, secondhandaffärer och vegetarianer som det gör idag. Diskussionen på-

verkar även myndigheter, i mars 2017 lämnades regeringens utredning “Cirkulär 

Ekonomi” över till Sveriges miljöminister där olika hållbarhetsinitiativ presente-

rades (Regeringen, 2017). Detta aktuella intresse för hållbarhet kan förklaras på 

många olika sätt, bland annat genom det ideologiska perspektivet postmaterialism 

där människan är mån om den egna livskvaliteten samtidigt som det finns en oro 

för att livsstilen ska påverka miljön negativt (Inglehart, 1977; Nicolás, 1996). 

Fastän hållbarhetsdiskussionen kan betraktas vara högst levande, är hållbarhets-

begreppet mångtydigt. I denna studie centreras de miljömässiga aspekterna av 

hållbarhet men Crane och Matten (2007) menar att termen även inkluderar eko-

nomiska och sociala aspekter. Oavsett vilken definition organisationer tillämpar så 

visar våra inledande exempel att det kan vara svårt för organisationer att ignorera 

det växande hållbarhetsengagemanget. Enligt Ziemann (2011) är organisationers 

hållbarhetsarbete en reaktion på de olika politiska, moraliska och vetenskapliga 

diskussionerna kring hållbarhet som pågår i samhället. 
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I och med att organisationers hållbarhetsarbete utvecklas ökar även behovet av 

hållbarhetsvarumärkning och hållbarhetskommunikation (Stuart, 2011; Godemann 

& Michelsen, 2011). Kumar och Christodoulopoulou (2014) betonar att hållbar-

hetsinitiativ kan påverka varumärken positivt då det medför att kunderna associe-

rar organisationen med ansvarstagande och moral. Godemann & Michelsen 

(2011) menar även att målet med hållbarhetskommunikation är att skapa förstå-

else och övertygelse i hållbarhetsfrågan för att kunna engagera individer till att 

leva mer hållbart. Vi ser därmed organisationers arbete med hållbarhetsvaru-

märkning och hållbarhetskommunikation som verktyg för att bemöta den aktuella 

samhällsdiskussionen kring miljöfrågor. Således blir verktygen viktiga att förstå 

utifrån både ett akademiskt och ett praktiskt perspektiv, eftersom vi menar att 

både kommunikationsforskare och kommunikatörer kan öka sin förståelse kring 

hur hållbarhetsdiskussionen påverkar varumärkesarbetet. 

Då vi ser det ökade intresset för hållbarhetsvarumärkning och hållbarhets-

kommunikation delvis som en konsekvens av samhällsdiskussioner blir det intres-

sant att applicera en bredare organisationsteori i studien. Neoinstitutionell teori 

utgår från att organisationer strävar efter att följa normer, regler och förgivetta-

ganden i samhället och vi menar således att hållbarhetskommunikation och -

varumärkning kan analyseras som institutionaliserad praktik med hänsyn till dessa 

samhällskrav (Fredriksson & Pallas, 2011). Detta understöds av Fredriksson, Pall-

las och Wehmeiers (2013) argument att den neoinstitutionella teorin ger kommu-

nikation betydelse i förståelsen för organisationer, institutioner och samhället. 

Men också av Hoffmans (2001) slutsatser kring att miljöomsorg enligt institution-

ella definitioner har gått från hantering av socialt ansvarstagande till strategisk or-

ganisationsförvaltning. 

Hållbarhetsengagemanget förändrar även organisationers affärsmodeller, där 

delningsekonomi är ett exempel på nytt verksamhetstänk. I denna studie utgår vi 

ifrån definitionen att delningsekonomi är en ekonomisk modell baserad på delan-

det av outnyttjade resurser såsom föremål, utrymme eller kompetens för monetära 

eller icke monetära förmåner (Botsman, 2013). Delningsekonomin blir intressant i 

denna studie då den har en stark koppling till hållbarhet, bland annat menar Step-

hany (2015) att en delningsorganisation uppfattas vara mer hållbar då den upplevs 

arbeta med människors och planetens bästa i åtanke. Dessutom menar forskare 

såsom Heinrichs (2013) att delningsekonomi är nyckeln till hur organisationer ska 
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bli mer hållbara. Campher (2014) menar dock att inte alla organisationer har 

samma förutsättningar för att inkludera hållbarhet i sin affärsmodell vilket vi ser 

även gäller på organisationer i kontexten för delningsekonomi. 

1.2 Problemformulering 

Studien undersöker arbetet med strategisk kommunikation samt hållbarhetsvaru-

märkning hos organisationer i en delningsekonomisk kontext. Vi anser att håll-

barhetsvarumärkningen i denna kontext kan ses i ett nytt ljus då exempelvis Fel-

länder, Ingram och Teigland (2015) menar att delningsekonomins maximerade re-

sursanvändning är ett tecken på hög miljöhänsyn vilket ofta innebär att delnings-

organisationer har hållbarhet starkt kopplat till sin affärsmodell. Hållbarhetskom-

munikation saknar egna teoretiska ramverk då fältet är relativt nytt (Godemann & 

Michelsen, 2011). Däremot finns studier som binder samman fälten för hållbarhet 

och varumärken (exempelvis Stuart, 2011; Kumar & Christodoulopoulou, 2014) 

samt hållbarhet och organisationskunskap (exempelvis Schaltegger, Windolph, 

Harms & Hörisch, 2014). Det finns även studier som sammanför hållbarhet och 

delningsekonomi (exempelvis Heinrichs, 2013). Samtidigt saknar forskningen 

kring delningsekonomi nästan fullständigt bidrag från kommunikationsfältet vil-

ket är oroväckande då fenomenet förutspås sätta kommunikativa aspekter såsom 

värdeskapande i gungning (Gregory & Halff, 2017). De få studier som gjorts inom 

kommunikationsdisciplinen har främst betraktats från ett PR-perspektiv (exem-

pelvis Gregory & Halff, 2016) eller som ett fenomen storytelling kan appliceras 

på (exempelvis Pera, Viglia & Furlan, 2016). Efter att ha tagit ovanstående forsk-

ning i beaktning anser vi det finnas en brist på studier som tar ett varumärkesstra-

tegiskt samt kommunikationsstrategiskt fokus på hållbarhetsfrågan i en delningse-

konomisk kontext, vilket studien ämnar förändra. Vår studie präglas delvis av ne-

oinstitutionell teori vilket Fredriksson och Pallas (2011) menar sällan görs inom 

strategisk kommunikation då fältet oftast fokuserar på individuella eller organisa-

toriska villkor. När vi tillämpar ett neoinstitutionellt angreppsätt utforskas institut-

ionella villkor som betydande för organisationers hållbarhetsintegrering. Det anser 

vi kan ge ny förståelse för organisationers motiv till arbetet med hållbarhet. Till-

lämpandet av ett neoinstitutionellt perspektiv i fältet för varumärke och kommu-
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nikation gör också att studiens resultat kan ge ett större bidrag till mer generella 

organisationsteorier (Fredriksson et. al, 2013). 

Studien fyller även ett utomvetenskapligt syfte. Kumar och 

Christodoulopoulou (2014) anser att organisationer som integrerar hållbarhet i 

sina varumärken erhåller en konkurrensfördel i form av att de attraherar miljöin-

tresserade kunder. Godemann & Michelsen (2011) menar att det finns ett ökande 

behov för organisationer att arbeta med hållbarhetskommunikation eftersom håll-

barhetsdiskussionen växer sig större. Och Habibi, Davidson & Laroche (2017) 

menar att det finns en begränsad mängd praktisk kunskap kring hur delningseko-

nomi bör hanteras i praktiken. Således vill vi bidra till nya insikter kring hur orga-

nisationer inom en delningsekonomisk kontext kan integrera och implementera 

hållbarhet i sitt varumärke. Trots att vi bygger vår empiri på organisationer inom 

en delningsekonomisk kontext menar vi att även andra typer av organisationer 

med intresse för hållbarhetsvarumärkning kan ta del av studiens resultat. 

1.3 Syfte & frågeställningar 

Syftet med studien är att förstå med vilka intentioner organisationer i en delnings-

ekonomisk kontext tillämpar hållbarhet i sitt varumärkesbyggande. Vi ämnar även 

analysera hur hållbarhetsaspekter integreras i organisationers verksamhet samt hur 

dessa implementeras i organisationens strategiska kommunikation. Därigenom 

ämnar vi bidra med nya insikter inom fältet för hållbarhetsvarumärkning och där-

med även fältet för strategisk kommunikation. Vårt syfte föranleder följande frå-

geställningar: 

 

• Med vilka intentioner tillämpas hållbarhet i varumärkesarbetet av organisation-

er i en delningsekonomisk kontext? 

• Hur integrerar organisationer i en delningsekonomisk kontext hållbarhetsa-

spekter i sin verksamhet och sitt varumärke? 

• Vilka externa kommunikationsstrategier används för att implementera hållbar-

het i varumärket hos organisationer i en delningsekonomisk kontext? 

1.4 Avgränsningar 

Studien genomförs inom ramen för strategisk kommunikation där hållbarhetsva-

rumärkning inom en delningsekonomisk kontext primärt studeras. Vi avgränsar 

oss till ett organisationsperspektiv framför ett mottagarperspektiv då vi syftar un-
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dersöka hur och med vilka intentioner hållbarhet integreras och implementeras. 

Eftersom vi studerar organisationers strategiska beslut kring hållbarhetsvaru-

märkning läggs ingen större vikt vid exempelvis konkurrensmässiga aspekter även 

om vi har förståelse för att sådana faktorer också påverkar strategiska beslut. Av 

samma anledning studeras inte kommunikationsaspekter på en mer detaljerad nivå 

såsom visuell kommunikation eller retoriska element. Vi är medvetna om hållbar-

hetsarbetets starka koppling till CSR, men väljer att utesluta CSR-teorier då vi ser 

en starkare koppling mellan miljömässig hållbarhet och delningsekonomi där vårt 

fokus också ligger. I studien valde vi även att utesluta en jämförelse kring om de 

valda organisationerna använde sig av business marketing eller social marketing 

även då vi har förståelse för att detta hade varit gynnsamt för vår analys kring in-

tention. Detta var ett aktivt val då vi ansåg att majoriteten av de intervjuade orga-

nisationerna tillämpade en diffus blandning av dessa strategier då de hade både 

sociala och finansiella mål. Kategorisering och analys hade därmed varit besvär-

liga att genomföra. 
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2. Tidigare forskning 

Nedan presenteras den tidigare forskning vi valt som underlag för denna studie. 

Den första publikationen ger en mer övergripande bild av organisationers håll-

barhetsarbete medan den andra publikationen är starkare kopplad till vårt pri-

mära forskningsområde hållbarhetsvarumärkning. 

2.1 Organisationers hållbarhetsarbete 

Hållbarhet ligger i tiden. Tidigare forskning problematiserar och granskar koncep-

tet utförligt. Inom organisationsforskning undersöks konceptet från olika perspek-

tiv: från etik (exempelvis Brunsson, 2015) till industri (exempelvis Chen, Zeng, 

Ling & Ma, 2017). Intressant för vår studie är att undersöka hållbarhetsarbetet i 

relation till organisations- och varumärkesforskning. Schaltegger et al. (2014) ut-

går ifrån the International Corporate Sustainability Barometer och analyserar tre 

huvudområden för organisationers hållbarhetsarbete på en internationell nivå.  

 

• Intention: motiven och målen för organisationers användning av hållbarhet. 

• Integration: hur organisationer förankrar hållbarhet i sin verksamhet och orga-

nisation. 

• Implementering: spridningen av hållbarhetsåtgärder och verktyg samt mätning 

av hållbarhetseffekter inom organisationer. 
 

Vi har inspirerats av de tre nämnda aspekterna i utformningen av våra frågeställ-

ningar. Detta då vår studie syftar till ökad förståelse kring hållbarhetsvaru-

märkning, och de tre aspekterna möjliggör en holistisk syn på organisationers ar-

bete med hållbarhet. Nedan följer en redovisning av det vi fann mest relevant från 

respektive kategori. 

Intention undersöker enligt Schaltegger et al. (2014) de olika anledningarna 

till organisationers hållbarhetsengagemang. Dels strävar organisationer efter skap-

andet av legitimitet som ett svar på samhällets och intressenters påtryck och be-

stämmelser. Dels söker organisationer marknadsframgång då intressenter vill kon-
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sumera och investera i hållbarhetsfokuserade produkter och tjänster. Vidare menas 

att nästan alla externa intressenter uppmuntrar organisationer till hållbarhetsarbete 

(Schaltegger et al., 2014). 

Integration adresserar enligt Schaltegger et al. (2014) länken mellan hållbarhet 

och organisationers kärnverksamhet. Organisationer med viljan att bygga på ett 

hållbarhetstänk kan inte endast se hållbarhet som ett kostnadseffektivt tillägg på 

resten av verksamheten. Integrationen av hållbarhet i organisationens kärnverk-

samhet och enheter är livsviktigt för hållbarhetsutvecklingen. Om en organisation 

ska lyckas med integrationen av hållbarhet är det därför av stor betydelse att håll-

barhetsfokuset kopplas till organisationens ekonomiska framgång. Studien visar 

att hållbarhet/CSR-avdelningarna är mest engagerade i hållbarhetsfrågan, därefter 

ledning och PR/kommunikationsavdelningarna. Minst engagerade är de finansi-

ella avdelningarna (Schaltegger et al., 2014).  

Implementering av hållbarhet syftar enligt Schaltegger et al. (2014) undersöka 

organisationers operationalisering av hållbarhet, vilka verktyg som används och 

om de mäter hållbarhetsarbetet. Det framgår att organisationer använder de verk-

tyg de är mest bekanta med och därmed ligger närmast till hands (Schaltegger et 

al., 2014). 

En slutsats av hela studien är att hållbarhetsarbete legitimerar organisationer i 

de flesta länder. Det är en övertygande anledning till varför organisationer kärn-

fullt bör engagera sig i hållbarhetsfrågan (Schaltegger et al., 2014). Alltså har vi 

utgått från forskning vilken visar på vikten av integrering och implementering av 

hållbarhet i en organisation och vilka intentioner som finns med dessa strategier. 

2.2 Organisationers hållbarhetsvarumärkning 

För denna studie ligger intresset i hur hållbarhet kopplas till kommunikation och 

varumärke. Stuart (2011) gör en kritisk granskning av forskningslitteratur inom 

fältet för hållbarhet samt teorier och typologier som är relevanta för utvecklingen 

av hållbarhetsvarumärkning. Detta med syftet att utforska vad som bör inkluderas 

i utvecklingen av ett hållbarhetscentrerat varumärke. Stuart (2011) använder defi-

nitionen ”en organisation vars varumärke har hållbarhet invävt i sitt varumärkes-

löfte” för det som vi i denna studie benämner ett hållbarhetscentrerat varumärke.  
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Stuart (2011) menar att organisationer som saknar det hon beskriver som nor-

mativt hållbarhetsnärmande kan brista i att bete sig i enlighet med sin hållbarhets-

kommunikation. Vidare förklaras att en hållbarhetsstrategi är lyckad när det finns 

ett samband mellan organisationens kultur och dess hållbarhetsaktiviteter. Detta 

för att mer än organisationens retorik ska ändras. Forskaren problematiserar att 

normativt hållbarhetsnärmande är en utmaning för organisationer då de oftast 

endast utvecklar tilläggsstrategier och sedan uttrycker att de är en hållbarhetscen-

trerad organisation. Organisationerna kan då lägga för mycket uppmärksamhet på 

yttre frågor medan djupare problem förbises. Stuart (2011) kommer även fram till 

att det för ett hållbarhetscentrerat varumärke behövs ett långsiktigt engagemang 

byggt från en identitet som är emotionellt laddad och baserad på autenticitet och 

faktiskt beteende. Hon når även slutsatsen att det är omöjligt att uttrycka sig som 

en hållbarhetscentrerad organisation om hållbarheten endast fungerar som en till-

äggsstrategi och inte är en del av organisations kärnidentitet. Detta är något vi ta-

git avstamp från i denna studie då vi valt att undersöka delvis hur organisationer 

integrerar och implementerar hållbarhet i organisationen. Det är även intressant att 

föra Stuarts (2011) resonemang i en delningsekonomisk kontext då dessa organi-

sationer ofta bygger på en självfallen hållbarhetsidentitet. 

Stuart (2011) menar även att utvecklingen av hållbara tjänster och produkter är 

en viktig del i processen att bli en hållbarhetscentrerad organisation med ett håll-

barhetscentrerat varumärke. Dock måste tjänsten eller produkten vara kompatibel 

med konsumentens befintliga livsstil (Stuart, 2011). Detta är relevant i den del-

ningsekonomiska kontexten då delningstjänsterna således bör anpassas till kun-

dernas behov. 
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3. Teoretisk referensram 

För att kunna förstå hur och varför organisationer tillämpar hållbarhetsvaru-

märkning lyfts utvalda teorier och forskningsbidrag. Inledningsvis framförs tre 

olika krafter som påverkar organisationers hållbarhetsinitiativ. Detta följs av en 

redogörelse för varumärkens äkthet och hållbarhetsintegrering samt ett förtydli-

gande av kopplingen mellan hållbarhet och delningsekonomi vilket placerar läsa-

ren i kontext. Avslutningsvis belyses hållbarhetskommunikationens fält och strate-

gier. 

