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Abstrakt  
Marknadsföring handlar om kommunikation. I en värld där bl.a. miljöförstörelse är en del av 

vardagen är det viktigt att kommunicera de alternativ som ger en bättre förutsättning för en 

hållbar utveckling. Detta arbete undersöker möjligheten för marknadsförare att verka för hållbar 

utveckling, genom ansvarsgrundad marknadsföring och att marknadsföra med ansvar. Utvalda 

företag har blivit undersökta på deras sätt att marknadsföra sig på samt hur de säger sig värna om 

en hållbar utveckling genom den. Den teoretiska delen av arbetet ligger till grund för en 

gestaltande produktion som resulterade i ett sätt att tillämpa en ansvarsgrundad marknadsföring. 

Det växande ansvaret hos marknadsförare har med tiden blivit allt större. Vad kan 

marknadsföringsyrket bidra med för att skapa en bättre hållbar framtid? 

 

Nyckelord 

Marknadsföring, hållbar utveckling, Actor Network Theory (ANT), kommunikation, ansvar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

Abstract  
Marketing is all about communication. In a world where environmental degradation is a part of 

everyday life, it is important to communicate the options that provides a better condition for 

sustainable development. This work examines the ability of marketers to promote sustainable 

development through accountability-based marketing and to promote responsible. Selected 

companies have been investigated on their way to market themselves and how they claim to 

uphold sustainable development through it. The theoretical part of the work is the basis for a 

drama production which resulted in a way to apply a responsibility based marketing. The 

growing responsibility of marketers have with time become much bigger. What can the 

profession of marketing contribute to a better sustainable future? 
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1. Inledning 

Marknadsföring är alla de aktiviteter och processer som genomförs i syfte att kommunicera ett 

värde till kunder, partners, individer och samhälle i stort. Alla individer är på något sätt 

marknadsförare då de kommunicerar med varandra, en marknadsförare är alltså inte enbart en 

person som t.ex. jobbar på reklambyrå. Detta arbete som heter En marknadsförares ansvar för 

hållbar utveckling fungerar i sig som en kommunikation utåt, där forskning ligger till grund och 

en vision om marknadsförarens framtida roll samt ansvar för en hållbar utveckling kommer träda 

fram. Du som läser detta arbete kommer att få begrunda en vision om hur morgondagens 

marknadsförare kan bli nutida filosofer. Som filosofen Sokrates (ca 470-399 f.Kr.) var i de gamla 

grekerna där han ifrågasatte och utbildade andra greker utan att själv kalla sig lärare. Detta arbete 

riktar sig främst till de som valt marknadsföringsyrket, men även till dem som vill ge den 

framtida generationen en framtid där de kan uppleva en miljö och samhälle som inte är förstörd 

på grund av vårt sätt att leva idag. Det är marknadsföringsyrkets ansvar att förvandlas till en del 

av lösningen istället för problemet. En idé att marknadsföra ansvar eller att skapa en vision av 

marknadsföringsansvaret i en tid av klimatförändringar.  En vision om att marknadsförare i 

framtiden kan bli medborgarproffs och sociala förmyndare (Borland och Paliwoda, 2011, s. 58).  

 

Under våren 2015 gjorde jag en arbetsförlagd undersökning på en reklambyrå i Kalmar. I denna 

undersökning fick jag information om hur olika marknadsförare arbetar för hållbar utveckling. 

Genom forskningsmetoden Actor Network Theory (ANT) analyserade jag vilka aktörer och 

kopplingar som skapar stabila respektive instabila nätverk i ett marknadsföringssystem. De 

stabila nätverken blir till ett system som är tänkt att värna för hållbar utveckling, de instabila 

nätverken blir det motsatta. Denna undersökning ligger till grund för en gestaltande produktion 

som resulterade i en reklamfilm. Denna reklamfilm är tänkt att kommunicera det system och 

vision som jag anser kan ge en förutsättning till att marknadsförare kan bli morgondagens 

filosofer. Ämnet medieteknik är allt som har att göra med att gestalta 

omgivningen/samhället/händelser genom en digital teknik med hjälp av bild, text, film, rörlig 

grafik m.m. Eftersom marknadsföring handlar om kommunikation blir det en intressant koppling 

till detta arbete då medieteknik även har starka band med andra ämnen som problematiserar 

kopplingen mellan bl.a. teknik, samhälle och kommunikation.  
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2. Problemområde 