3.1 Hållbarhetskrav på organisationer 

3.1.1 Neoinstitutionell teori & institutionalism 

I studien väljer vi delvis att analysera samhället och organisationer utifrån neoin-

stitutionell organisationsteori. Neoinstitutionell teori kan enligt Fredriksson och 

Pallas (2011) med fördel användas i fältet för strategisk kommunikation då det ger 

ett fokus på hur organisationer bedriver sin kommunikation, vilka antaganden ar-

betet bygger på och hur detta i sin tur relaterar till sättet organisationer förhåller 

sig till dagens samhälle. Vi tror därmed att intagandet av detta perspektiv kan 

hjälpa oss besvara främst vår första frågeställning, då den undersöker de bakom-

liggande intentionerna till varför hållbarhet tillämpas, men även bidra till att förstå 

integrering och implementering av hållbarhet i varumärket och kommunikationen. 

I den neoinstitutionella teorin tillskrivs omvärlden enligt Fredriksson och Pall-

las (2011) större betydelse än enskilda individer och organisationer. Enligt teorin 

är strukturella villkor det som främst avgör organisationers verksamheter och in-

stitutionalisering är ett centralt tema. Institutionalisering är vidare den process då 

organisationer anpassar sig till omvärlden. Det innebär att organisationer strävar 

efter att följa normer, regler och föreställningar vilka uppfattas som förgivettagna 

i samhället (Fredriksson & Pallas, 2011). I denna studie menar vi att termen håll-

barhet kan sammanlänkas med dessa krav och att organisationer därmed enligt 
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neoinstitutionell teori kan sägas anpassa sig efter exempelvis hållbarhetsnormer. 

Fredriksson och Pallas (2011) menar att institutionaliseringen kan ske genom 

omedvetna eller medvetna handlingar vilka bidrar till acceptans från intressenter 

och därmed legitimitet. Organisationer kämpar enligt neoinstitutionell teori för att 

få omvärlden att förstå vilka de är, vad de står för och vad de strävar efter. Detta 

med målet att skapa legitimitet, trovärdighet och anseende vilket är viktigt i da-

gens samhälle där organisationer granskas av allt fler aktörer (Fredriksson & Pall-

las, 2011). Meyer och Rowan (1977) förtydligar att legitimiteten, vilken är viktigt 

för organisationers överlevnad, ges till de organisationer som följer rådande praxis 

oavsett vilka dessa procedurer är. Därmed ser vi genom neoinstitutionalistiskt an-

greppssätt att organisationer kan anpassa sig till omvärlden genom att följa håll-

barhetskrav i syfte att skapa legitimitet och trovärdighet.  

Hoffman (2001) använder sig delvis av institutionell teori för att förstå varför 

organisationer inkorporerar miljöaspekter i sina strategier. Forskaren menar att 

organisationers miljömässiga respons delvis beror på tryck från olika intressenter. 

Ett exempel är när konsumenter börjar hysa större miljöhänsyn, vilket kan katego-

riseras som ett marknadskrav. Marknadskravet menar forskaren i sin tur leder till 

att organisationer vill verka miljöintresserade för att öka marknadsandelar samt 

förbättra organisationens image och anseende. Hoffman (2001) menar att institut-

ionella krav uttrycks som tvångsmässiga och drivs av ett hot, antingen i form av 

legala påföljder eller sociala sanktioner. Vi menar vidare att hållbarhetskommuni-

kation eller - varumärkesbyggande kan analyseras som en institutionaliserad prak-

tik byggd på styrande praxis där förgivettagna aktiviteter, regler och normer kon-

stituerar logiken.  

Isomorfism ingår även i den neoinstitutionella ansatsen och hade kunnat ap-

pliceras på denna studie. Dock har vi uteslutit begreppet då studien inte syftar 

jämföra organisationer och det således blir mindre relevant att studera organisat-

ioners likformighet. 

3.1.2 Postmaterialism & hållbarhetsvärderingar 

För att kunna förstå varför hållbarhetsdiskussionen är aktuell och hur delningse-

konomin kunnat växa fram anser vi det vara fördelaktigt att applicera ett bredare 

samhällsperspektiv på studien. Genom att betrakta vår empiri från ett postmateri-
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alistiskt synsätt ges läsaren en djupare kontextuell förståelse för olika beteenden 

och uppfattningar vilka genomsyrar samhället. Vi vill dock understryka att vi end-

ast ser postmaterialistiska värderingar som en av flera möjliga förklaringar till 

varför samhället ser ut på ett visst sätt, andra förklaringar kan exempelvis vara 

globaliseringen. 

Inglehart (1977) myntade uttrycket postmaterialism. Postmaterialister, vilka 

söker självförverkligande och god livskvalitet, skiljer sig avsevärt från material-

ister vars målbild är en ekonomisk och fysisk säkerhet (Inglehart, 1977). Exempel 

på postmaterialistiska värderingar är värdesättandet av yttrandefrihet och jämlik-

het (Reimer, 1998). Nicolás (1996) anser postmaterialistiska värderingar vara en 

form av kollektiv respons på omvärldsförändringar, där västerlänningen rört sig 

bort från ett industrisamhälle vilket också lett till större välfärd. Samtidigt som 

välfärden ökar för västerlänningen stärks också rädslan för att förstöra miljön bor-

tom räddning, och oron tas i uttryck i form av det förändrade värderingssystemet 

(Nicolás, 1996). Utifrån den postmaterialistiska ansatsen förstår vi således varför 

individer i dagens samhälle präglas av ett värderingssystem vilket möjliggör 

framväxandet av en hållbarhetsdiskussion och ett delningsekonomiskt paradigm. 

3.1.3 Organisationers hållbarhetsintresse 

För att kunna förstå varför hållbarhet och delningsekonomi är aktuella begrepp är 

det fördelaktigt att inleda avsnittet med en redovisning av varför organisationer 

idag arbetar med hållbarhet. I takt med globaliseringens framskridande ökar in-

tresset bland organisationer att omformulera sin affärsverksamhet för att arbeta 

mer hållbart (Crane & Matten, 2007). Termen hållbarhet har spridits genom af-

färsretoriken och används idag av organisationer, aktivister och forskare (Crane & 

Matten, 2007). Likt tidigare nämnt tolkas och används begreppet hållbarhet på 

olika sätt (Godemann & Michelsen, 2011). Därmed anser forskare (exempelvis 

Dresner, 2008) att begreppet är alldeles för vagt för att vara meningsfullt. Oavsett 

definition menar Kolk och van Tulder (2010) att organisationer idag förväntas ar-

beta med hållbarhet i åtanke. Det märks av i det svenska affärsklimatet där majori-

teten av mellan- och stora organisationer har anställda vilka arbetar med hållbar-

hetsfrågor (Ottoson & Parment, 2015). Ottoson och Parment (2015) menar att fak-

tumet att hållbarhetsfrågor integreras i organisationers verksamhet är ett bevis på 
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att hållbarhet inte är en trend utan att det är något dagens organisationer tar på all-

var. Även Kapferer (2012) instämmer i att hållbarhet är här för att stanna. 

3.2 Varumärke & hållbarhet 

3.2.1 Varumärkesautenticitet 

Äkthet och trovärdighet har utforskats inom flera samhällsvetenskapliga skolor. 

Filosofen Heidegger (1996) menar att individer är äkta när de är ärliga, tar ansvar 

och handlar utifrån värdegrunder inte enbart byggda på accepterade sociala nor-

mer. Inom sociologin understryks att äkthet är ett socialt konstruerat fenomen som 

inte kan definieras objektivt (Carroll & Wheaton, 2009). Psykologins akademi an-

ser äkthet vara förankrat i subjektiva interna upplevelser som påverkar individens 

självkänsla, förståelse och beteende (Kernis & Goldman, 2006). Inom varumär-

kesteori finns ingen allmänt erkänd definition på vad äkthet innebär för ett varu-

märke vilket Bruhn, Schoenmüller, Schäfer, och Heinrichs (2012) menar beror på 

att varumärkesautenticitetens forskningsområde är relativt nytt och forskningen 

således ofta är av generell karaktär. Fritz, Schoenmüller och Bruhn (2017) har 

analyserat olika varumärkesforskares definitioner av varumärkesautenticitet och 

därefter summerat begreppet som det uppfattade bestående varumärkesbeteende 

vilket speglar varumärkets sanna grundvärderingar utan att undergräva dess inne-

håll. Enligt deras forskning påverkar ett varumärkes äkthet även bandet mellan 

märket och kunden i en positiv riktning, äkthet kan alltså generera lojalitet och 

minska kundernas kritiskhet (Fritz et al., 2016). Ur ett varumärkesperspektiv byg-

ger uppfattning av äkthet på två kategorier: indexikal äkthet och ikonisk äkthet 

(Grayson & Martinec, 2004). Vidare menas att indexikal äkthet skiljer det “rik-

tiga” från kopior, där ett varumärke kan ses vara äkta genom att på något sätt veri-

fiera kopplingen mellan varumärket och referensen som åsyftas. Till exempel kan 

Skånemejerier skylta med att de endast hämtar mjölk från gårdar i södra Sverige. 

Ikonisk äkthet hos ett varumärke av kunders uppfattningar om vad som är äkta, 

alltså är ikonisk äkthet snarare byggd på kunders känslor och inbillningar (Gray-

son & Martinec, 2004). 

Kaufmann, Vrontis, Czinkota och Hadiono (2012) menar att det har fått allt 

större innebörd för kunder idag att vara en medveten konsument av varumärken. 
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Därmed måste varumärken bidra med meningsfulla värderingsrelaterade anled-

ningar till varför kunden ska välja just dem. Dessa värderingar kan vara bland an-

nat trovärdighet, integritet, autenticitet eller hållbarhet. Forskarna menar det vara 

viktigt att fokusera på och effektivt kommunicera dessa värderingar för att leva 

upp till befintliga krav på organisationer idag och därmed få konkurrensfördelar. 

Volvo är ett exempel, kunder väljer dem eftersom de upplever kongruens med 

sina egna värderingar relaterade till säkerhet och förtroende. Således ska kunder i 

ett idealiskt fall uppleva ett varumärkes symboler som reflektioner av deras egna 

värderingar (Kaufmann, Vrontis, Czinkota & Hadiono, 2012). 

3.2.2 Hållbarhetsvarumärkning 

Kotler (2011) menar att hållbarhetsdiskussionen starkt påverkar marknadsförings-

teori och praktik. Även om det kan vara svårt att mäta hur och när hållbarhetsar-

bete påverkar ett varumärke så delar många organisationer uppfattningen att va-

rumärket kan skadas av negativ kritik från media och andra intressenter (Ottoson 

& Parment, 2015). För att ett varumärke ska kunna anses vara hållbarhetscentrerat 

menar Ottoson och Parment (2015) att hållbarhet måste reflekteras i organisation-

ens identitet och kultur samt dess interna och externa kommunikation, där identi-

tet och extern kommunikation är av högst relevans i vår studie. Vissa forskare 

såsom Kapferer (2012) menar att morgondagens varumärken kommer bygga allt-

mer på ideal och ideologiska grunder. Detta då moderna konsumenter föredrar 

“bättre” varumärken framför större, där “bättre” innebär att organisationerna arbe-

tar med just hållbarhet (Kapferer, 2012). Kumar och Christodoulopoulou (2014) 

menar att organisationer som integrerar hållbarhet i sina varumärken erhåller kon-

kurrensfördelar då de kan attrahera miljöintresserade kunder. Hållbarhetsinitiativ 

kan positivt påverka varumärken då det ger kunderna möjlighet att associera or-

ganisationen med bland annat ansvarstagande och moral. Lehner och Halliday 

(2014) menar att det finns flera exempel på varumärken som genom sin mark-

nadsföring och verksamhet uppmärksammar och internaliserar olika samhällsde-

batter såsom hållbarhetsfrågan. Samtidigt identifierar Lehner och Halliday (2014) 

en motsättning i att marknadsföring ska främja hållbarhet då marknadsföring trad-

itionellt sett anklagas för att bidra till överkonsumtion. Således blir vår tolkning 
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att hållbarhetskommunikation kan vara ett sätt att försöka tvätta av sig marknads-

föringens dåliga rykte. 

Viktigt för att begripa hållbarhetsvarumärkning är att förstå hur kunder reage-

rar på den. Kotler (2011) menar att marknadsförare måste visa att deras organisat-

ioner tar ett miljömässigt ansvar då kunder oroar sig för att deras konsumtion ska 

påverka miljön negativt. Traditionellt sett har marknadsförare delat uppfattningen 

av att kunder väljer varumärken utifrån funktionella och emotionella kriterier 

(Kotler, 2011). Forskaren menar dock att dagens kunder även adderat en tredje 

dimension som ifrågasätter hur organisationer hanterar hållbarhet. Den hållbar-

hetsfokuserade gruppen ökar enligt Kotler (2011) och därmed måste organisation-

er bemöta deras krav genom att använda hållbarhetsvarumärkning. Utmärkande 

för dessa konsumenter är att de värnar om en mer immateriell livsstil där mil-

jöfrågan är viktig. Även Campher (2014) menar att denna konsumentgrupp växer 

och att den är attraktiv för organisationer. Campher (2014) hänvisar även till 

Edelmans brandshare study vilken visar att kunder vill interagera med varumär-

ken som delar deras värderingar. Studien visar dock att endast 10% anser varu-

märken dela deras värderingar, och endast 19% av konsumenter litar på att orga-

nisationer arbetar för att lösa samhälleliga och sociala problem. Således är inte 

problemet att konsumenter måste förändra sitt beteende utan snarare att organisat-

ioner måste arbeta hårdare för att levandegöra hållbarheten genom sina varumär-

ken (Campher, 2014).  

Alla forskare är dock inte överens om att denna konsumentgrupp ökar. 

Stafford och Hartman (2013) menar att kunder ofta påstår bry sig om miljön sam-

tidigt som få agerar utefter det. Det menar forskarna beror på att de antingen upp-

fattar produkter som sämre, för dyra eller för löst kopplat till deras värderingar. 

Hållbarhetsvarumärkningen måste tilltala kunders värderingar och intressen, ge-

nom att exempelvis kommunicera prisvärdhet (Stafford & Hartman, 2013). Även 

Campher (2014) instämmer i att hållbarhet är något en organisation bör erbjuda 

tillsammans med exempelvis pris- och kvalitetslöften, dock måste hållbarhetslöf-

tet inkluderas på ett autentiskt sätt som stämmer överens med varumärket i övrigt. 

På det sätt kan hållbarhetslöftet leda till stärkt kundlojalitet och förtroende för va-

rumärket. Det menas även att organisationer som utvecklar en produkt eller tjänst 

vars enda syfte är att bidra till en hållbar miljö kommer att misslyckas då hållbar-

hetscentrerade varumärken lever på samma villkor som andra varumärken. Vidare 
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understryks att varumärken inte är jämställda utan att vissa är naturligt mer håll-

barhetsinriktade än andra (Campher, 2014). Lin och Chang (2012) har undersökt 

hur kunder uppfattar hållbara kontra vanliga produkter. Forskarna har fastslagit att 

konsumenter uppfattar hållbara produkter som mindre effektiva i jämförelse med 

vanliga produkter, vilket leder till ett mer slösaktigt användande av produkten.  

Uppfattningen kan dock förändras genom att stötta hållbara budskap med trovär-

dig information om produktens effektivitet (Lin & Chang, 2012). 

3.2.3 Koppling mellan hållbarhet & delningsekonomi 

Vi ser en stark koppling mellan hållbarhet och delningsekonomi och menar att or-

ganisationer kan arbeta med delningsekonomi för att positionera sitt varumärke 

som hållbart. För att förstå hur vi når denna konklusion redovisas därför teman 

vilka överlappar koncepten hållbarhet och delningsekonomi. Stephany (2015) 

menar att organisationer kan använda sig av delningsekonomi för att förbättra sitt 

varumärkes anseende, eftersom en delningsorganisation kan uppfattas arbeta med 

människor och planetens bästa i åtanke. Vi ser att det framförallt är via delningse-

konomins fokus på användandet av outnyttjade resurser parallellen kan dras. Detta 

då ett gemensamt delande av resurser bidrar till en ekonomi byggd på bättre istäl-

let för mer då delningen skapar kvalitativ snarare än kvantitativ användning av re-

surser (Richardsson, 2015). Vidare menar Bradley (2015) att allt fler grupper i 

samhället blivit intresserade av delningsekonomi och att användandet av en del-

ningsekonomisk affärsmodell ökar. Habibi et al. (2017) menar att användarna av 

delningsrelaterade tjänster också bryr sig om hållbar konsumtion, exempelvis är 

de mer benägna att återvinna och handla ekologiskt. Habibi et al. (2017) anser vi-

dare att delningsrelaterade organisationer bör lyfta hur användare av en tjänst eller 

konsument av en produkt genom att delta i delningsekonomi hjälper till att nå 

hållbarhetsmål. På en affärsnivå menar dessutom vissa forskare att delningseko-

nomi är nyckeln till hur organisationer ska blir mer hållbara, då majoriteten av or-

ganisationer idag hanterar sin produktion på ett ohållbart sätt vilket får konse-

kvenser för både miljö och samhälle (Heinrichs, 2013). Således ser vi flera paral-

leller mellan delningsekonomi och hållbarhet, vilka organisationer kan ta vara på i 

sitt varumärkesarbete. 
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3.2.4 Varumärkessamarbeten 

Gansky (2012) menar att delningsekonomi kan gagna organisationer med tradit-

ionella affärsmodeller genom att de ingår i samarbeten med delningsorganisation-

er. Det skulle även delningsorganisationerna kunna tjäna på då det kan vara mer 

kostnadseffektivt samtidigt som de får tillgång till en bredare publik. Vidare ut-

trycks att delningsekonomi kan vara konkurrenskraftigt då flertalet forskare förut-

spår att paradigmet kan komma att utmana traditionella affärsmodeller i framtiden 

(Gansky, 2012). Utifrån detta förstår vi att en organisation med traditionell af-

färsmodell med fördel kan koppla sin organisation till delningsekonomi och där-

med även hållbarhet genom att ingå i samarbeten. Samarbeten kan även gagna 

samhället i stort. Organisationer kan idag enligt Hicks (2013) inte längre ignorera 

de krav från samhället de står inför i form av medvetna konsumenter och konkur-

renter. Idag har företag, icke-statliga organisationer och regeringen enligt forska-

ren samma mål, att nå hållbara resultat. Det öppnar dörren för nya gemensamma 

krafter. Nya sorters samarbeten visar sig kunna hjälpa nå hållbara resultat för 

samhället (Hicks, 2013). 

3.3 Hållbarhetskommunikation 

3.3.1 Hållbarhetskommunikationens fält 

Enligt Godemann och Michelsen (2011) saknar hållbarhetskommunikation ett 

eget teoretiskt ramverk. Däremot återfinns olika koncept och modeller hållbar-

hetskommunikation kan betraktas genom, bland annat koncepten “svag” och 

“stark” hållbarhet (exempelvis Hediger, 1999). Olika studier inom hållbarhets-

kommunikation har också gjorts, till exempel undersöker Reilly och Hynan 

(2014) hur hållbarhetskommunikation uttrycks på sociala medier och Line, Hanks 

och Zhang (2016) undersöker hållbarhetskommunikation ur ett konsumentper-

spektiv. Men att teoribildningen inte är där än kan troligtvis förklaras av att håll-

barhetskommunikation som fält relativt nyligen börjat vinna kraft (Godemann & 

Michelsen, 2011). Godemann och Michelsen (2011) menar att det är först i takt 

med att hållbarhetsdiskussionen växer som behovet av hållbarhetskommunikation 

också ökar. Behovet är relativt uppenbart, då hållbarhetskommunikation spelar en 
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avgörande roll i organisationers hållbarhetsarbete (Adomßent & Godemann, 

2011). 

Enligt Godemann & Michelsen (2011) innefattar hållbarhetskommunikation-

ens mål att kommunicera en förståelse och övertygelse för hållbarhetsfrågan samt 

att involvera människor i processen för hållbar utveckling. Uppgiften blir således 

att skapa uppmärksamhet kring hur vi uppfattar relationen mellan människor och 

miljö och koppla det till den sociala diskursen. Då kan hållbarhetskommunikation 

förstås som den meningsutbytesprocess vilken bygger på hållbarhetsvisionen och 

angriper framtida samhällsutveckling (Godemann & Michelsen, 2011). Samtidigt 

finns få kommunikationsteoretiska analyser av begreppet, och i hållbarhetsfrågan 

ges kommunikationen ofta sekundär prioritet trots att kommunikationen egentlig-

en genomsyrar hela diskussionen (Ziemann, 2011). Det är omöjligt att först disku-

tera, planera och implementera hållbarhet före det kommuniceras då kommunikat-

ion finns med redan i det första steget (Ziemann, 2011). 

3.3.2 Strategier för hållbarhetskommunikation 

Avsaknaden av hållbarhetskommunikationsteorier till trots finns det ett antal me-

toder och instrument inom hållbarhetskommunikation, vilket bland annat inklude-

rar social marknadsföring (Godemann & Michelsen, 2011). Social marknadsfö-

ring innebär till stor del word-of-mouth, både fysiskt och online, med syfte att 

stödja och skapa en beteendeförändring hos individer (Godemann & Michelsen, 

2011). Word-of-mouth är den informella och oplanerade kommunikationen utspe-

lad mellan konsumenter som ofta uppfattas vara mer trovärdig och objektiv än ex-

empelvis reklam (Fill, 2013). Även om word-of-mouth sker mellan konsumenter 

så är det för många organisationer en del av deras kommunikationsstrategi då de 

försöker uppmuntra sina konsumenter till att tala väl om varumärket (Fill, 2013). 

En anledning till att organisationer vill frammana positiv word-of-mouth kan vara 

att Bughin et al. (2010) uppskattar att 20-50% av alla köpbeslut grundar sig i 

word-of-mouth och det således är en effektiv strategi för att stärka sitt varumärke. 
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4. Metod 

Detta avsnitt syftar redogöra för och motivera våra metodval. Inledningsvis besk-

rivs våra vetenskapsteoretiska utgångspunkter och hur de påverkat vår studie. Se-

dan redovisas hur urvalet utfördes. Vidare förklaras hur insamlingen gick till och 

hur empirin förbereddes för analys. Avslutningsvis reflekterar vi kring våra me-

todval. 

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Studiens epistemologiska och ontologiska ansats bygger på den framställnings-

strategi Nylén (2005) benämner den sammanhållna fallbeskrivningen. Nylén 

(2005) menar att metoden är vanlig i forskning med en naturalistisk forskningsan-

sats där man ser verkligheten som socialt konstruerad. Socialkonstruktionism är 

således den epistemologi vi tagit ansats ifrån i denna studie. Då vi utgick från den 

sammanhållna fallbeskrivningen lades stort fokus vid det empiriska materialet och 

slutsatser gavs utifrån det, vi tog även hänsyn till en fristående social verklighet 

utanför texten. Empirin presenteras i komprimerad form genom referat eller citat 

från intervjuer. Trots att framställningsstrategin benämns som fallbeskrivning me-

nar Nylén (i Eksell & Thelander, 2014) att det empiriska materialet kan utgöras av 

flera fall men att ambitionen bör vara att undersöka och förklara helheter. Således 

kunde strategin appliceras på vårt material av tolv intervjuer då vi ämnade finna 

helhetsförklaringar till organisationers intentioner med samt integrering och im-

plementering av hållbarhet i sitt varumärkesarbete. Våra epistemologiska ut-

gångspunkter fördjupas då vi utgick ifrån ett hermeneutiskt perspektiv. Det inne-

bär att tolkningen av texten är central för att skapa en giltig och gemensam förstå-

else av meningen i texten (Kvale & Brinkmann, 2014). Enligt den hermeneutiska 

cirkeln sker en iterativ läsning mellan materialets olika delar och materialets hel-

het för att uppnå en holistisk förståelse (Kvale & Brinkmann, 2014). Studien byg-

ger även på abduktion vilket innebär en pendling mellan teori och empiri med 
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syfte att komma fram till preliminära kodkategorier öppna för förändring (Eksell 

& Thelander, 2014). 

4.2 Urval 

Vår empiri formades av ett icke-sannolikhetsurval, vilket innebär att alla organi-

sationer inte hade en lika stor chans att inkluderas (Merriam, 1994). Eftersom ur-

valet inte var slumpmässigt kan vi inte heller generalisera våra forskningsresultat 

(Merriam, 1994). Detta ses dock inte som problematiskt då våra vetenskapsteore-

tiska ansatser (se 4.1) utgår från ett kvalitativt forskningsparadigm där vi snarare 

ville skapa förståelse än generaliserbara resultat. Vidare utgick vi från ett krite-

rierelaterat urval, där vi beskrev de kriterier som krävdes för att en organisation 

skulle vara lämplig för vår studie för att sedan kontakta de enheter vilka motsva-

rade våra villkor (Merriam, 1994). Det främsta kriteriet var att organisationen 

skulle nyttja konceptet delningsekonomi. Konceptet behövde inte vara explicit ut-

tryckt men affärsmodellen skulle anknyta till definitionen av delningsekonomi vi 

redovisat i del 1.1. Delningsekonomin kunde antingen tillämpas likt ett komple-

ment till organisationens övriga verksamhet eller som den grund organisationen i 

sig byggdes på. Slutligen intervjuades de tolv organisationer vilka passade in på 

våra kriterier och var tillgängliga sett till tidsramen. En presentation av organisat-

ionerna samt en redogörelse för deras anknytning till delningsekonomi redogörs 

för i bilaga 1. Vi anser det vara fördelaktigt att ha läst bilagan före analysen då det 

hjälper läsaren förstå vår empiri.  

När vi gjorde vårt urval fanns inget kriterium på att organisationerna skulle ha 

en explicit koppling till hållbarhet. Inte heller lät vi urvalet påverkas av exempel-

vis organisationsstorlek eller ägandeform. Anledningen till detta är att vi inte var 

ute efter att göra en jämförande studie, utan istället sökte studera återkommande 

mönster och element i organisationers varumärkesarbete. Vi ansåg att vi nådde in-

formationsmättnad då vi lade märke till att teman upprepade sig och att vi således 

hade tydliga mönster att koda.  

Beroende på hur delningsekonomi anknöts till organisationen enligt tidigare 

nämnda alternativ användes en av två snarlika intervjuguider (se bilaga 2;3). Vik-

tigt för oss var att intervjua personer med stor insikt i organisationen eftersom va-

rumärkesfrågor ofta beslutas om högt upp i organisationer. Därför intervjuades 
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främst VD eller marknadsansvariga. Organisationerna återfanns främst i region 

Skåne då detta möjliggjorde att genomföra intervjuerna ansikte mot ansikte. En 

del av intervjuerna utfördes över telefon då de annars inte hade varit genomför-

bara. 

4.3 Insamling 

Som forskningsmetod utfördes tolv semi-strukturerade intervjuer med personer på 

högt uppsatta positioner och insyn i varumärkesstrategin på de valda organisation-

erna. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver den kvalitativa intervjun som ett sätt 

att förstå världen utifrån undersökningspersonernas synvinklar och skapa mening 

av deras erfarenheter. Styrkorna med intervjumetoden är således att den bidrar 

med både djup, förståelse och detaljer (von Platen & Young, 2014). Däremot me-

nar vi inte att intervjumetoden är klanderfri, enligt von Platen och Young (2014) 

anser vissa forskare att intervjuer är missvisande och godtyckliga då de påverkas 

av vår sociala interaktion. Vi är också medvetna om att intervjuer med personer på 

högt uppsatta positioner påverkas av att de kan känna vissa förpliktelser gentemot 

den egna organisationen (von Platen & Young, 2014). Därför har vi en förförstå-

else för att informationen vi fick kan ha varit positivt vinklad vilket gör våra resul-

tat mindre tillförlitliga. Vi ansåg intervjumetoden passande för vår studie då vi 

ämnade undersöka organisationers intentioner, integrering och implementering av 

hållbarhetsaspekter. I och med detta behövde vi få tillgång till information gäl-

lande hur organisationer motiverar och tar olika strategiska beslut. Därmed var det 

flera sorters metoder såsom textanalys och observation som föll bort, då dessa inte 

hade bidragit med de resonemang vi behövde för att besvara våra frågeställningar. 

Innan vi konstruerade teman för vår intervjuguide samlade vi in översiktlig in-

formation om organisationerna. Informationen utgjorde inte en del av empirin 

utan lade istället grunden för vårt urval av organisationer samt underlättade for-

muleringen av relevanta intervjufrågor. Vår finala intervjuguide är uppdelad i fem 

kategorier, varumärke, delningsekonomi, hållbarhet, strategisk kommunikation 

samt en avslutande kategori där bredare spekulativa frågor ställdes. För oss var 

det även viktigt att visa för våra intervjupersoner att vi kände till grunderna i deras 

varumärke och koncept. Det eftersom vi främst intervjuade anställda på en VD-

position eller annan hög position inom kommunikationsområdet med mycket an-
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svar. Vid sådana intervjuer är det nämligen viktigt att förstå och försöka minska 

maktasymmetrin genom att vara en informed outsider som visar sin kunskap om 

området och personen (von Platen & Young, 2014). Ytterligare ett exempel på hur 

vi visade vår kunskap var att vi refererade till forskning av Bradley (2015) (se 

fråga 20 i bilaga 2, fråga 16 i bilaga 3). I utformandet av frågorna ställde vi många 

“vad” och “hur”-frågor då dessa sorters frågor ger upphov till mer spontana och 

personliga beskrivningar i jämförelse med intellektualiserade och pressande “var-

för”-frågor (Kvale & Brinkmann, 2014). Enligt Kvale och Brinkmanns (2014) re-

kommendationer placerade vi därför våra “varför”-frågor i slutet av intervjun. Öv-

riga rekommendationer som påverkade utformningen var att inleda intervjun med 

“Kan du berätta om...” och att endast ställa öppna frågor (Kvale & Brinkmann, 

2014). I vissa fall utfördes intervjuer över telefon. Telefonintervjuer är inte opti-

mala när chefer intervjuas då det är svårare att etablera förtroende med enbart rös-

ten (von Platen & Young, 2014). Däremot menar Kvale och Brinkmann (2014) att 

telefonintervjuer kan vara fördelaktiga då det möjliggör intervjuer som annars 

hade förhindrats av geografiska anledningar. Exempel på intervjuer som inte hade 

kunnat genomföras ansikte mot ansikte är de med Hertz, Blocket och Houdini då 

de har kontor på andra platser i Sverige. 

4.4 Tillvägagångssätt 

4.4.1 Transkribering 

Vi valde att utföra intervjuerna i tysta rum där vi spelade in samtalen för att kunna 

ge intervjupersonen och ämnet all vår uppmärksamhet (Kvale & Brinkmann, 

2014). Sedan transkriberades intervjuerna utifrån målbilden att de skulle fungera 

som läsbara berättelser vi kunde bygga vår studie på snarare än en grund för 

språklig analys. Därmed skrev vi inte ut pauser eller emotionella uttryck. I de fall 

intervjupersonen bröt med annan accent korrigerade vi i några få avseenden om 

ordföljden. Vi gjorde även refererat av stycken där vi ansåg att intervjupersonen 

inte talade om något relevant för vår studie. 
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4.4.2 Kategorisering & kodning 

För oss var det viktigt att grunda vår analys av intervjuerna i ett systematiskt om 

än flexibelt tankesätt för att undvika ett bekräftelsesökande efter våra egna idéer 

(Rennstam & Wästerfors, 2015). Det går i linje med det abduktiva synsätt vi be-

skrivit i del 4.1. Redan under datainsamlingen påbörjades arbetet med det 

Charmaz kallar sensibiliserande begrepp, det vill säga att vi utgick från vår förför-

ståelse av fältet för att kategorisera intervjusvaren, utan att låsa oss vid de katego-

rierna ifall de i senare steg inte skulle visa sig fruktbara (Rennstam & Wästerfors, 

2015). Enligt Rennstam och Wästerfors (2015) påminner detta om Kvales katego-

risering. För Kvale och Brinkmann (2014) innebär kategorisering att meningen i 

intervjupersonens uttalanden reduceras till ett antal kategorier. Fördelen med ka-

tegoriseringen var att det gav en överblick av den stora mängden material (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Vi valde initialt ut följande kategorier vilka vi ansåg ringade 

in de områden intervjupersonerna talade om: 

 

Hållbarhet 
& Samhälle 

Hållbarhet & 

Organisation 
Hållbarhet 
& Varumärke 

Hållbarhet & 

Kunder 
Hållbarhet &  

Organisations- 

utveckling 

Hållbarhet & 

Kommunikation 

 

 

Efter att ha valt ut våra begrepp följde vi Charmaz anvisningar om att koda 

materialet, vilket innebar att vi satte etiketter på vårt material för att definiera in-

nehållet (Rennstam & Wästerfors, 2015). Vi valde att utföra en fokuserad kod-

ning, vilket innebar att vi identifierade de mest framträdande koderna för att defi-

niera större datamängder (Rennstam & Wästerfors, 2015). En fördel med att ana-

lysera med hjälp av kodning var att det gjorde materialet mer hanterbart och lade 

grunden för en mer givande analys (Rennstam & Wästerfors, 2015). Primärt note-

rade vi alla mönster vi såg under intervjuerna, men vi insåg att flera av koderna 

som förvisso var intressanta inte relaterade till våra frågeställningar, varför vi lade 

dem åt sidan. På samma sätt valde vi också att inkludera koder vi inte förutsett, 

vilket stödjer vårt abduktiva synsätt (se 4.1) samt förklarar varför intervjufrågorna 

ges olika mycket utrymme i vår analys. De koder vi slutligen valde att bygga ana-

lysen på, vilka i analysavsnittet placerades in under de olika frågeställningarna, 

summeras i följande tabell: 
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Teman: 
 

Hållbarhet 
&  

Samhälle 

Hållbarhet & 

Organisation 
Hållbarhet 
&  

Varumärke 

Hållbarhet & 

Kunder 
Hållbarhet & 

Organisations- 
utveckling 

Hållbarhet & 

Kommuni- 
kation 

Koder: Samhälls- 
klimat 

Hållbarhets-

krav 
Hållbarhet 

som kärna 
Växlande 

målgrupps- 
behov 

Affärsmöjlighet Media- 
publicitet 

 Kundernas 

medveten- 
het 

Hållbarhet för 

framtiden 
Delnings- 
ekonomi utan 

hållbarhet 

Val-

möjligheter 
Expansion Word-of-

mouth 

 Viljan att 

förändra 
Innovatör Äkthet & 

trovärdighet 
Beteende 

kontra attityd 
Samarbeten Resurser 

   Hållbarhets- 
hyckleri 

Mervärde, 

enkelt, billigt 
 Delandets 

status 

 

4.5 Metodologisk reflektion 

Enligt Heide och Simonsson (2014) är kvalitetskriterierna validitet, reliabilitet och 

objektivitet inte tillräckligt applicerbara på kvalitativ forskning. Istället har vi där-

för valt att betrakta vår metod utifrån Lincoln och Gubas kriterier trovärdighet, 

överförbarhet och tillförlitlighet (Heide & Simonsson, 2014). 