I detta kapitel redogörs undersökningens problemområde i avsnitten 2.1 Bakgrund, 2.2 

Frågeställning och 2.3 Syfte 

 

2.1 Bakgrund 

Marknadsföring handlar om kommunikation. Denna kommunikation sker mellan två eller flera 

parter/aktörer. Exempel på detta kan vara en reklambyrå som gör en kampanj för ett stort företag 

för att nå ut till potentiella kunder. Det kan också vara två personer som kommunicerar med 

varandra över en middag, där de då marknadsför sig själva. Marknadsföring är i korta drag den 

kommunikation och aktiviteter exempelvis ett företag gör på marknaden för att synas. För att 

klargöra är reklam och marknadsföring inte samma sak, däremot kan ett företag marknadsföra 

(kommunicera) sig med hjälp av reklam. En fråga som har växt under tjugohundratalet är 

marknadsföringsansvaret. Vad har marknadsföringsyrket för skyldigheter mot samhället och för 

hållbar utveckling? Lavidge (1970, s. 26 f) tar ett exempel om bilar, hur skadliga de är för t.ex. 

miljön. Det är ett växande ansvar på marknadsföraren att fråga sig själv: Ska jag sälja den här 

bilen, vad får det för påverkan och konsekvenser för samhället? 

 

Borland och Paliwoda (2011, s. 51) skriver i sin artikel att forskare och vetenskapsmän har under 

lång tid insett att jordens ändliga resurser har förvärrats. Förvärrats av den allt mer exponentiella 

ökningen av mänskliga siffror och den mänsklig strävan efter en "bättre livskvalité". Det är 

marknadsföringsyrkets ansvar att förvandlas och bli en del av lösningen istället för problemet. En 

idé är att marknadsföra ansvar eller att skapa en vision av marknadsföringsansvaret i en tid av 

klimatförändringar. En vision om att marknadsförare kan bli medborgarproffs och sociala 

förmyndare (Borland och Paliwoda, 2011, s. 58). Det nya marknadsföringsansvaret har en chans 

att påverka och utbilda varje konsument och medborgare i framtiden. En chans bidra till det 

samhälle som vi alla vill leva i. 

 

Ett företag som jobbar för hållbar utveckling där den ansvarsgrundande marknadsföringen spelar 

stor roll är Systembolaget (återkommande exempel i detta arbete). Systembolaget (2015) har sin 

värdegrund i att marknadsföra/utbilda medborgare om de faror och risker det kommer med att 

köpa alkohol. Systembolaget värnar om folkhälsan och finns till av en enkel anledning. Den 
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anledningen är att alkoholproblemen blir mindre om alkohol säljs utan att styras av vinstintresse 

(Norström et al., 2010, s. 2114 f). Marknadsföringsansvaret och att marknadsföra med ansvar 

utgör därmed bakgrunden till detta arbete för få en förståelse om begreppet i relation för hållbar 

utveckling.  

 

2.2 Frågeställning 

Primär: 

Vilket ansvar har marknadsförare för hållbar utveckling och kan det ansvaret utvecklas till en 

filosofi?  

 

Sekundär: 

Hur kan man inom medieteknik designa/gestalta ett ansvarstagande system för att värna om 

hållbar utveckling?  

 

Det växande ansvaret hos marknadsförare har med tiden blivit allt större. Vad kan 

marknadsföringsyrket bidra med för att skapa en bättre hållbar framtid? Kan de faktiskt påverka 

och bli en del av lösningen istället för problemet?  

 

2.3 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka begreppen “ansvarsgrundad marknadsföring” och att 

“marknadsföra ansvar” i relation med forskning. Hur kan marknadsföringen främja en hållbar 

utveckling samt förändra marknadsförarens yrkesroll i framtiden? Genom att fokusera på olika 

företags accountability* uppstår det en intressant diskussion hur en marknadsförare kan agera för 

hållbar utveckling. 
 

 

 

 

 

 

* Accountability är ett begrepp i etik med flera betydelser som kan användas synonymt med ansvar, trovärdighet och andra 

villkor som är förknippade om att ge något (Visser, 2007, s. 4). Då det inte riktigt finns ett bra svenskt ord som förklarar detta har 

jag använt mig av det engelska ordet genom texten. 
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3 Tidigare och aktuell forskning 

Detta kapitel behandlar tidigare forskning som ligger till grund för denna undersökning. 

 

3.1 Det växande ansvaret hos marknadsförare 

Enligt Lavidge (1970, s. 26 f) har bilen bidragit enormt till den ekonomiska utvecklingen samt 

att berika människors liv under det senaste århundrandet. Men detta bidrag har inte varit utan 

kostnad, bilen är en bidragande aktör i föroreningar i vår miljö samt till ett svindlande antal 

dödsolyckor och skador. Volvo är ett transportföretag som är enligt dem själva är fullt medvetna 

om dess påverkan på samhället och miljön. Samtidigt är det en produkt som många människor 

inte kan leva utan.  

 

Som en av världens största tillverkare av tunga kommersiella fordon  

bär Volvo ansvar för att minska produkternas påverkan på miljön.  

Omsorg om miljön är därför ett av Volvokoncernens kärnvärden. 

      – Volvogroup 2015    

 

Marknadsföringsyrket blir allt mer involverade i frågor som ofta leder till om vi kan sälja en 

produkt, under 1970-talet blev det allt större uppmärksamhet i frågan om den ska säljas? Är det 

värt sin kostnader för samhället? Volvo (2015) marknadsför sig genom det ansvar de har mot 

miljön och samhället. Ett ansvar att minska utsläpp från fabriker, tillverka säkrare bilar och 

miljövänligare motorer. 

 

3.1.1 Marknadsföringsyrkets ansvar 

I Borlands och Paliwodas (2011, s. 49) artikel Marketing responsibility in an era of economic 

and climactic challange hänvisar de mycket till forskaren Michael Thomas och vad han såg som 

det alltmer tvivelaktiga rykte som marknadsföring har utvecklats till. En intressant del är att 

Thomas började se sig själv som en post-modernist med utmanande konventionella tankar på 

marknadsföringens teori och praktik. I en av Thomas senaste artiklar började han även utforska 

marknadsföringsyrkets ansvar gentemot det mänskliga samhället och miljön (Borland & 

Paliwoda, 2011, s.50). Det är utifrån detta som en tanke har utvecklats till hur marknadsförare 

kan bli en framtida filosof för hållbar utveckling. 
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Thomas drev idén att marknadsföring kan ses som en metafor för den tid vi lever i. Under större 

delen av nittonhundratalet blev vi effektiva konsumenter, det var en drivkraft för att konsekvent 

förbättra levnadsstandarden. Det kritiserades sällan om att vara antingen för manipulativ eller 

obekymrade om slöseriet med jordens resurser. Under tjugohundratalet har samhället blivit mer 

upptagna med konsekvenserna av den globala uppvärmningen och kulturkrockar. Vilka nya 

roller kan marknadsföringen spela? Kan yrket och faktiskt medborgarna som de påstår sig tjäna 

förvandlas till medborgarnas professionalism? En professionalism som arbetar för att rädda 

planeten från en mycket obehaglig och obekvämt slut? (Borland & Paliwoda, 2011, s. 50) 

 

Enligt Borland och Paliwoda (2011, s. 51) föreslog Thomas att de som valt 

marknadsföringsyrket även måste bli medborgarproffs. Människor som tar hänsyn till deras 

sociala och politiska ansvar gentemot samhället och den miljö de lever i. Marknadsföring med 

känsla av gemenskap skulle socialt och miljömässigt ansvar då bli en helt annan verksamhet till 

den som är vanlig idag. En verksamhet som Thomas kallade socialt förmyndarskap. Som 

medborgare och professionella yrkesutövare skulle vårt ansvar gälla för varje aspekt av våra liv 