Trovärdigheten hos en studie ökar när den bygger på ett rikt empiriskt material 

(Heide & Simonsson, 2014). Vi anser därmed trovärdigheten i studien vara stark 

då vi samlat in rikt med empiriskt material genom flera djupgående intervjuer. Ef-

tersom samma koder återkom anser vi att resultaten är trovärdiga eftersom det så-

ledes tyder på att informationsmättnad nåddes. Överförbarhet innebär att ett resul-

tat från ett fall går att applicera på andra situationer, vilket inte är möjligt då vi in-

tar ett socialkonstruktionistiskt perspektiv (Heide & Simonsson, 2014). Vad kvali-

tativa forskare däremot kan göra för att öka förutsättningarna för att kunskaper ska 

kunna överföras är att ge täta beskrivningar av fallen för att ge läsaren en me-

ningsfull kontext (Heide & Simonsson, 2014). Därmed har vi utformat bilaga 1 

där vi beskriver de olika organisationerna i hopp om att läsaren kan förstå den 

delningsekonomiska kontext studien är placerad i. Vi har således också syftat 
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skapa hög transparens genom att redogöra för vilka organisationer som intervjuats 

men också det tillvägagångssätt samt teori som använts. Tillförlitligheten hos en 

studie stärks genom att låta de studerade organisationerna eller personerna läsa 

igenom studiens material, analys och slutsatser (Heide & Simonsson, 2014). Stu-

diens tillförlitlighet kan därmed sägas minska då vi inte haft möjlighet att låta in-

tervjupersonerna läsa igenom materialet. Detta minskar även bekräftelsebarheten 

hos studien då den nås genom att låta de undersökta organisationerna eller perso-

nerna bekräfta resultaten (Heide & Simonsson, 2014). Vi vill dock framhäva att 

föregående aspekter kan stärkas av att vi genomgående under processen låtit vår 

handledare ge synpunkter på studien samt även låtit andra studenter läsa och 

kommentera arbetet. Under intervjuerna var vi också noga med att ställa följdfrå-

gor på sådant som var otydligt och låta intervjupersonerna utveckla resonemang. 

Inför, under och efter våra intervjuer tog vi hänsyn till ett antal etiska aspekter. 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att intervjuaren bland annat bör reflektera 

över samtycke och konfidentialitet. Samtliga intervjupersoner gav sitt informerade 

samtycke efter att vi förklarat vårt syfte med undersökningen, hur deras svar 

skulle användas och att vi spelade in för att möjliggöra transkribering. Därmed 

blev intervjupersonerna även införstådda med den konfidentialitet som erbjöds. 

Ingen av intervjupersonerna hade ett intresse av att vara anonym, därmed påver-

kades inte studiens transparens i det avseendet. 
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5. Analys 

Analysen är strukturerad under tre huvudrubriker vilka syftar besvara en av var-

dera frågeställning. Underrubrikerna är framtagna utifrån de koder som fram-

kommit under kodningen av det empiriska materialet. Empiri, teori och tidigare 

forskning redovisas och tolkas var för sig samt som en helhet i avsikt att nå de 

slutsatser studien syftar utvinna. Varje del inleds med en beskrivande ingress och 

avslutas med en diskuterande summering. 

5.1 Hållbarhetsintention: passion eller sanktion? 

I analysens inledande del besvaras den första frågeställningen. Utifrån empirin 

har vi identifierat olika intentioner med organisationer val att tillämpa hålllbar-

hetsaspekter i sitt varumärkesarbete. Då hållbarhetsvarumärkningens intentioner 

grundas i organisationers hållbarhetsanvändning har denna del av analysen tagit 

en bredare utgångspunkt för att lägga grund för de mer konkreta varumärkesrela-

terade slutsatser som återfinns senare i analysen. På en övergripande nivå analy-

seras krav från samhället vilket leder in på kundernas önskemål och växlande be-

hov. Vidare undersöks organisationers intentioner med hållbarhetskommunikat-

ion. Slutligen analyseras de tillfrågade organisationernas önskan om att förändra 

sin omgivning och deras syn på framtiden. 

5.1.1 Samhället kräver hållbarhet 

En bakomliggande intention med organisationers hållbarhetsarbete som identifie-

rats i empirin är att bemöta tilltagande samhällskrav. Genom ett neoinstitutionellt 

angreppssätt kan organisationers motiv med att använda hållbarhet i sitt varu-

märke ses som en spegling av att hållbarhetsintegrering blir en allt mer institut-

ionaliserad praktik. Enligt neoinstitutionell teori följer organisationer medvetet el-

ler omedvetet de olika regler, normer och föreställningar vilka cirkulerar i sam-

hället (Fredriksson & Pallas, 2011). När hållbarhetsarbete i empirin beskrivs som 
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“naturligt” eller som “ett måste” anser vi att det kan vara en indikation på att det 

tas för givet av organisationer, alltså att det blivit ett förgivettagande eller en 

norm. Att hållbarhet blivit ett förgivettagande kan stärkas av Kolk och van Tul-

ders (2010) påstående att organisationer förväntas arbeta med hållbarhet i åtanke. 

Genom följande citat av Tärnell på Hertz förstår vi ur neoinstitutionell ansats att 

deras hållbarhetsfokus kan stamma från både institutionaliserade regler från myn-

digheter men även normer och föreställningar vilka cirkulerar hos kunder.  

 
Jag tror det bara är en avspegling kring allt som sker i samhället. Alla pratar om det, 

kunderna vill ha det. Myndigheter sätter krav och sådär. Alla tar steget framåt i det 

här tankesättet. Så det blir naturligt att tänka så. 
 

Larsson på Rescued nämner likväl att det finns hållbarhetskrav från samhället och 

att kraven dessutom växer, hon menar vidare att hållbarhet kan användas fördel-

aktigt i marknadsföring och att det i en konkurrensutsatt verksamhet därför blir 

väldigt viktigt. Vi förstår därmed hållbarhetskommunikation som ett verktyg för 

att stärka ett varumärke. Det kan dock problematiseras genom den neoinstitution-

ella ansatsen. Fredriksson och Pallas (2011) menar å ena sidan att hållbarhet kan 

ses som ett verktyg genom vilket organisationer visar sina värderingar för om-

världen, vilket är viktigt för att generera anseende och trovärdighet. Således kan 

hållbarhetsarbete ses vara en konkurrensfördel idag. Samtidigt definierar Hoffman 

(2001) institutionella krav som legala hot och sociala sanktioner vilket innebär att 

hållbarhet som institutionellt krav blir ett måste snarare än en konkurrensfördel. I 

ett scenario där hållbarhet är ett fullbordat institutionellt krav skulle hållbarhetsar-

bete vara lika självklart som att organisationer har en HR-avdelning. Utifrån em-

pirin tolkar vi det som att även om hållbarhetskrav från samhället ökar vilket våra 

intervjupersoner vittnar om, så opererar inte organisationer i en kontext där håll-

barheten är fullkomligt institutionaliserad. Det eftersom intervjupersonerna oftast 

talar om att hållbarheten kommer bli “ännu viktigare i framtiden” och att de inte 

ser hållbarhet vara lika viktiga för alla sorters organisationer idag. Följaktligen 

menar vi att i takt med att hållbarhet blir mer institutionaliserat i samhället, via 

myndigheters och kundernas ökande krav på organisationer, så kommer hållbar-

hetsarbete gå från att vara konkurrensfördel till en ofrånkomlig nödvändighet. 
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5.1.2 Kundernas intresse för hållbarhet 

Ett annat sätt att förklara organisationers tilltagande arbete med hållbarhet är att 

belysa kundernas medvetenhet och värderingar. Nästintill alla intervjupersoner 

beskriver att dagens kunder är mer medvetna om miljö- och hållbarhetsfrågor. 

Både Trygg på Sunfleet och Tärnell på Hertz berättar om kundundersökningar de 

gjort vilka pekar på att hållbarhet är viktigt för deras respektive kunder. Något vi 

finner intressant med det Tärnell berättade om Hertz undersökning var att deras 

kunder uttryckte större engagemang i hållbarhetsfrågan i jämförelse med den ge-

mene svensken. Det skulle kunna peka på att individer som interagerar med håll-

barhetscentrerade och delningsrelaterade organisationer likt Hertz är måna om 

hållbarhet och således söker sig till de varumärken de anser utstråla just det. Det 

styrker således Kaufmanns et al. (2012) forskning om att kunder väljer varumär-

ken utefter sina värderingsgrunder och därför interagerar med varumärken de ser 

ger värderingsrelaterade löften till sina kunder. Vi menar att de värderingsgrunder 

som gör kunderna måna om att konsumera hållbart grundas i postmaterialismen, 

där en ökad omtanke för bland annat miljö, jämlikhet och självförverkligande 

återfinns (Nicolás, 1996; Reimer, 1998). Vi kan se att postmaterialistiska värde-

ringar återfinns i vårt samhälle, eftersom intervjupersonerna och forskning av 

Kotler (2011) pekar på att kunderna attraheras av en immateriell livsstil där håll-

barhetsfrågan är viktig. Samtidigt visar exempelvis Hertz egna undersökning att 

den gemene svensken inte personifierar den postmaterialistiska ansatsen, vilket 

gör att vi endast betraktar postmaterialism som en utav flera möjliga förklaringar 

till kunders ökade medvetenhet. Om Hertz organisation är hållbarhetscentrerad 

och främjar en immateriell livsstil kan problematiseras då de uppmuntrar bilan-

vändning, vi ser dock i denna studie deras arbete för maximalt resursutnyttjande 

som en form av hållbarhetsarbete då det minskar antalet bilinköp i samhället. 

Ett återkommande tema vi identifierat i både hållbarhets- och delningsekono-

midiskussionen är bruket av resurser. En allmän uppfattning hos de vi intervjuat 

är att befintliga resurser underutnyttjas samtidigt som människor överkonsumerar. 

Som exempel underströk Bergkvist på Grannsaker att en borrmaskin under sin 

livstid endast används ca 10 minuter innan den kasseras. Det tyder på att männi-

skor inte alltid agerar hållbart vilket kan kopplas till en frustration vi noterat under 

våra intervjuer. Flertalet intervjuade berättade om skillnaden mellan hur kunder 

uttrycker sitt intresse för hållbarhet, och hur de faktiskt handlar. Vi förstår därmed 
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att det finns en diskrepans mellan kundernas attityd och beteende. Det stärker 

Stafford & Hartmans (2013) forskning på att individer säger sig bry sig om miljön 

men inte agerar efter det. Aguero på Blocket beskriver ett sådant dilemma då de 

testade uthyrning av bröllopsklänningar utan framgång som en form av hållbar 

delningsekonomi. Aguero menar att initiativet misslyckades eftersom kunder har 

en “någon-annan-får-göra-det”-mentalitet, där många säger att de är positiva till 

olika hållbara initiativ samtidigt som färre agerar utefter det. Även Olsson på 

Swop Shop beskriver samma diskrepans, där butiksbesökare är positiva till idén 

men få lämnar in och byter kläder. Vi tycker det är intressant att ställa mot Kotlers 

(2011) forskning kring den växande konsumentgrupp vilken premierar hållbarhet, 

och Camphers (2014) resonemang kring att organisationer måste arbeta mer med 

hållbarhet istället för att invänta en förändring i konsumenternas beteende. Genom 

teorin förstår vi således att det är organisationers uppgift att förändra sig då kon-

sumenter redan premierar hållbarhet men samtidigt ser vi i empirin att intervju-

personerna inte alltid anser att det hållbara konsumentbeteendet finns. Vi finner 

således en motsägelse där forskning och delar av empirin visar att kunder blir mer 

hållbarhetsintresserade samtidigt som vi genom viss empiri kan tolka det som att 

den stora massan förbrukar resurser ohållbart och inte tar del av hållbarhetsge-

nomsyrade affärsmodeller. Det leder till ett dilemma. Bör organisationer följa de 

riktlinjer forskning ger om att lägga vikt vid hållbarheten i sitt varumärke trots att 

empiri visar att kunder inte agerar hållbart? Eller bör det vara kundernas ansvar att 

handla efter sina intressen för att skapa förändring hos organisationerna?  

Om kunderna inte alltid agerar efter sina påstådda hållbara värderingar, vilka 

motiv är det då som driver dem till varumärkeskonsumtion? Bergkvist menar att 

många av Grannsakers nyare medlemmar drivs av att det är smidigt och Brunskog 

talar om att kunder bokar Rumbas lokaler i syfte att bidra till samhällsutveckling-

en eller för att de söker en ledig och inspirerande lokal. Enligt Aguero drivs 

Blockets användare till att använda tjänsten antingen för att den är ekonomisk, 

praktisk eller hållbar. Aguero ser dock inte växlande målgruppsbehov som ett 

problem: 

 

Det är långt ifrån alla som känner att de orkar eller har möjlighet att påverka hur den 

här planeten mår. Drivkraften kan vara något helt annat men man stöttar ändå den 

goda saken. Även om du säljer något för att få ihop pengar till semesterkassan eller 
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årets fattigmånad i januari så bidrar du till ett hållbart samhälle. Trots att du kanske 

egentligen är ute efter pengarna. 

 

De växlande målgruppsbehoven ger konsekvenser för hur organisationer utformar 

sina hållbara produkter eller tjänster. Till exempel anser Tärnell på Hertz att håll-

bara produkter eller tjänster aldrig får innebära en extra ekonomisk eller tillgäng-

lighetsmässig börda för kunden. Och Jokela på ToolPool menar att det miljövän-

liga alternativet också ska vara det enklaste, snabbaste och rimligaste sett till pris-

bilden. Utifrån ovanstående referat tolkar vi det därmed som att vissa organisat-

ioner har intentionen att erbjuda hållbarhet tillsammans med andra varumärkeser-

bjudanden för att uppfylla flera behov. Det kan vara positivt då både hållbarhets-

intresserade kunder och de med andra behov lockas till varumärket vilket möjlig-

gör ett beteende där konsumenter handlar hållbart. Enligt exempelvis Stafford och 

Hartman (2013) räcker det inte att ett varumärke uppfattas som hållbart utan de 

måste stöttas upp av andra budskap som tilltalar kundernas värderingar och intres-

sen, såsom en attraktiv prisbild. Campher (2014) menar att om organisationer 

endast marknadsför sina produkter eller tjänster som hållbara kommer de inte 

överleva på marknaden då de verkar på samma villkor som andra icke-hållbara 

organisationer. Att hållbarhet inte bör vara det enda ett varumärke erbjuder verkar 

Larsson på Rescued vara medveten om: 

 

Därför är det väldigt viktigt att vi med vår produkt inte kan kompromissa med någon-

ting. Vi måste vara lika duktiga som alla andra på att höras och synas och ha en flaska 

som folk vill köpa. Annars är vi ju körda. Den måste klara sig själv ändå. 
 

Synen på att hållbarhet ska erbjudas i kombination med andra fördelar komplette-

ras av vissa intervjupersoners vilja att utforma hållbarhet så att kunderna aktivt 

gör valet att konsumera hållbart. Till exempel menar Tärnell på Hertz att det är 

viktigt att organisationer ger kunden möjlighet att aktivt välja hållbara alternativ 

då det är först när kunden själv får ta beslutet som hen får känslan av att bidra till 

hållbarhetskampen. Även Larsson på Rescued menar det vara viktigt att kunderna 

kan göra ett aktivt val. Hon vill att deras “slutkunder ska känna att de är delaktiga 

i någonting. Att genom att köpa våra produkter så är man en del av det här”. In-

tentionen med att ge kunden ett aktivt val att vara hållbar kan således vara att en-

gagera kunderna i den fråga organisationen brinner för. Valmöjligheten kan vara 
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ett sätt för organisationen att samspela med hållbarhetsengagerade kunder i syfte 

att bidra till en hållbarare framtid. 

5.1.3 Hållbarhet som framtidsvision 

Forskare som exempelvis Kolk och van Tulder (2010) samt Ottoson och Parment 

(2015) argumenterar för att hållbarhet inte ska ses som en kortvarig trend utan nå-

got som kommer vara lika viktigt på sikt. Flertalet av våra intervjupersoner verka 

instämma i detta. Bland annat beskriver Kerkhof på LKF projektet Xplorion likt 

ett “test för att få oss in i framtiden och bli mer hållbara”. Ett återkommande ord 

bland intervjupersonerna är “framtiden” vilket även syns i citatet ovan. Både 

Grankvist på Rescued och Kerkhof på LKF tar upp att hållbarhet är viktigt för or-

ganisationer som ser långsiktigt. Båda säger att hållbarheten spelar mindre roll om 

man ser till direkt avkastning eller närmaste kvartalsrapport, men att det annars 

inte går att bortse från arbetet med hållbarhet. Det verkar därmed finnas en förstå-

else för att hållbarhetsarbete är nyckeln till organisationernas och därmed även va-

rumärkets överlevnad på lång sikt. Grankvist berättar också att även om Houdini 

av många ses vara “bäst i klassen” när det kommer till hållbarhetsarbete så bety-

der inte det att de är färdiga: 

 

Även om vi når det vi ser som mål idag så kommer nya kunskaper dykt upp och värl-

den kommer att ha förändrats så det som är bäst idag behöver inte vara bäst imorgon 

för då kan det ha blivit något som är ännu bättre. 