(Borland & Paliwoda, 2011, s. 51). Marknadsföringsyrket har en inflytande roll på samhället 

idag och bör därför rannsaka sig själva hur de kan hjälpa till att marknadsföra rätt i den tid vi 

lever. Detta med tanke på global uppvärmning, miljöförstörelse och hållbar utveckling. 

 

3.1.2 Marknadsföra ansvar 

Varje dag blir vi påminda av förstörelsen som sker runt omkring i världen. En förstörelse som 

förekommer är t.ex. den mänskliga påverkan på ozonlagret. Naturvårdsverket är en myndighet i 

Sverige som har som uppdrag att bl.a. veta hur miljön mår och att utvärdera arbetet med Sveriges 

miljömål där många myndigheter samverkar (Naturvårdsverket, 2013). Enligt Naturvårdsverket 

(2013) släpps det ut ämnen som bryter ned ozon och som under flera decennier tunnat ut 

ozonskiktet i atmosfären. Dock tyder det mesta på att uttunningen har avstannat sedan 

”Montrealprotokollet” infördes år 1989 och att ozonskiktet istället kommer att börja öka i 

tjocklek före år 2020 (Naturvårdsverket, 2013). Även om ozonskiktet börjar återhämta sig, finns 

det fortfarande risk att det bildas ozonhål över Arktis. För att detta ska förebyggas menar 

Naturvårdsverket (2013) att i första hand information och tillsyn behöver förbättras. Att 

marknadsföra ansvar och på det sättet utbilda producenter och konsumenter om de risker som 
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finns. Dock att ändra riktning och sätta den ekologiska uppmaningen först verkar tyvärr vara 

lång bort för många. Även om det är en obehaglig tanke bör förverkligandet av de faror och 

hotande kriser som hägrar framför oss vara tillräckligt motiverande att förändra våra attityder 

samt beteenden mot miljön. Borland och Paliwoda (2011, s. 58) föreslår att marknadsföringens 

ansvar i en tid av klimatförändringar och hållbar utveckling bör innefatta en marknadsföring som 

antar en mer balanserad syn när det gäller långsiktiga effekter. En syn där ett långsiktigt behov 

ge mer hänsyn än kortsiktiga effekter. Genom att tänka långsiktigt kan det bli en marknadsföring 

som uppmuntrar till konstruktion, konsumtion och omhändertagande av miljöeffektiva produkter 

och tjänster. Ett mål i denna tanke är att använda en marknadsföring som utbildar människor om 

deras individuella ansvar gentemot deras familj, miljö, gemenskap och framtid för en hållbar 

planet. I en tid av klimatförändringar bör vi därför använda en marknadsföring som uppmuntrar 

energiåteranvändning från förnybara resurser på både kommersiell som nationell nivå (Borland 

& Paliwoda, 2011, s.58). 

 

Marknadsföring kan användas som en kommunikation mellan företag till allmänhet och vice 

versa. Under tjugohundratalet är det tids nog för marknadsföringsyrket att mogna som disciplin 

och bli mer postmodern. Att sätta marknadsföringens befogenheter och kunskap till god 

användning istället för att fortsätta med den föråldrade, otidsenliga och själv glädjande 

tillvägagångssätt som det gjort under nittonhundratalet (Borland & Paliwoda, 2011, s.59). Kan vi 

då försöka ändra normerna i vårt yrke, att den blir mer erkänd som en del av lösningen för 

hållbar utveckling snarare än en del av problemet? Producenter som uppfyller behoven hos 

industri- och konsumentmarknader som samtidigt inom biofysiska begränsningar endast utnyttjar 

resurser i en takt där de kan hållbart hållas, återvinnas eller fyllas som en sluten slinga av det 

ekologiska systemet (Borland och Paliwoda, 2011, s. 59). Thomas betonade behovet av 

marknadsföringsyrket att ta mer ansvar för sina handlingar och dess gamla filosofi som 

uppmuntrar den slösaktiga användningen av världens resurser och ändlösa konsumtion. Han 

ställde frågorna: Vilka nya roller måste marknadsföringen spela? Kan marknadsföringsyrket 

förvandlas till en filosofi som gör det möjligt att arbeta för att hjälpa till att rädda (oss) planeten? 

Thomas bidrag till marknadsföringsyrket är hans vision om en bättre värld där individer, 

samhällen, länder och det globala ekosystemet kan blomstra och frodas tillsammans, inte vara 
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självförstörande som är den nuvarande prognosen ser ut att vara (Borland och Paliwoda, 2011, s. 

60).  

 

Denna tidigare forskning visar en vision där marknadsförare kan marknadsföra ansvar och 

uppmuntra energiåteranvändning från förnybara resurser. Precis som att marknadsföra ansvar för 

en mer långsiktig effekt ska vi ha vetskapen om att denna strategi även den är långsiktig och kan 

ta lång tid att genomföra. Även om visionen är god att marknadsförare kan vara en del av 

lösningen istället för problemet så betyder det inte att den är ett stort problem överallt. Enligt 

Naturvårdsverket (2013) har utsläppen av de flesta ozonnedbrytande ämnena i Sverige minskat 

med 90 % sedan 1990 (statistik sedan 2013) där marknadsföringen har varit en bidragande orsak 

som nått ut till producenter och konsumenter. Även om det inte är ett lika stort problem här kan 

vi fortfarande bli bättre och bli en del av lösningen. En vision om att marknadsförare kan 

marknadsföra varandra för hållbar utveckling. Dessa frågor och tankar undersöks vidare för att se 

om denna vision för en hållbar planet där marknadsförare tänker mer på de långsiktiga effekterna 

än de kortsiktiga är möjlig. 

 

3.1.3 Påverkan på ekosystemet 

Ekosystem är ett naturligt system som omfattar både levande och icke levande varelser (Borland 

& Paliwoda, 2011, s. 53). Ekosystemet är också cirkulärt som innebär att den är sluten i en 

slinga, interaktiv och är beroende av alla aktörer i systemet. Det är den grundläggande enheten i 

en miljöanalys från vilket all energiproduktion, användning och konsumtion för alla arter mäts i. 

Ekosystem inhyser liv i en unik, komplex och mångskiftande system av relationer samt 

beroendeförhållanden. Den mänskliga rasen är för närvarande den ända arten på jorden som inte 

lever inom gränserna för det naturliga ekosystemet och är med det den ända arten som inte lever 

hållbart (Borland & Paliwoda, 2011, s. 53). Med tanke på denna situation om det naturliga 

ekosystemet där konsumenter bidrar med miljöförstörelse i vår vardag med t.ex. bilen, är det 

viktigt att för oss som valt marknadsföringsyrket att kommunicera alternativen som ger en bättre 

förutsättning för hållbar utveckling.  
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3.2 Marknadsföringens risker, med systembolaget som referens 

Med marknadsföringens mål att sälja, förekommer det även risker om vad den kan framkalla. År 

2010 genomförde Norström et al. (2010, s. 2114 f) en undersökning om den svenska 

alkoholförsäljningens risker och fördelar. Där undersöktes de potentiella effekterna som skulle 

kunna förekomma genom att ersätta det svenska systemet av alkoholdetaljhandel med privata 

system. Undersökningen handlade om alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade skador där 

marknadsföringen i dessa fall skulle få en mer skadlig påverkan istället för motverkan. 

 

3.2.1 Systembolagets ansvar 

Systembolaget har monopol i Sverige på detaljhandelsförsäljningen av alla alkoholhaltiga 

drycker över 2.25 volymprocent. Undantaget är öl med en alkoholhalt på som mest 3.5 

volymprocent. Systembolagets åldersgräns för försäljning i deras butiker är 20 år. Åldersgränsen 

för försäljning av öl, som i folkmun kallas folköl, i vanliga detaljhandelsbutiker är 18 år. 