 
 

Tärnell på Hertz för ett liknande resonemang kring hållbarhetsarbete som en stän-

digt pågående process. Detta återkopplar vi till kundernas medvetenhet, i takt med 

att fler ansluter sig till den hållbarhetsengagerade kundgruppen vilket Kotler 

(2011) menar är fallet, så ökar även antalet krav de ställer och därför kan organi-

sationer aldrig bli “klara” med sitt hållbarhetsarbete. Detta kan även analyseras ut-

ifrån neoinstitutionell teori. Hoffman (2001) anser att organisationers ökande mil-

jöfrågearbete kan vara resultatet av konsumenters växande miljöengagemang. Or-

ganisationerna kan därmed sägas försöka tillgodose marknadskrav för att förbättra 

sitt anseende (Hoffman, 2001). Att arbete med hållbarhet både i nuet och på lång 

sikt ser vi således vara ett sätt för organisationer att skapa varumärkesanseende i 

hopp om att överleva både idag och i framtiden. 
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I samband med att intervjupersonerna talar om framtiden är det även många 

som tar upp en önskan om att genom sin organisation vara med och förändra ex-

empelvis sin industri eller konsumtionsmönster de tycker är skadliga i samhället. 

Till exempel talar Bergkvist på Grannsaker om att de vill vara med och driva håll-

barhetsfrågan. Jokela på Malmö Järnhandel vill genom ToolPool bryta den onda 

konsumtionsspiralen där kunderna köper de billigaste och minst kvalitativa verk-

tygen. Larsson på Rescued vill påverka både livsmedelsindustrin och konsumt-

ionsmönster genom att förändra hur vi ser på råvaror. Det är intressant att studera 

dessa citat utifrån Camphers (2014) statistik på att endast 19% av konsumenter li-

tar på att organisationer arbetar för att lösa samhälleliga och sociala problem, samt 

att sätta det i relation till Bradleys (2015) tro på att delningsekonomi som affärs-

koncept kommer öka under kommande år. Det blir relevant då alla de organisat-

ioner vi intervjuat arbetar med delningsekonomi i någon form, och då majoriteten 

även har ett tydligt hållbarhetstänk inkorporerat i sin affärsidé. Alltså represente-

rar de varumärken som explicit arbetar med att lösa samhälleliga problem vilket 

de kommunicerar ut på olika sätt. En intention med delningsrelaterade organisat-

ioners hållbarhetsvarumärkning kan således vara att visa hur de till skillnad från 

många traditionella organisationer arbetar mot att förändra sin industri till det 

bättre. Syftet med hållbarhetsvarumärkningen blir således att attrahera konsumen-

ter som är engagerade i hållbarhetsfrågan eftersom Kaufmann et al. (2012) menar 

att dagens konsumenter väljer varumärken utifrån sina värderingar. 

5.1.4 Summering 

Analysens inledande del har tillägnats den första frågeställningen där intentioner 

med hållbarhetsvarumärkningen i organisationer i en delningsekonomisk kontext 

har identifierats. Detta genom att ta ett bredare angreppssätt där vi delvis undersö-

ker intentionerna bakom hållbarhetsanvändningen generellt i organisationerna. Ut-

ifrån neoinstitutionell teori tolkas intentionen bakom organisationers hållbarhets-

tillämpning vara att öka varumärkesanseende och trovärdighet genom att tillgo-

dose omvärldens krav. Dock ser vi att hållbarhetsarbetets konkurrensfördelar 

minskar i takt med att hållbarhet blir mer institutionaliserat i samhället och därför 

kan intentionen även snarare bygga på en ofrånkomlig nödvändighet. Vi har även 

sett indikationer på att postmaterialistiska värderingar återfinns bland kunder och 
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att dessa värderingar inte är så utvidgade som många vid första anblick kan tro 

även om de ökar. Därmed är kundmedvetenheten även en bidragande faktor i 

hållbarhetsvarumärkningen då organisationer vill erbjuda liknande värderingar 

som kunderna har. Vi identifierade en motsägelse i att både forskning och vår em-

piri visar på att kundernas medvetenhet ökar samtidigt som flera intervjupersoner 

ansåg att majoriteten av kunder förbrukar resurser ohållbart. I förlängningen leder 

motsägelsen till en frustration hos intervjupersonerna över diskrepansen mellan 

kundernas attityd och beteende. Empirin visar att kunderna drivs av olika behov 

vilket får konsekvenser för organisationers hållbarhetsvarumärkning då de måste 

erbjuda mer än hållbarhet. Samtidigt menar flera organisationer att hållbarhet ska 

tillämpas som en valmöjlighet för kunderna eftersom de då får möjlighet att känna 

sig delaktiga i en hållbar utveckling. Två ytterligare anledningar till att organisat-

ioner tillämpar hållbarhet är att intervjupersonerna ser det vara nödvändigt för 

framtiden samt att de har en inneboende vilja att förändra sin omgivning. Därmed 

syftar hållbarhetsvarumärkning delvis till att påvisa organisationens legitimitet 

med avsikt att säkerhetsställa organisationens framtida överlevnad samt till att 

förmedla organisationens visioner av att genom sin verksamhet bidra till en posi-

tiv samhällsutveckling. 

5.2 Hållbarhetsintegrera: agera, kommunicera, expandera! 

I följande avsnitt kommer vi redogöra för vår andra frågeställning. Detta genom 

att dra paralleller mellan hur de intervjuade organisationerna integrerar håll-

barhet i sin verksamhet och varumärke och vad som tidigare uppmärksammats i 

hållbarhets- och varumärkesforskning. Vi kommer även gå igenom hur hållbar-

hetsaspekter i ett organisations- och varumärkessammanhang vidare kan utveck-

las genom expansion och samarbeten. Då de intervjuade organisationerna är 

kopplade till delningsekonomi och då delningsekonomi kan ses vara ett sätt för 

organisationer att inkorporera hållbarhet i sin organisation kommer begreppet 

delningsekonomi i vissa fall användas på liknande sätt som hållbarhet. 

5.2.1 När hållbarhet är organisationers DNA 

Genom empirin har vi fått en förståelse för hur hållbarhet inte behöver vara något 

som appliceras på en verksamhet, organisation eller varumärke. Istället kan det 
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ses som en inneboende kärna hos verksamheten. Tärnell på Hertz gör det tydligt 

när han beskriver hållbarhet och delning som Hertz DNA. Kerkhof menar att håll-

barhet är invävt i alla LKFs processer, Trygg ser det vara en grundpelare för Sun-

fleet och Larsson grundare av Rescued förklarar hållbarhet som ”det allting vilar 

på”. Aguero på Blocket förklarar hur det kan ske mer utförligt: 

 
Vi har lyxen eftersom att det är vår kärnverksamhet. Vi har en lyx där ett hållbart be-

teende är direkt kopplat till vår affär. Vi är ingen sidoverksamhet, det är inte något vi 

gör med lillfingret utan alla 160 personer som går till Blocket varje dag och jobbar 

bidrar varje minut till ett hållbart samhälle. Så relationen till hållbarhet finns ju i vårt 

hjärta vare sig vi vill det eller inte. Det är få förunnat men jag skulle inte säga att det 

är speciellt nu vi fokuserar på hållbarhet för det har vi gjort sedan 1996. 

 

Något vi finner intressant med Agueros uttalande är konstaterandet att Blocket ar-

betat med hållbarhet i strax över tjugo år. Det kan anknytas till Fritz et al. (2013) 

forskning vilken visar på att kontinuitet är viktigt för att varumärken ska uppfattas 

vara äkta. Citatet kan således ses som ett sätt att understryka Blockets genuina och 

bestående arbete med hållbarhet. Samtidigt ser vi att organisationer genom att 

koppla hållbarhet till organisationens kärna följer de riktlinjer Ottosson och Par-

ment (2015) gett om att hållbarhet bör inkluderas i en organisations identitet och 

kultur. Organisationerna använder sig därmed redan av det som Kapferer (2012) 

siar om för morgondagens varumärken, nämligen att de ska bygga på allt mer ide-

ologiska grunder. 

När hållbarhet integreras i organisationers kärnverksamhet kan det även få 

konsekvenser för hållbarhetsvarumärkningen. Grankvist på Houdini anser att or-

ganisationens arbete med hållbarhet är viktigt ur en varumärkessynpunkt då hon 

uttrycker att Houdinis ansvarsfulla arbete är något hon är övertygad om stärker 

varumärket. Grankvist menar även att de kunder som endast köper deras nyprodu-

cerade kläder fortfarande kan lockas av varumärkets arbete med bland annat repa-

rationsservice och secondhandförsäljning av sina produkter: 

 
Men jag tror att även bergsguiden som köper nytt kan känna en stolthet av att handla 

från ett märke som även erbjuder det andra. Så det blir ett plus, ett mervärde i sig, 

även om just den personen inte kanske utnyttjar den möjligheten. 
 

Här stärks vår uppfattning av att hållbarhetsarbete bör vara en integrerad del inom 

varumärkesbyggande. För majoriteten av organisationerna blir miljöomtanken 

även ett sätt att tillgodose kundernas vilja att interagera med hållbarhetscentrerade 
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varumärken, vilket Kotler (2011) menar är ett måste för dagens organisationer. 

Genom att organisationerna visar att de vill förändra och påverka sin omgivning i 

en hållbarare riktning kan varumärket således stärkas då kunderna känner sig mer 

attraherade av varumärkets hållbarhetsvärderingar. 

5.2.2 Ett äkta varumärke 

Samspelet mellan institutioner, aktörer och myndigheter lägger hörnstenarna för 

neoinstitutionell teori (Fredriksson et al., 2013). Följaktligen antar vi att organisat-

ioner bygger sina verksamheter och varumärken på hållbarhet som svar på de in-

stitutionella och strukturella krav vilka tar sig uttryck i regler och normer. I för-

längningen använder man enligt detta synsätt hållbarhet för att skapa legitimitet 

snarare än för effektivitetens skull (Fredriksson et al., 2013). Detta synsätt står 

dock i kontrast mot det Heidegger (1996) definierar som äkthet. Äkthet enligt 

Heidegger (1996) är då individer är ärliga, tar ansvar och handlar utifrån värde-

ringar vilka inte endast bygger på accepterade sociala normer. Således ser vi äkt-

het som då strategiska val inte endast tas i syfte att söka legitimitet. Vi uppfattar 

att intervjupersonerna i många fall drivs av vad konceptet äkthet står för, Berg-

kvist, grundare av Grannsaker betonar det: 

 

Vi vill säkerhetsställa att våra användare känner att de kan lita på oss, att vi gör det 

här av rätt syfte. Och det som många som kommer in i branschen gör fel är att de en-

ligt oss har fel syfte. Så för oss är det viktigt att när vi kommunicerar något så känner 

användarna att vi gör detta av rätt syfte. (...) Så vi gör det här för att vi drivs av håll-

barhetstänk. Vi vill vara med och dra vårt strå till stacken och rädda vårt jordklot. Det 

är det vi vill göra. 

 

Av Bergkvists citat förstår vi att hållbarhetsfokus inte behöver vara resultatet av 

ett strategiskt beslut byggt efter strukturella krav utan snarare kan ha ursprung i ett 

genuint driv att förändra samhället. Brunskog menar exempelvis att idén till 

Rumba aldrig hade kläckts om han själv inte brann för hållbarhet. Vi kan se att 

Brunskogs och Bergkvists förståelse av hållbarhet ligger i enlighet med det Stuart 

(2011) uttrycker i sin studie, att ett hållbarhetscentrerat varumärke bör bygga på 

en identitet som är emotionellt laddad och baserad på autenticitet. Campher 

(2014) menar att genuina hållbarhetslöften och autentiska motiv i enlighet med 

varumärket fortfarande kan ges strategiskt med syfte att stärka kunders lojalitet 

och förtroende för varumärket. Vi ser därmed att hållbarhet kan integreras utifrån 
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ett äkta engagemang från grundare snarare än endast som legitimitetsskapande 

strategi. Vi menar dock att det fortfarande kan ske som svar på institutionella krav 

då organisationers avsiktliga aktiviteter är inbäddade i omedvetna rutiner och för-

givettagna dimensioner av strukturer (Fredriksson et al., 2013).  

Vidare blir det intressant att undersöka om en organisation bör applicera håll-

barhet strategiskt enligt de krav som ur ett neoinstitutionellt perspektiv finns på 

organisationer eller om hållbarhet bör komma till uttryck genom varumärkets ge-

nuinitet. Enligt Fritz et al. (2016) har äkthet en positiv innebörd för organisation-

ens varumärke då det genererar lojalitet och minskar kundernas kritiskhet. Det kan 

likställas med vad Meyer och Rowan (1977), pionjärer inom neoinstitutionellas, 

uttrycker om organisationer som följer de praxis och förfaringssätt vilka finns in-

stitutionaliserade i samhället. Nämligen att organisationer genom det får en legi-

timitet vilken är viktig för organisationens överlevnad och framgång. Det kan 

även likställas med att en organisation som följer marknadskrav kan förbättra or-

ganisationens image och anseende (Hoffman, 2001). Vi menar att det inte behöver 

finnas ett svar på vad som fungerar bäst. Organisationer med genuin grund i håll-

barhet borde även kunna ha en strategi för att möta samhällets hållbarhetskrav. I 

empirin ser vi exempel på organisationer som anser sig ha en kärna i hållbarhet 

men samtidigt är väl medvetna om de krav som finns från samhället. Trygg på 

Sunfleet menar att de måste tänka på hållbarhet eftersom de som ett känt varu-

märke har samhällets krav på sig, Bergkvist grundare av Grannsaker beskriver att 

de “har kniven mot strupen” och Brunskog på Rumba är övertygad om att det är 

”do or die” när det gäller hållbarhet. Från Grankvists intervju förstår vi att hela 

Houdinis affärsidé bygger på hållbarhet men att hållbarhet också ingår i organisat-

ionens vision, mission och strategiska arbete. Således förstår vi att det är möjligt 

att organisationen bygger på en genuin kärna av hållbarhet samtidigt som de arbe-

tar strategiskt med det. 

5.2.3 Bör hållbarhet kommuniceras? 

En gemensam nämnare i flertalet intervjuer är att organisationer inte gärna kom-

municerar ut sitt hållbarhetsfokus. Det talar emot Ottosson och Parments (2015) 

riktlinjer kring att om hållbarhet inkluderas i en organisations identitet och kultur 

bör det även uttryckas i dess kommunikation. Det gör oss således först konfunde-
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rade men när vi får det vidare förklarat blir det förståeligt. Jokela, grundare av 

ToolPool brinner för hållbarhetsfrågan och lägger stor tyngd på det i sin organisat-

ion. Jokela anser att hållbarhet bör vara en av de viktigaste parametrarna i koncep-

tutvecklingen och att organisationer med konceptet att ”kränga ut grejer så mycket 

och så billigt som möjligt” aldrig kan sägas vara helt hållbara. Han menar alltså 

att organisationer med ett koncept vilket säger emot hållbarhet inte bör kommuni-

cera sig som hållbara. Genom Stuarts (2011) artikel förstärks Jokelas påstående då 

det blir tydligt att organisationer frekvent kommunicerar sig som hållbarhetscen-

trerade medan beteendet visar något annat. Det eftersom dessa organisationer 

endast utvecklat tilläggsstrategier där de bara skrapar på ytan av vad som är håll-

bart och främst nyttjar hållbarheten i sin retorik (Stuart, 2011). Vi kan förstå att 

Grankvist på Houdini är bekant med fenomenet då hon förklarar att de ibland 

nämner hållbarhet lite för lite i en rädsla för att bli beblandade med organisationer 

som arbetar med hållbarhetsinsatser på en mycket lägre nivå. Hon ger exempel på 

organisationer med en delvis hållbar produkt som blåser upp det i sin kommuni-

kation för att få uppmärksamhet och verka duktiga. Grankvist förklarar vidare att 

Houdini snarare lägger upp information och fakta kring de tekniska lösningar 

vilka gör dem hållbara och sedan hellre pratar med kunderna ansikte mot ansikte, 

något även Jokela på Malmö Järnhandel uttrycker. Enligt Grankvists och Jokelas 

intervjusvar förstår vi därmed Houdini och Malmö Järnhandel som organisationer 

vilka främst arbetar med indexikal äkthet. Indexikal äkthet uppstår när ett varu-

märke kan verifiera kopplingen mellan varumärke och åsyftad referens (Grayson 

& Martinec, 2004). Vi förtydligar med ett exempel från empirin. Grankvist berät-

tar att de i sina sociala kanaler ibland lägger upp utlåtanden i stil med “såhär 

många procent är gjorda av återvunna fiber” vilket vi ser som verifiering av deras 

hållbarhetsansvar. Även Brunskog, grundare av Rumba har en tanke kring att det 

är bättre att undvika hållbarhet i sin kommunikation. Brunskog har dock testat 

olika strategier men kan inte svara på vilken strategi som gett bäst resultat. Kerk-

hof på LKF förklarar varför han anser att man inte bör lägga för stort fokus vid 

hållbarhetskommunikation: 

 
Jag har alltid lärt mig att när man kommunicerar om nybyggnadsprojekt så ska man 

egentligen inte säga att något är hållbart för att det borde det ju vara, det borde inte 

vara något speciellt egentligen… Men det är med i all vår kommunikation. Vårt mål 

är ju att göra alla saker mer hållbara. 
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Vi kan se att Kerkhof egentligen inte anser att hållbarhetskommunikation borde 

vara nödvändig men att all kommunikation för LKF samtidigt har ett hållbarhets-

fokus. Det skulle kunna förstås genom det Ziemann (2011) tydliggör, att om en 

organisation arbetar med hållbarhet så kommer kommunikation att genomsyra 

hela diskussionen vare sig det är strategiskt eller ej. Det visar sig att de flesta or-

ganisationer i studien ändå på något sätt integrerar hållbarhet i sin kommunikat-

ion. Trygg på Sunfleet menar att organisationer till viss del bör använda hållbarhet 

i kommunikationen men samtidigt förtydligar han att Sunfleet inte har någon ut-

arbetad strategi kring att all deras kommunikation ska vara hållbarhetscentrerad. 