Systembolagets öppettider är vanligtvis måndag - fredag 10-18, med undantag på torsdagar då 

det förekommer att det är öppet mellan 10-19 och 10-14 på lördagar, på söndagar är det stängt 

(Systembolaget, 2015). 

 

Norström et al. (2010, s. 2114 f) gjorde beräkningar av den totala konsumtionen alkohol i Sverige 

som grundar sig på registrerad alkoholförsäljning och uppskattningar av oregistrerad konsumtion 

av alkohol. Den registrerade alkoholkonsumtionen svarade för 69 % av den totala, denna siffra 

omfattar försäljning från Systembolaget, detaljhandelsbutiker och restauranger. Resterande 31 % 

består av oregistrerad konsumtion av andra källor, främst reseinförsel, smuggling och 

hemtillverkad alkohol. Enligt Norström et al. (2010, 2114 f) har studier av att privatisera 

detaljhandelsmonopolet för alkoholhaltiga drycker har gjorts tidigare. Dessa studier har 

undersökt effekter om att ersätta detaljhandelsmonopolet med privata systemlicenser. Även om 

alla studier inte har beskrivit en ökning av totalkonsumtionen, har dock majoriteten funnit sådana 

ökningar. I en monopolistisk miljö kan inte efterfrågan stimulera bekvämligheten eller 

tillgängligheten. När efterfrågan ökar på en marknad ökar därmed självfallet tillgängligheten och 

försäljningsställen, därmed eliminerar ett monopol konkurrensen på alkoholmarknaden 

(Norström et al., 2010, s. 2114 f). Om alkoholförsäljningen skulle privatiseras är det högst troligt 

att marknadsföringen skulle inrikta sig mot ett vinstintresse istället för nuvarande i 
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Systembolagets regi, som är i utbildande syfte. Marknadsföring i butik skulle förväntas öka 

konsumtion med 3 % utöver den förväntande ökningen på 5 % från t.ex. radioreklam och annan 

allmän reklam (Norström et al., 2010, s. 2114 f). Ålderskontrollen skulle även den sannolikt vara 

mindre effektiv än den som finns hos Systembolaget. 

 

3.2.2 Systembolaget finns till av en enkel anledning 

En uppskattning som Norström et al. (2010, s. 2114 f) gjorde var de risker som skulle kunna 

förekomma vid en privatisering. En övergång till licensierade privata specialbutiker skulle 

medföra uppskattningsvis ca 700 fler dödsfall, ca 6 700 fler fall av misshandel och ca 7.3 

miljoner fler sjukskrivningsdagar. En övergång till försäljning i dagligvaruhandel skulle leda till 

ca 1 580 fler dödsfall, ca 14 200 fler fall av misshandel och ca 16 miljoner fler 

sjukskrivningsdagar. 

 

Alkoholproblemen blir mindre om alkohol säljs utan att styras av vinstintresse.  

     – Systembolaget 2015 

 

Enligt Systembolagets (2015) finns bolaget till av en enkel anledning. De har som uppdrag från 

Svenska staten (sin arbetsgivare) att informera om alkoholens risker på ett tydligt och 

kommunikativt sätt. Systembolaget marknadsför sig alltså genom att visa vilka risker det 

kommer med alkohol och dess påverkan på samhället. Detta är något som högst troligt inte skulle 

förekomma om marknadsföringen skulle ske genom en dagligvaruhandel, där vinstintresset 

oftast står högst i kurs. Här har vi ett ansvar som marknadsförare om detta skulle ske, hur skulle 

vår roll se ut? Skulle vi ta avstånd eller låta oss ryckas med i konsumtionen för mer 

tillgänglighet, vad är vårt vinstintresse?  

 

3.3 Sammanfattning 

I detta avsnitt sammanfattas de två områden 3.1 Det växande ansvaret hos marknadsförare och 

3.2 Systembolagets ansvar.  

 

Under avsnittet 3.1 Det växande ansvaret hos marknadsförare får vi vetskap om de stora 

frågorna. Tempot vi utnyttjar jordens resurser håller inte samma tempo som den kan återhämta 
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sig. Fortsätter vi i samma takt så är jorden på väg att gå mot ett mycket obehagligt och obekvämt 

slut. Finns det hopp för mänskligheten eller är det bara att vänta i våra fossilbränsle uppvärmda 

hus tills det inte finns något kvar? Det är klart att alla inte värmer upp sina hus på det sättet, dock 

finns det människor som fortfarande gör det. Något måste göras men vem ska ta första steget? En 

vision som Borland och Paliwoda (2011, s. 59) skriver om är hur marknadsförare kan vara en del 

av lösningen istället för problemet i en värld där vi utnyttjar jordens resurser snabbare än den kan 

återhämta sig. Att marknadsföra med ansvar och utbilda medborgare om alternativen för hållbar 

utveckling är en vision till detta. Kan marknadsföringsyrket förvandlas till en filosofi som gör 

det möjligt att arbeta för att hjälpa till att rädda (oss) planeten? Medborgarproffs som förebilder 

till det nya marknadsföringsansvaret som kommer att vara till för att påverka och utbilda varje 

konsument/medborgare på är rätt väg för hållbar utveckling. Avsnittet 3.2 Systembolagets ansvar 

visar ett exempel där marknadsföringsansvaret tas i bruk för hållbar utveckling. Sättet att 

marknadsföra och utbilda konsumenter om alkoholens risker gör att skadorna blir mindre, än om 

alkoholen skulle säljas i dagligvaruhandeln. Hade den gjort det skulle marknadsföringen med 

stor sannolikhet att vara inriktad mot ett vinstintresse till butikerna istället för att utbilda 

konsumenter om riskerna. Marknadsföringsyrket har en chans att bli mer än en förmedlare av 

försäljning. Yrket har en chans och potential att bli som en filosofi där vi utbildar konsumenter 

och producenter om alternativen för hållbar utveckling. En hållbar utveckling som ger en 

förutsättning till kommande generationer att uppleva en miljö och samhälle som inte är förstörd 

på grund av vårt sätt att leva idag.   
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4. Tillvägagångssätt 

I detta kapitel beskrivs de metoder och tekniker som kommer användas i undersökningen och 

den gestaltande produktionen. 

 

4.1 Introduktion 

Ämnet medieteknik är allt som har att göra med att gestalta omgivningen/samhället/händelser 

genom en digital teknik med hjälp av bild, text, film, rörlig grafik m.m. Eftersom 

marknadsföring handlar om kommunikation blir det en intressant koppling till detta arbete då 

medieteknik även har starka band med andra ämnen som problematiserar kopplingen mellan bl.a. 

teknik, samhälle och kommunikation. Utgångspunkten till detta arbete är att undersöka hur 

företag kan marknadsföra och kommunicera sig genom ett ansvar för hållbar utveckling samt 

vilken roll vi marknadsförare har i denna process. Den tidigare forskningen är basen till den 

gestaltande produktionen som även ger en potential till en större reklamkampanj vid ett senare 

tillfälle. Via olika metoder undersöktes reklamfilmer där ansvaret för hållbar utveckling låg i 

fokus. Syftet med detta är att undersöka den teknik som t.ex. Systembolaget använder sig av i 

sina reklamfilmer där de visar hur farligt det är att köpa deras produkter. Där vill jag få svar på 

om denna teknik fungerar att applicera på andra företag som vill verka för hållbar utveckling. 

Det kommer till en början bli en reklamfilm som visar ett sätt att tillämpa hållbar utveckling, 

med undantaget att den inte har någon avsändare. Målet är att den ska visa marknadsförare att de 

har större makt än vad de kanske tror och hur just de kan bidra för hållbar utveckling. Den 

primära målgruppen till denna reklamfilm kommer vara till de som har eller kommer att välja 

marknadsföringsyrket i framtiden. Likväl är en marknadsförare någon som kommunicerar ett 

budskap, därför kan den även vara riktad till den vanliga medborgaren. Sekundära målgruppen är 

företag som bör tänka till hur de marknadsför sig själva och hur deras accauntability är i deras 

marknadsföring. 