Även Rescued ser att kommunikationen präglas av deras starka hållbarhetsenga-

gemang men att den även späs ut med bland annat berättande om organisationen. 

Bergkvist på Grannsaker går så långt att han beskriver hållbarheten som det allra 

viktigaste i deras kommunikation och Aguero tror att Blockets varumärke skulle 

kunna stärkas om man förtydligade vilket stort bidrag man gör för miljön när man 

använder tjänsten. Detta är inte förvånande då hållbarhetskommunikation enligt 

Adomßent och Godemann (2011) spelar en avgörande roll i organisationers håll-

barhetsarbete. 

Vi har således identifierat en tvist kring ifall hållbarhet bör integreras i organi-

sationens kommunikation eller ej, hur det i så fall ska göras och om det kan bygg-

gas på strategiska beslut för att nå utsatta mål eller av genuinitet och som en na-

turlig del av organisationens kärnverksamhet. Det verkar dock som att hållbar-

hetskommunikation är en oundviklig del för en hållbarhetscentrerad organisation. 

Då vi menar att organisationers varumärken kan vara genuint byggda på hållbar-

hetsengagemang samtidigt som de är strategiska tror vi även att kommunikationen 

kan vara byggd på strategiska beslut. Dock tror vi att organisationens genuinitet 

bör lysa igenom kommunikationen för att undvika kopplingen till oäkta varumär-

ken. Att säkerställa indexikal äkthet genom att verifiera kopplingen mellan varu-

märke och åsyftad referens menar vi är ett sätt att genomföra detta på. 

5.2.4 Får hållbarhet vara en affärsmöjlighet? 

Fritz et al. (2016) framhäver i sin studie kring äkthet vikten av att organisationen 

beter sig i enlighet med hur de utger sig vara. De framhäver även att en organisat-

ion kan hålla sig borta från fallgropar genom att undvika användandet av kortsik-
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tiga marknadsaktioner eller aggressiva eller ogrundade reklamkampanjer (Fritz et 

al., 2016). Således tror vi det bör undvikas att i kortsiktiga marknadskampanjer 

trycka alltför mycket på hållbarhet om det inte kan understödjas, då det kan un-

derminera varumärkets äkthet. Detta stöds av Stuarts (2011) tes att det är ohållbart 

att uttrycka sig som en hållbarhetscentrerad organisation om hållbarheten endast 

är en tilläggsstrategi och inte en del av organisationens kärnidentitet. Schaltegger 

et al. (2014) stöttar det när de betonar vikten av hållbarhetens integration i organi-

sationer och deras kärnverksamheter. Av deras studie blir det tydligt att det är av 

stor vikt att hållbarheten kopplas till organisationers ekonomiska framgång. De 

anser att hållbarhet inte ens bör nämnas om det inte finns en tanke kring hur det 

ska bidra till organisationens lönsamhet (Schaltegger et al., 2014). Därmed förstår 

vi att det finns ett problem i att organisationer inte förknippar hållbarheten till-

räckligt med ekonomin. Det ser vi exempelvis i Schalteggers et al. (2014) forsk-

ningsslutsatser vilka illustrerar att kommunikationsenheterna arbetar avsevärt 

mycket mer med hållbarhet än finansenheterna. Om en organisation inte kopplar 

hållbarhetsaspekter till affärsmodellen skulle det kunna leda till att organisationen 

uppfattas mer som en icke-vinstdrivande organisation. Det är något Larsson grun-

dare av Rescued vill undvika, då hon tror att det skulle kunna ha en negativ effekt 

på varumärket: 

 
Så får det verkligen inte bli. För då vill man inte köpa det nästa gång. Man får defini-

tivt inte tro att det är dåliga produkter eller dåliga råvaror, vilket också varit jättevik-

tigt för oss i kommunikationen. Och det har ju styrt allting från prissättning till mark-

nadsföring till grafiskt val av etiketter. Vi gör en premiumprodukt av anledningen av 

att vi vill att folk ska förstå att råvaran vi använder är bra. 

 

Anledningen till att Larsson inte vill förknippas med välgörenhet tangerar den 

forskning Lin och Chang (2012) har gjort som visar att kunder uppfattar hållbar-

hetsfokuserade produkter som mindre effektiva. Genom att Larsson därmed posit-

ionerar Rescueds produkter som premium kan kundernas uppfattning förändras, 

då Lin och Chang (2012) menar att hållbara produkter behöver understryka sin ef-

fektivitet för att bli attraktiva. 

Vi väljer att applicera Schalteggers et al. (2014) argument kring att hållbarhet 

bör integreras i affärsmodellen på delningsekonomin, då vi genom exempelvis 

Heinrichs (2013) forskning förstått denna ekonomi som ett sätt för organisationer 

att bli mer hållbara. Därmed blir vår tolkning att applicering av delningsekonomi 
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kan fungera på liknande sätt som att introducera hållbarhetsarbete. Således blir 

Aguero på Blockets resonemang intressant. Aguero anser att det måste finnas en 

affärsrelevans även för att sätta delningsekonomin på agendan. Hon tror att det 

viktigaste för delningsekonomins framtid är att organisationer ser en affärsrele-

vans för det. Det instämmer även Larsson på Rescued i då hon förmodar att orga-

nisationer i framtiden antingen kommer kunna sälja mer produkter eller spara 

pengar på användandet av delningsekonomi. 

Organisationer inom delningsekonomikontexten vilka arbetar med ett hållbar-

hetslöfte bör således inte vara rädda för att uttrycka i varumärket att de arbetar för 

en lönsam verksamhet. Då organisationer måste gå runt ekonomiskt bör det ses 

som positivt att de pengar organisationerna tjänar är förankrade i en affärsmodell 

med grund i hållbarhet. Det instämmer Bergkvist på Grannsaker i då han förklarar 

att det finns användare med åsikter kring att organisationer tjänar pengar på deras 

prylar och behov. Grannsakers ekonomiska affärsmodell erbjuder sidotjänster mot 

en lägre avgift. Han motiverar det genom att förklara att organisationer utan stat-

ligt stöd på något sätt måste finansiera sig själva. Bergkvist anser inte det vara fel 

att likt exempelvis AirBnb tjäna stora pengar på delning eftersom de fortfarande 

bidrar positivt till samhället. Brunskog, grundare av Rumba ser också delningse-

konomins affärsmöjlighet och Rumba är ett bevis på detta genom att organisation-

en enligt Brunskog har låga omkostnader och får in procentuellt stora intäkter i 

ren vinst. Således blir vår tolkning att hållbarhetscentrerade organisationer kan 

och eventuellt bör integrera hållbarhet i organisationens affärsmodell då det för-

ankrar hållbarheten starkare och därmed bidrar till varumärkets äkthet. 

5.2.5 Expandera för hållbarhetens skull 

Om en organisation kan tjäna pengar på sin verksamhet ökar det möjligheterna för 

expansion. Många av intervjupersonerna förklarar att de syftar växa och nå en 

större marknadsandel. Brunskog på Rumba ser en förbättrad ekonomi som ett sätt 

att kunna söka mer kapital och därmed en möjlighet för expansion. Bergkvists vis-

ion är att Grannsaker inom fem år ska vara uppe i en halv miljon användare. 

Trygg menar bland annat att det Sunfleet kan göra för att bidra till delningseko-

nomin i stort är att växa. Därmed blir expansion ett sätt för organisationerna att 

minska resursanvändningen och öka hållbarheten i samhället. Detta då vi sett att 
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hållbarhet ofta är en viktig kärnfråga för organisationerna och att deras expansion 

gör att hållbarheten sprids. 

Ett sätt för organisationer att expandera och sprida delnings- och hållbarhets-

tanken är att samarbeta med andra organisationer, vilket flera av intervjupersoner-

na tog upp. Som exempel på typer av samarbeten nämnde intervjupersonerna att 

delningsorganisationer kan ta hjälp av andra delningsorganisationer med fokus på 

ett annat område. Vi förstod också att delningsorganisationer kan samarbeta med 

större etablerade organisationer. Gansky (2012) menar att mindre delningsorgani-

sationer kan nå en bredare publik och ta del av stordriftsfördelar genom samarbete 

med en mer etablerad organisation. Stephany (2015) beskriver hur organisationer 

kan tillämpa delningsekonomi för att förbättra sitt varumärkes anseende då del-

ningsekonomi förknippas med positiva effekter på människor, planet och miljö. 

Samarbetena skulle därmed kunna genomföras med ett slags win-win motiv. Or-

ganisationer skapar därmed sina egna delningsfunktioner för att inkorporera håll-

barhet i sin organisation. Sunfleet, ägt av Volvo, är ett exempel på det då Trygg 

menar att de kan ses som en del av Volvos hållbarhetsarbete: 

 

Det är ett stort fokus för Volvo, just delningsekonomin och att hoppa på det här tåget 

som alla andra. Sunfleet kommer bli en klar del i det. I och med att det finns en fun-

gerande produkt och en verksamhet som det faktiskt finns en affär i. En fungerande 

lösning, helt enkelt. (...) Man ser stora fördelar med att dela på resurser och där är vi 

en del i att uppfylla deras mål med det. Och möjligheten att implementera delningse-

konomin i sin egen verksamhet. 

 

Jokela, grundare av Malmö Järnhandel har också utvecklat sitt eget delningseko-

nomikoncept ToolPool vid sidan om den ursprungliga affärsmodellen. Jokela för-

klarar att förhoppningen med ToolPool var att det skulle uppfattas som något nytt, 

som en bra lösning på problem men också att det skulle vara med och skapa en 

positiv bild av Malmö Järnhandel. Jokela menar även att ToolPool uppfyllt allt 

detta och att Malmö Järnhandel blivit mer känt i och med att det fått en delningse-

konomistämpel. Således förstår vi att organisationer med fördel kan koppla sin 

organisation till delningsekonomi och därmed hållbarhet genom att utveckla en 

komplementerande affärsmodell som stödjer det. Bergkvist på Grannsaker anser 

dock att organisationer bör samarbeta med en etablerad aktör för att lyckas: 
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Men jag tror att ska man lyckas på riktigt så ska man använda en plattform som är 

öppen för allmänheten. För det är där du drar nytta av spridningen och ett bolag som 

använder exempelvis Grannsaker når en mängd potentiella kunder också. 

 

Genom Bergkvists citat förstår vi att även större organisationer skulle kunna vidga 

sin kundkrets och nå en ny publik genom samarbeten med befintliga delningsor-

ganisationer. I intervjuerna syns exempel på hur samarbeten kan influera organi-

sationernas varumärken. Larsson på Rescued menar att deras samarbetspartners, 

alltså företagskunder, kan tjäna på Rescueds kommunikation: 

 

Sen också, kan vi hjälpa till att boosta våra kunder, om vi kan få till ett samarbete där 

emellan. Som nu när jag lägger upp den här slutkunden som fikat hos vår kund, den 

bilden, så blir det ju också lite reklam för vår kund. Våra kunder kan ju använda oss i 

sin marknadsföring och sitt varumärkesbyggande genom att visa att de har ett utvalt 

och medvetet sortiment. 

 

Här ser vi prov på det gemensamma utbyte som kan innebära positiva fördelar för 

båda parter i ett samarbete. 

Enligt Kotler (2011) växer den hållbarhetsengagerade kundgruppen. Campher 

(2014) menar att samma konsumentgrupp är attraktiv för organisationer. Empirin 

samt teorin tyder på att en organisation utan tidigare hållbarhetstänk inte kan at-

trahera denna eftertraktade målgrupp endast genom att sammanlänka sig med en 

delningsorganisation. Som tidigare nämnts finns det en viktig äkthetsfaktor när 

det gäller varumärken och konsumenter kan se igenom de varumärken som inte 

speglar organisationens övriga verksamhet. Mönster i empirin visar även att håll-

barhetscentrerade organisationer främst kan tänka sig samarbeta med andra orga-

nisationer som har hållbarhet som kärnfråga. Brunskog på Rumba förklarar att han 

skulle ha svårt att samarbeta med organisationer som inte använder sig av miljöbi-

lar och Olsson, grundare av Swop Shop kan framför allt tänka sig att samarbeta 

med andra delningsorganisationer med liknande miljö- och hållbarhetskoncept. 

Larsson på Rescued menar att de väljer sina företagskunder aktivt och att de där-

för främst arbetar med kunder vars DNA är bra råvaror, respekt för råvaran och 

hållbarhet och därmed har liknande värderingar som de själva. Hick (2013) för re-

sonemanget att om alla organisationer kan se fördelarna med hållbara samarbeten 

kan det öppna en dörr där gemensamma krafter hjälper till att nå hållbara resultat 

för samhället. 
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För att påverka samhället i stort ser vi prov på att organisationer även kan 

samarbeta med myndigheter eller institut. Tärnell på Hertz förklarar att de är med 

i många EU- och forskningsprojekt där de ställer upp med kompetens och system, 

vilket de inte alltid kan kommunicera. Även Grankvist berättar hur Houdini är 

med och utvecklar hållbarhetsfrågan tillsammans med forskningsstiftelsen Mistra 

samt att de kontinuerligt samtalar med sina konkurrenter för att hjälpa varandra i 

hållbarhetsarbetet. Vi ser att Hertz och Houdinis typ av samarbeten kan kopplas 

till äkthetsanalysen vi tidigare utfört. Tärnell vittnar om att denna typ av samar-

beten kan ske utan kundens vetskap, vilket får oss att dra slutsatsen att organisat-

ionernas hållbarhetsarbete inte är en fasad utan ännu ett tecken på att hållbarhet 

integreras genuint i organisationen. 

Följaktligen bidrar hållbarhetscentrerade organisationers expansion positivt till 

den hållbara samhällsutvecklingen. Organisationer kan därmed ingå i samarbeten 

med syftet att integrera hållbarheten djupare i sitt eget varumärke, genom samver-

kan med hållbarhetscentrerade organisationer alternativt hållbarhetsengagerade 

institut eller myndigheter. Samarbeten kan även tillämpas med avsikt att låta 

andra organisationer ta del av organisationens egen hållbarhetsstämpel och värde-

fulla kundkrets i utbyte mot att nå en bredare målgrupp och således sprida sitt va-

rumärke och hållbarheten i samhället. 

5.2.6 Inte alla organisationer! 

Vi har i denna del av analysen undersökt hur organisationer med koppling till del-

ningsekonomi integrerar hållbarhet i sin verksamhet och sitt varumärke. Vi vill 

dock påpeka att det även finns organisationer inom delningsekonomin utan verk-

samhetsgrund i hållbarhet och som därmed inte kan säga att det påverkar varu-

märket. Campher (2014) menar att varumärken inte är jämställda och att de finns 

organisationer som av naturen är mer hållbara än andra. Ett exempel på en organi-

sation utan hållbarhetsfokus i sin affärsidé är ett av våra intervjuobjekt, Addcrea-

tors. Deras verksamhet har en tydlig delningsstruktur då användare delar sitt krea-

tiva innehåll med etablerade varumärken. Dock blir det svårt för dem att tydligt 

inkorporera hållbarhetsaspekten i sin affärsmodell. Arthursson och Wroblewski på 

Addcreators förklarar att hållbarhet är viktigt för dem som individer men att de 

inte kan ge något tydligt svar på hur organisationen i sig kopplas till hållbarhet. 
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Det blir därmed svårt för en organisation likt Addcreators att följa de riktlinjer 

som bland annat Habibi et al. (2017) ger kring att delningsrelaterade organisation-

er bör förmedla hur man som användare av tjänsten bidrar till att nå hållbarhets-

mål. Det går även till viss del emot Heinrichs (2013) tes om att delningsekonomi 

är nyckeln till att göra organisationer mer hållbara. Tidigare i analysen har vi tagit 

upp Schalteggers et al. (2014) resonemang om att en organisation inte bör nämna 

hållbarhet om det inte är förankrat i affärsmodellen. Utifrån forskningen kan 

Addcreators ickeanvändande av hållbarhetsvarumärkning ses som befogat, då va-

rumärket nu bör upplevas vara mer äkta eftersom de inte försöker kommunicera 

otillräckligt understödda hållbarhetsvärderingar. 

5.2.7 Summering 

Avsnittet syftade besvara hur hållbarhetsaspekter integreras i organisationer med 

koppling till delningsekonomins verksamhet och varumärke. Vi har därför re-

dogjort för hur en organisation i en delningsekonomisk kontext kan integrera håll-

barhet så djupt i organisationens identitet att det fungerar som organisationens 

DNA. Organisationer som förankrar hållbarheten i organisationens kärna genere-

rar lojalitet och minskar kunders kritiskhet. Att arbeta strategiskt för att anpassa 

sig till samhällets krav skapar vidare organisationslegitimitet. Vi anser därmed att 

en organisation bör sträva efter att genuint integrera hållbarhet i sin verksamhet 

samtidigt som de arbetar strategiskt med hållbarhetsvarumärkning. Vi har dock 

sett att vissa varumärkens brist på äkthet kombinerat med överfokus på högljudd 

hållbarhetskommunikation kan leda till att organisationer med ett ärligt hållbar-

hetsfokus i vissa fall undviker att kommunicera det. Härmed har vi funnit en in-

tressant motstridighet, där organisationer som starkt och genuint integrerar håll-

barheten i sitt varumärke kan vara rädda för att använda strategisk hållbarhets-

kommunikation. Organisationerna bör sträva efter att ta kommando över kommu-

nikationen och belysa organisationens genuina hållbarhetsengagemang. För att 

organisationer ska kunna integrera ett hållbarhetslöfte i sitt varumärke blir vikten 

av att även integrera hållbarheten i en lönsam affärsmodell viktig. Det ligger till 

grund för att kunna sprida hållbarhetstanken genom expansion och samarbeten 

med andra organisationer och således nå en större konsumentgrupp alternativt 

fördjupa hållbarhetsfokuset ytterligare samt befästa varumärkets äkthet. 
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5.3 Hållbarhetsimplementering: spegling av resursfördel-

ning? 

I analysens avslutande del besvaras den sista frågeställningen. Inledningsvis ges 

bakgrund till de intervjuade organisationernas val av kommunikationsstrategier. 

Utifrån dessa förutsättningar analyseras de mest förekommande kommunikations-

strategierna de tillfrågade organisationerna uttrycker att de använder. Avsnittet 

avrundas med en analys av hållbarhetskommunikationens status. 

5.3.1 Kommunikation i andras händer 

Innan vi går vidare i analysens avslutande del med att undersöka hur organisation-

erna mer konkret utformar sin strategi för hållbarhetskommunikation är det nöd-

vändigt att ta upp ett mönster vi såg i empirin. Majoriteten av intervjupersonerna 

nämnde att de inte arbetade lika aktivt med sin kommunikation som de önskar 

delvis på grund av bristande resurser. Ohlsson på HinnerDu saknar finansieringen 

som behövs för den marknadsföring av organisationen de vill ha, Jokela på Tool-

Pool talar om att den tid och pengar organisationen har går till att lösa vardagse-

konomin och Bergkvist på Grannsaker förklarar att de gärna vill anställa en kom-

munikationschef men att ekonomin inte räcker till. Oavsett vilka sorts resurser 

som saknas eller på vilket sätt det påverkar de tillfrågade organisationerna stärker 

det Ziemanns (2011) slutsats om att kommunikation ges lägre prioritet trots att 

hållbarhetsfrågan i sig bygger på en diskussion. Som nämndes i metodavsnittet 

(del 4.3) kan vi endast utgå från intervjupersonernas versioner av deras verklighet. 

Därmed kan vi inte avgöra huruvida det är möjligt, rent resursmässigt, att vidare-

utveckla kommunikationsstrategier eller anställa en kommunikatör. Därför ute-

lämnas vi till att spekulera i huruvida resurser inte läggs på kommunikation för att 

de är obefintliga eller för att kommunikationen har en lägre status och resurserna 

således läggs på andra aktiviteter som organisationen upplever vara viktigare. 

Att bristande resurser påverkar organisationers val av kommunikationsstrate-

gier är knappast överraskande. Det går i linje med Schalteggers et al. (2014) reso-

nemang om att organisationer väljer de verktyg som ligger närmast till hands. 

Flertalet intervjuade nämnde liknande sätt de kommunicerade på där ett första 

återkommande tema var mediapublicitet. Gemensamt för de tillfrågade var att de 

inte köper utrymme i media då journalister istället kontaktar dem. Till exempel 
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beskriver Grankvist på Houdini en önskan om att kunna köpa ett “dubbeluppslag i 

Dagens Nyheter, Veckans Affärer eller Dagens Industri så att det verkligen når ut 

till en bred massa och berättar vad vi gör” men att de på grund av sina knappa re-

surser inte har den friheten. Larsson på Rescued beskriver hur mediakontakt hjälpt 

organisationen att växa: 

 
Hela förra året la vi ju inte en sekund på någonting förutom att försöka få det här 

gjort. Så tidningsartiklarna blev ju det som spred den här idén. Och det var ju för att 

en intervju gav en annan intervju som gav en annan intervju, liksom. Så fort det var 

någon som skrev om oss så blev det någon annan som ville skriva om oss. 

 

Även Tärnell på Hertz berättar att de ofta blir kontaktade av olika tidningar vilka 

är intresserade av Freerider, där han ser anledningen till medieintresset vara att 

journalister älskar den typen av tjänster. Under intervjuerna är det flera organisat-

ioner som uttrycker att de upplever sina organisationer vara innovativa och “före 

alla andra”. Ohlsson på HinnerDu menar att det är tack vara att de var först ut med 

sin typ av organisation byggd på just delningsekonomi som media kontaktar dem. 

Att journalister kontaktar denna typ av organisationer kan också vara en reflektion 

av samhällsdebatten och delvis en förskjutning mot postmaterialistiska värdering-

ar vilket analyserats i del 5.1.2. Vi anser denna mediauppmärksamhet vara fördel-

aktig då Fill (2013) anser mediapublicitet vara ett kostnadseffektivt medel som 

når ut med meddelanden med hög trovärdighetsgrad. Den ökade trovärdigheten 

sker dock på bekostnad av minskad kontroll (Fill, 2013). Detta bör organisation-

erna ta hänsyn till i nyttjandet av strategin. 

Trots att fältet för hållbarhetskommunikation saknar egna teorier finns där ett 

antal strategier organisationer kan använda för att kommunicera med sina intres-

senter, där word-of-mouth är en av de vanligaste (Godemann & Michelsen, 2011). 

Att word-of-mouth är populärt bland organisationer i en delningsekonomisk kon-

text blev tydligt under intervjuerna då nästintill alla intervjupersoner nämnde 

kommunikationsstrategin utan att vi explicit frågade. Till exempel anser Jokela på 

ToolPool word-of-mouth vara den mest effektiva metoden, Olsson på Swop Shop 

nämner att det är tack vare “djungeltrumman” som butiken fått fler kunder och 

Bergkvist på Grannsaker hoppas att de kommer växa genom att deras användare 

pratar om dem med sina vänner. Fill (2013) menar att även om word-of-mouth 

sker mellan konsumenter så kan organisationer strategiskt arbeta med det på olika 

sätt. Att word-of-mouth inte lämnas åt slumpen framgick hos vissa intervjuperso-
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ner. Till exempel nämner intervjupersonerna på Sunfleet, Hertz och Houdini att 

arbetet med word-of-mouth är ett beslut taget av organisationen och således en 

form av strategisk kommunikation. Larsson på Rescued berättar mer ingående hur 

arbetet går till när hon berättar hur de väljer exempelvis vilka caféer de ska sälja 

sina produkter till: 

 

Vi fokuserar väldigt mycket på kunderna för att det kändes som att det var där vi 

skulle få mest nytta av insatsen. Ifall vi lägger tid på att hitta rätt kunder, att se till att 

de vet vilka vi är och vad vi håller på med och varför vi gör det här och utbildar dem 

rätt så mycket och så. Då har vi fler ambassadörer som också kan svara på frågor och 

vara våra språkrör utåt på något sätt. 
 

Av citatet blir det strategiska arbetet med word-of-mouth tydligt. Oftast nämner 

intervjupersonerna att en av de största anledningarna till arbetet med word-of-

mouth är att de saknar ekonomin för mer omfattande kommunikationsaktiviteter. 

Därmed visas återigen att bristande resurser påverkar hållbarhetskommunikation-

en hos organisationer. Så när Godemann och Michelsen (2011) påstår att word-of-

mouth är en av de mest använda strategierna inom hållbarhetskommunikation tol-

kar vi det inte nödvändigtvis som att det har att göra med att metoden skulle vara 

mer effektiv än någon annan. Vår tolkning är snarare att bruket av word-of-mouth 

är en konsekvens av att organisationer inte kan eller vill lägga resurser på att ut-

forma mer påkostade sorters kommunikationsstrategier. En annan anledning till 

att strategin väljs av de tillfrågade organisationerna kan vara att word-of-mouth 

likt mediapublicitet enligt Fill (2013) uppfattas vara mer trovärdigt av konsumen-

ter. Att organisationerna vill uppfattas som trovärdiga kan återkopplas till äkthets-

analysen i del 5.2.2, att de hellre vill bli kallade hållbara via en tredje part än att 

själva proklamera det för att uppfattas som mer äkta. Vi drar även parallell till 

Lehner och Hallidays (2014) påstående om att hållbarhetsmarknadsföring kan tol-

kas som motstridigt i och med marknadsföringens säljande karaktär. Att således 

arbeta med att skapa positiv word-of-mouth bland sina konsumenter kan vara or-

ganisationernas sätt att komma runt problematiken. Ytterligare en anledning till 

att hållbarhetskommunikation negligeras kan vara det vi diskuterat i del 5.2.3, att 

organisationer inte vill tala om hållbarhet i rädsla för att bli förknippade med 

mindre hållbara organisationer. Slutligen menar vi att organisationer även har ti-

den på sin sida. Eftersom hållbarhet och delningsekonomi diskuteras i samhället 

samt uppmärksammas av media är det troligtvis större chans att även konsumenter 
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talar om olika aktörer de anser vara hållbara. Således är det kanske lättare att nå 

en bredare massa via word-of-mouth för hållbarhetscentrerade organisationer än 

för de som arbetar med något mindre aktuellt. Enligt tidigare resonemang (se del 

5.1.1) ser vi dock att organisationers hållbarhetsengagemang går mot att bli regel 

snarare än undantag och att hållbarhetscentrerade organisationer därmed tappar 

sin konkurrenskraft i takt med hållbarhetsintegreringens institutionalisering. Såle-

des menar vi att intressenters fascination riskerar svalna i framtiden vilket innebär 

att strategierna förlorar något av sin kraft. 

5.3.2 Hållbarhetskommunikationens status 

Inför intervjuerna hade vi en förhoppning om att det skulle vara andra faktorer än 

brist på resurser som påverkade organisationernas val av kommunikationsstrate-

gier, såsom vilka målgrupper eller visioner organisationen har med sin kommuni-

kation. Samtidigt gav empirin en förståelse för att ekonomiska faktorer ges före-

träde, vilket överensstämmer med Ziemanns (2011) påstående att kommunikation 

ges sekundär prioritet i organisationer. Vi har en förståelse för att flera av de in-

tervjuade organisationerna är relativt nystartade och att bristen på kommunikat-

ionsstrategier är ett resultat av begränsade resurser. Samtidigt menar vi att det för-

svårar uppfyllandet av hållbarhetskommunikationens mål. Målet är enligt Gode-

mann och Michelsen (2011) att skapa förståelse och involvering i hållbarhetsfrå-

gan hos kunderna. När organisationer inte lägger resurser på att utveckla sin håll-

barhetskommunikation blir det således svårt att bidra till den samhällsutveckling 

författarna menar är målet med all hållbarhetskommunikation. Vi upptäckte också 

en motsättning i att trots att kommunikationen nedprioriteras så vill flera av de 

tillfrågade organisationerna att hållbarhetsfrågans status i samhället ska höjas. 

Bergkvist på Grannsaker vill att det ska ligga i vår kultur att låna istället för att 

äga, Aguero på Blocket vill att statusen ytterligare ska höjas på begagnathandeln 

genom att påvisa miljövinsten och Grankvist på Houdini vill att alla ska bli med-

vetna om det riktiga värdet på kläder och saker för att det ska höja statusen på 

hållbar konsumtion. Vi ställer oss undrande till vems uppgift det är att höja statu-

sen på hållbarhetsfrågan. Olsson på Swop Shop tror att kunderna måste “nudgas, 

det måste nästan finnas fotspår från busshållplatsen för att folk ska vägledas till 

rätta beslut”. Men vem eller vilka är det som ska leda konsumenterna? Kotler 
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(2011) betonar vikten av att organisationer använder hållbarhetsvarumärkning då 

han menar att dagens kunder ifrågasätter organisationers hållbarhetsanvändning 

samt oroar sig över att deras konsumtion har en negativ effekt på miljön. Samti-

digt har vår empiri tytt på att flera av de intervjuade inte anser kunderna vara till-

räckligt hållbarhetsintresserade, vilket återigen aktualiserar det dilemma vi tidi-

gare problematiserat i del 5.1.2. Är det organisationerna som ska leda kunderna 

till hållbar konsumtion eller är det kunderna som ansvarar för att agera utifrån sitt 

påstådda hållbarhetsintresse? I och med att vi intar ett organisationsperspektiv i 

studien förespråkar vi att organisationerna inom hållbarhetssfären har ansvar att 

fortsätta driva hållbarhetsdiskussionen framåt och på så vis höja statusen på håll-

bar konsumtion. Kunderna har dock också en viktig roll att spela. Detta är något 

även Grankvist på Houdini anser då hon menar att huvudansvaret ligger på orga-

nisationen snarare än kunderna eftersom det är de som kan vara experter inom 

hållbarhet. Genom att lägga både tid, tanke och pengar på hållbarhetskommuni-

kationen har organisationer en chans att förändra kunders beteende i den riktning 

som krävs för att öka hållbarhetens status. Det då Godemann och Michelsen 

(2011) menar att hållbarhetskommunikationen kan skapa en beteendeförändring 

hos individer. 

5.3.4 Summering 

Analysens avslutande del har tillägnats identifieringen av olika hållbarhetskom-

munikationsstrategier implementerade av organisationer med koppling till del-

ningsekonomi. De två kommunikationsaktiviteter de tillfrågade organisationerna 

mest frekvent nämnde var mediapublicitet och word-of-mouth. Mediapublicitet 

genererades oftast utan att organisationen kontaktade media, då organisationernas 

produkter och tjänster med rötter i både hållbarhet och delningsekonomi lockar 

journalister, medan word-of-mouth var något de tillfrågade organisationerna ofta 

arbetade mer strategiskt med. Vi fick även uppfattningen av att vissa av organisat-

ionerna förlitade sig till stor del på att word-of-mouth skulle vara tillräckligt kraft-

full för att andra kommunikationsinsatser inte skulle krävas. Vi tolkar valet av 

word-of-mouth och mediapublicitet som de främsta strategierna för hållbarhets-

kommunikation vara riskabelt då intressenter får ansvaret för organisationernas 

kommunikation och organisationen därmed tappar makten över budskapen. Då vi 
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genom neoinstitutionell teori också ser att intressenters engagemang för hållbarhet 

svalnar i takt med att hållbarhetsintegrering blir mer institutionaliserat menar vi 

att organisationer med endast dessa strategier tar en risk. Anledningen till att 

framförallt dessa strategier tillämpades av de tillfrågade organisationerna ser vi 

vara bristande resurser, där framförallt ekonomin och tid saknades samt att strate-

gierna kan sägas ligga nära till hands. Det var en oförutsedd kod omöjlig att igno-

rera då nästintill alla intervjupersoner nämnde att resursbristen är vad som starkast 

påverkat valet av kommunikationsstrategier. Samtidigt som kommunikationen 

nedprioriterades fanns en stark önskan hos flera av intervjupersonerna att hållbar-

hetens status i samhället ska öka, vilket vi menar blir motsägande. Uttalandena 

kan kopplas tillbaka till dilemmat som nämns i del 5.1.2 som berör vems ansvar 

det är att företräda hållbarheten, organisationer eller konsumenter? Vi anser det 

viktigt för organisationer att själva identifiera dilemmat då det kan motivera till att 

mer resurser läggs på hållbarhetskommunikation. 
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6. Slutsats & diskussion 

I arbetets sista del presenteras och diskuteras de slutsatser studien genererat. 

Därpå följer en bredare diskussion kring vilka insikter studien alstrat inom fältet 

för hållbarhetsvarumärkning. Slutligen ges förslag till vidare forskning. 

6.1 Slutsatser 

Studien syftade undersöka hur och med vilka intentioner hållbarhet integreras och 

implementeras av organisationer i en delningsekonomisk kontext samt hur detta 

tar sig uttryck i organisationens strategiska kommunikation. Det med avsikt att bi-

dra till nya insikter inom fältet för hållbarhetsvarumärkning. Genom analysen har 

det framkommit att intentionerna som finns hos organisationer i en delningseko-

nomisk kontext vid bruket av hållbarhet i sitt varumärkesarbete bygger på flera 

faktorer. Bland annat samhällets krav och normer, en växande kundgrupp med in-

tresse att konsumera hållbart samt organisationsgrundarens genuina hållbarhets-

omtanke. Samhällets krav på hållbarhetscentrerade organisationer gör att hållbar-

het utgör en konkurrensfördel för organisationer idag, samtidigt som institutional-

iseringsprocessen förändrar fördelen till att istället bli en ofrånkomlig nödvändig-

het. Analysen av kundernas ökade medvetenhet ledde till identifieringen av en 

motsägelse. Det finns en uppfattning om att kunder blir mer hållbarhetsintresse-

rade samtidigt som empirin visar att det saknas ett beteende som stödjer kunder-

nas påstådda attityd. För organisationerna presenteras motsägelsen i form av ett 

dilemma gällande om det är organisationerna som bör lägga vikt vid hållbarhets-

varumärkning eller om det är kundernas ansvar att agera utifrån sitt påstådda håll-

barhetsengagemang. 

Organisationer inom den delningsekonomiska kontexten som är nära kopplade 

till hållbarhet verkar ofta bygga på ett koncept där hållbarhetsintegrering sker en-

ligt de riktlinjer som teori och tidigare forskning ger. Det genom att knyta hållbar-

heten till organisationens kärna och således bygga även den finansiella affärsmo-

dellen på anknytningen. Det kan utifrån tidigare forskning ses som ett tecken på 
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lyckad hållbarhetsintegrering då varumärken genom denna koppling förstås vara 

äkta och legitima vilket även leder till lojala och mindre kritiska kunder. I det av-

seendet tror vi att organisationer utanför kontexten kan lära från delningsorgani-

sationerna. Trots en stark hållbarhetsanknytning ser vi även en vikt av att fortsätta 

arbeta strategiskt för att följa marknadskrav och därmed förbättra varumärkets an-

seende och image samt bidra till organisationens lönsamhet. Att en organisation är 

lönsam bidrar vidare till att den kan expandera och samarbetar med andra organi-

sationer. Det med syftet att integrera hållbarheten djupare i sitt eget varumärke el-

ler låta andra ta del av hållbarhetsstämpeln i utbyte mot att nå en bredare mål-

grupp samt sprida varumärket och hållbarheten vidare. Således har vi förstått att 

organisationer kan och eventuellt bör vara både genuina och strategiska. Dock ser 

vi att de intervjuade organisationerna ibland undviker att tillämpa strategisk håll-

barhetskommunikation i rädsla för att förknippas med organisationer som endast 

använder hållbarheten genom retorik och ytliga tilläggsstrategier. Vi har dock sett 

att kommunikationen är oundviklig och menar att organisationerna istället för att 

undvika den bör låta sin genuinitet lysa igenom, exempelvis genom att sträva efter 

indexikal äkthet. Vi har även sett att om resurser inte tilldelas kommunikationen 

kan det leda till att implementeringen av hållbarhetskommunikation främst tas i 

uttryck genom word-of-mouth eller mediapublicitet. Positivt med strategierna är 

att de leder till ökad trovärdighet, vilket analysen visar är viktigt för organisation-

erna då de vill uppfattas som äkta. Trovärdigheten kommer dock på bekostnad av 

mindre kontroll och analysen pekar på att strategierna kan bli mindre effektiva i 

takt med att hållbarhetsarbetet institutionaliseras och intressenters engagemang för 

organisationerna därmed minskar.  

Studien har bidragit till fältet för hållbarhetsvarumärkning i flera avseenden, 

där en djupare förståelse för motiven bakom organisationers vilja att arbeta med 

hållbarhetsvarumärkning nu återfinns. Dessutom är insikten av att hållbarhetsin-

tresserade delningsorganisationer premierar äkthet viktig då organisationers strä-

van efter att uppfattas som äkta av kunderna kommer styra varumärkes- och 

kommunikationsstrategierna. Slutligen har studien bidragit med en bild av varför 

dagens hållbarhetscentrerade organisationer inom delningsekonomi implemente-

rar vissa kommunikationsstrategier framför andra, vilket är viktigt att förstå för att 

vidare forskning kring hållbarhetskommunikation ska kunna bedrivas. Studiens 

insikter gynnar även strategiska kommunikatörer, då analysen studerar organisato-
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riskt beteende och kommunikation som kan inspirera till eller bli användbara i ap-

pliceringen av hållbarhetsvarumärkning.  

Genom att studera hållbarhet i en delningsekonomisk kontext och ta ett neoin-

stitutionalistiskt perspektiv på varumärke och strategisk kommunikation bidrar 

studien även till att fylla det kunskapsgap som identifierats i del 1.2. Vi har också 

bidragit med empiriskt stöd i form av intervjuer till tidigare forskning som efter-

frågat det (exempelvis Stuart, 2011). 

6.2 Fördjupande diskussion 

Utifrån studiens slutsats vill vi föra en vidare diskussion kring resultaten vilket 

kan vara relevant för organisationer både inom och utanför den delningsekono-

miska kontexten. Det då diskussionen bidrar till en förståelse för hållbarhetsvaru-

märkningens nuvarande situation. Vi har valt att problematisera resultaten genom 

att i Figur 1 och 2 illustrera hur affärsmöjligheter påverkas av hållbarhetens status. 

Figurerna bör ses som två extremer då det kanske inte är möjligt att nå idealet il-

lustrerat i Figur 2. Vi anser även att byggstenar såsom hållbarhetens status och 

kundbeteende har störst betydelse i förändringen mot bättre förutsättningar för 

hållbarhetsvarumärkning. 

Figur 1 
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Figur 2 

 

Vi diskuterar inledningsvis Figur 1. Så länge hållbarhet inte ses som den affärs-

möjlighet det har potentialen att vara kommer inte heller tillräckliga resurser läg-

gas på att utforma och implementera hållbarhetskommunikation. Att nedpriorite-

ringen görs har vår empiri tydligt visat, då nästintill alla tillfrågade menar att 

kommunikationen hindras av begränsade resurser. När resurser inte läggs på håll-

barhetskommunikationen exponeras inte intressenter för de olika budskap organi-

sationerna vill förmedla och hållbarhetskommunikationens mål kan därmed inte 

uppfyllas. Målet är enligt Godemann och Michelsen (2011) att skapa förståelse 

och involvering i hållbarhetsfrågan hos kunderna. Vi ser att hållbarhetskommuni-

kation behövs då flertalet av de intervjuade vittnar om att de inte anser sina kun-

der vara tillräckligt intresserade av hållbarhet. Intervjupersonerna nämner även att 

kunder har rätt attityd till hållbarhet men att beteendet inte finns där, vilket vi me-

nar kan förändras ifall hållbarhetskommunikation prioriteras högre. Detta ef-

tersom Godemann och Michelsen (2011) menar att hållbarhetskommunikationen 

kan skapa en beteendeförändring hos individer. Så länge beteendet hos kunder 

brister och de inte i första hand konsumerar hållbart eller ställer krav på organisat-

ioner så kommer hållbarhetens status inte höjas. När organisationer inte ser ett till-

räckligt stort intresse kommer det inte finnas ett driv att vilja utveckla eller inkor-



 

 54 

porera hållbarhet i sin verksamhet. Därmed negligeras hållbarhet som affärsmöj-

lighet och då läggs inte heller resurser på den strategiska hållbarhetskommunikat-

ionen vilket sluter den negativa cirkeln. 

Vår empiri visar dock att det redan finns engagerade organisationer som strä-

var efter att höja hållbarhetens status, och även om de inte har resurser att lägga på 

kommunikation så kan fortfarande den negativa cirkeln brytas. Vi menar att vissa 

komponenter är viktigare än andra i figurerna och att organisationer som arbetar 

med hållbarhet om än mindre strategiskt fortfarande bidrar till en förskjutning från 

Figur 1 till 2. Figurerna ska inte ses vara absoluta förutsättningar för att hållbar-

hetsvarumärkningen ska utvecklas, vi menar däremot att existerandet av alla 

komponenter påskyndar förändringen och ökar hållbarhetsvarumärkningens slag-

kraftighet. Om hållbarhet ses som en affärsmöjlighet vilken bidrar med vinst till 

organisationer leder det till att resurser investeras och den strategiska hållbarhets-

kommunikationen får därmed det spelrum som kan förändra kunders beteende och 

höja hållbarhetens status. Vi menar således att ju mer hållbarhetens status höjs i 

samhället, desto fler organisationer kommer ansluta sig till hållbarhetskampen. 

Till slut kan det innebära att intervjupersonernas önskan om en förändring i kon-

sumtionsmönster och industri uppfylls. Forskning, teori, vår empiri och vår analys 

tyder på att hållbarhet är aktuellt och relevant och i takt med att ämnet fortsätter 

genomsyra organisationers och kunders verkligheter kommer även hållbarhetsva-

rumärkningen att vinna mer mark. Frågan är bara, var sker nästa förändring? 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Studien grundar sig i empiri som framtagits genom intervjuer med högt uppsatta 

på organisationer i en delningsekonomisk kontext. En intressant forskningsidé kan 

vara att istället inta ett kundperspektiv och undersöka hur konsumenter förhåller 

sig till organisationer som arbetar med hållbarhetsvarumärkning i en delningseko-

nomisk kontext. Ett annat förslag för vidare forskning vi anser vara relevant uti-

från denna studie är att undersöka hur större organisationer samarbetar med 

mindre delningsorganisationer i syfte att inkorporera hållbarhet i sin organisation 

och sitt varumärke. Vi anser det även vara intressant att undersöka andra varu-

märkesfrågor i den delningsekonomiska kontexten då vi förstått denna nya eko-
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nomi som en viktig aspekt för framtida organisationer och då ej tillräckligt med 

kommunikations- eller varumärkesforskning gjorts inom fältet. 
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Bilagor 

Bilaga 1: De tolv organisationerna 

 

Organisations-

namn 

Affärsmodell Koppling till delningse-

konomi 

Intervjuperson 

 

Blocket Digital marknadsplats 

som effektiviserar köp- 

och säljmarknaden 

Försäljning av begag-

nade/nya produkter  

maximerar användandet 

av outnyttjade resurser 

för monetära förmåner 

Linnéa Aguero, 

Presschef &  

hållbarhetsansvarig 

Hertz Sverige Biluthyrning och även 

transferkörnings- 

tjänsten Freerider där  

medlemmarna kör 

gratis 

Biluthyrning och  

Freerider bygger på  

delandet av resurser för 

både monetära och  

icke-monetära förmåner 

Anders Tärnell,  

Revenue &  

Marketing Director 

Sunfleet Bilpool genom  

medlemskap, ägs av 

Volvo 

Bygger på delandet av bil 

som resurs och bidrar 

även till minskat  

köpbehov 

Rasmus Trygg,  

Tf. Marknads-

/Pressansvarig 

Lunds  

Kommuns  

Fastighets AB 

(LKF) 

Kommunalt bolag som 

förvärvar, äger, bygger 

och förvaltar fastigheter 

Projektet Xplorion utgår 

från delningsekonomi, 

erbjuder exempelvis 

elbil- och cykelpool 

Dennis Kerkhof, 

Byggprojektledare för 

Xplorion 
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Houdini Organisation som  

designar outdoor-

kvalitetskläder med 

fokus på hållbarhet och 

funktion 

Utöver försäljning  

erbjuds återvinning,  

reparation, uthyrning och 

secondhandförsäljning 

för att maximera  

nyttjandet av Houdinis 

produkter. 

Mia Grankvist,  

PR- och  

marknadsförings- 

ansvarig 

Malmö  

Järnhandel & 

ToolPool 

Försäljning av verktyg, 

spik, färg etc. 

Parallella verksamheten 

ToolPool, där kunder 

lånar verktyg helt gratis 

vilket minskar behovet 

av att äga själv 

Matti Jokela,  

grundare & VD 

Rescued Gör juice av frukt som 

av olika skäl inte kan 

säljas 

Maximerar  

resursanvändning då 

frukten annars skulle 

slängas 

Cecilia Larsson, 

grundare och VD 

Grannsaker Plattform för utlåning 

av saker, är gratis men 

finns kostnad för  

sidotjänster 

Affärsidén bygger på 

delandet av outnyttjade 

resurser 

Niclas W. Bergkvist, 

grundare & VD 

HinnerDu Plattform där individer 

postar uppdrag som 

utförs av andra  

individer 

Bygger på delandet av 

tjänster och kompetens 

Sara Ohlsson,  

grundare & VD 

Rumba Anpassar butikslokaler 

till konferenslokaler 

som organisationer kan 

hyra in sig i 

Idén bygger på nyttjandet 

av lokaler som annars 

hade stått tomma 

Petter Brunskog, 

grundare & VD 

Swop Shop Secondhandbutik där 

kunder “swoppar” till 

sig nya kläder 

Byteshandel av kläder, 

delning av resurser för 

både icke-monetära och 

monetära förmåner 

Jane Olsson,  

grundare och VD 
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Addcreators Plattform där  

privatpersoner skapar 

sociala medier-innehåll 

till organisationer 

Privatpersoner delar sin 

kompetens med  

organisationer genom att 

skapa sociala  

medier-innehåll 

Kristina Wroblewski, 

medgrundare och VD 

& Richard  

Arthursson,  

medgrundare och VD 

 

Bilaga 2: Intervjuguide 1 

Intervjuguide 1 används för organisationer som tillämpat delningsekonomi paral-

lellt med den ordinära verksamheten. 

 

Intro: 

Vi kommer idag ställa en del frågor kring koncepten hållbarhet, hållbarhetsvaru-

märkning, hållbarhetskommunikation och delningsekonomi. Vi utgår i vår studie 

från forskning som menar att detta är en ekonomisk modell baserad på att dela 

outnyttjade resurser för monetära eller icke monetära förmåner. Resurserna kan 

innebära exempelvis föremål, utrymme eller kompetens (Botsman, 2013). Kon-

ceptet handlar mer övergripande om tre teman: distribution av makt, banbrytande 

drivkrafter samt innovativ och effektiv användning av tillgångar (Botsman, 2013). 

Vi menar att det ni gör stämmer in på detta och att det därför är så intressant att 

intervjua er idag.  

 

Om varumärket: 

1. Kan du berätta om hur ni vill att era målgrupper ska uppfatta organisationen? 

2. Vilka värderingar är organisationen byggd på? 

3. Vad tror du att organisationen skulle kunna göra för att utveckla sitt varu-

märke? 

 

Om delningsekonomi: 

4. Hur hoppades ni att X skulle påverka organisationens varumärke? 

5. Vad inspirerade er till att tillämpa delningsekonomi? 

6. Vilka behov försökte ni tillgodose med X? 

7. Vad har ni fått för respons av era kunder på X? 
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8. Hur skulle du säga att varumärket faktiskt påverkades av X? 

9. Om ni skulle utveckla ert arbete med delningsekonomi, vad skulle ni göra då? 

 

Om hållbarhet: 

10. Hur ser du på X i relation till hållbarhetsfrågan? 

11. Hur ser du att organisationens övriga verksamhet är kopplad till hållbarhets-

frågan? 

12. Hur viktigt tror du att det är för organisationer att ha ett hållbarhetstänk i da-

gens samhälle? 

13. Hur viktig tror du att hållbarhetsfrågan är för era kunder? 

14. Vilken roll spelar hållbarhet i organisationens kommunikation kring X? 

 

Om strategisk kommunikation: 

15. På vilka sätt kommunicerar ni kring X till era målgrupper? 

16. Varför väljer ni just dessa kommunikationsstrategier? 

17. Vad är målen med de här kommunikationsstrategierna? 

18. Hur skiljer sig strategin bakom kommunikationen kring X om man jämför 

med övrig verksamhet? 

 

Avslutningsvis: 

19. Vad tror du krävs för att en organisation ska lyckas med delningsekonomi? 

20. Forskning av exempelvis Bradley (2015) visar att organisationer som använ-

der sig av delningsekonomi ökar, varför tror du det är så? 

21. Hur tror du att delningsekonomi kommer användas av organisationer i framti-

den? 

22. Det var våra förberedda frågor, är det något du vill lägga till? 

Bilaga 3: Intervjuguide 2 

Intervjuguide 2 används för organisationer som bygger på delningsekonomi. 

 

Intro: 

Vi kommer idag ställa en del frågor kring koncepten hållbarhet, hållbarhetsvaru-

märkning, hållbarhetskommunikation och delningsekonomi. Vi utgår i vår studie 

från forskning som menar att detta är en ekonomisk modell baserad på att dela 
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outnyttjade resurser för monetära eller icke monetära förmåner. Resurserna kan 

innebära exempelvis föremål, utrymme eller kompetens (Botsman, 2013). Kon-

ceptet handlar mer övergripande om tre teman: distribution av makt, banbrytande 

drivkrafter samt innovativ och effektiv användning av tillgångar (Botsman, 2013). 

Vi menar att det ni gör stämmer in på detta och att det därför är så intressant att 

intervjua er idag.  

 

Om varumärket: 

1. Kan du berätta om hur ni vill att era målgrupper ska uppfatta organisationen? 

2. Vilka värderingar är organisationen byggd på? 

3. Vad tror du att organisationen skulle kunna göra för att utveckla sitt varu-

märke? 

 

Om delningsekonomi: 

4. Vad inspirerade er till skapa en organisationen utifrån delningsekonomi? 

5. Vilka behov försökte ni tillgodose med organisationen? 

6. Vad har ni fått för respons av era kunder? 

7. Om ni skulle utveckla ert arbete med delningsekonomi, vad skulle ni göra då? 

 

Om hållbarhet: 

8. Hur ser du på organisationen i relation till hållbarhetsfrågan? 

9. Hur viktigt tror du att det är för organisationer att ha ett hållbarhetstänk i da-

gens samhälle? 

10. Hur viktig tror du att hållbarhetsfrågan är för era kunder 

11. Vilken roll spelar hållbarhet i organisationens kommunikation? 

 

Om strategisk kommunikation: 

12. På vilka sätt kommunicerar ni med era målgrupper? 

13. Varför väljer ni just dessa kommunikationsstrategier? 

14. Vad är målen med de här kommunikationsstrategierna? 

 

Avslutningsvis: 

15. Vad tror du krävs för att en organisation ska lyckas med delningsekonomi? 
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16. Forskning av exempelvis Bradley (2015) visar att organisationer som använ-

der sig av delningsekonomi ökar, varför tror du det är så? 

17. Hur tror du att delningsekonomi kommer användas av organisationer i framti-

den? 

18. Det var våra förberedda frågor, är det något du vill lägga till? 

 

 