 

Förutom teoretisk kunskap har jag gjort en praktisk undersökning inom detta område på en 

reklambyrå i Kalmar. Där undersökte jag en marknadsförares vardag och hur denna jobbar för en 

hållbar utveckling. Första frågan som ställdes var om dessa marknadsförare jobbar för hållbar 

utveckling och då till vilken utsträckning? Kan de marknadsföra sig själva med deras ansvar, 

marknadsför de andra på detta sätt? Tänker de långsiktigt för hållbar utveckling eller är det 
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vinstintresset just nu som är störst? Genom att vara i deras vardag under hela våren 2015 i 

samband med detta arbete, undersökte jag hur de jobbar för en hållbar utveckling och hur deras 

ansvar är när det kommer till andra företag som vill marknadsföra sig.  

 

Det som kommer att redovisas här är till stor del grundad i de lärdomar som kommit tidigare 

under utbildningen på Blekinge Tekniska Högskola. Kunskap som jag har skaffat mig under 

föreläsningar, workshops, litterära studier och erfarenhet.  

 

4.2 Forskningsmetod 

Den gestaltande produktionen kommer främst handla om ett exempel på tillvägagångssätt hur 

marknadsförare kan bidra till hållbar utveckling, i grund till denna ligger forskningsmetoden 

Actor Network Theory (ANT). 

 

4.2.1 Actor Network Theory 

ANT kan enklast förklaras genom hur olika aktörer påverkar, utvecklas och skapar nya aktörer 

med varandra i ett nätverk. Enligt Dankert (2010) kan ANT definieras som en forskningsmetod 

som fokuserar på relationer mellan mänskliga och icke-mänskliga aktörer. Den kan beskriva hur 

relationer kan leda till skapandet av nya aktörer, som nödvändigtvis inte utgör samma 

egenskaper som hos den ursprungliga aktören. En liknelse kan vara en kemist som sätter ihop två 

kemikalier som då bildar en ny kemikalier. Dankert (2010) skriver även om en bra liknelse av 

fusionen av aktörer med följande revolvermannen-exempel som introducerades av Bruno Latour 

i boken Pandora´s Hope: En man (aktör 1) och en revolver (aktör 2) kan bilda en ny aktör när de 

är anslutna och blir tillsammans den nya aktören: en revolverman (aktör 1+2=3). Detta innebär 

att mannen inte kan skjuta någon helt själv samtidigt som en revolver inte heller kan skjuta på 

egen hand. Det är alltså fusionen när de två olika aktörerna kopplas samman som skapar en 

tredje aktör, en revolverman. Det är denna fusion som skapar möjligheten till att kunna skjuta 

något. Detta exempel visar även på att en forskning baserad på att ANT perspektivet kan komma 

fram till oväntade slutsatser. Dankert (2010) skriver att om vi utvecklar detta exempel med 

revolvermannen skulle man kunna säga att krig varken orsakas av mannen eller vapnet, det är 

kopplingen mellan dessa två aktörer som utgör den möjligheten. Om vi skulle bryta ned 
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kopplingen mellan dessa två aktörer skulle existensen av människa och vapen inte vara några 

problem (Dankert, 2010). 

 

En annan viktig del med ANT är hur dessa kopplingar skapas, från exemplet med 

revolvermannen finns bara denna aktör när de två ursprungliga aktörerna (mannen och 

revolvern) är anslutna. Därför söker inte ANT efter essenser, utan snarare sätt att ansluta och 

återansluta enheter som då omformar och formar essenser av en viss enhet. För att utveckla detta 

krävs det att vi går in på hur ANT förstår begreppet sanning. Dankert (2010) skriver i sin artikel 

om att i filosofin finns det en klyfta mellan modernistiska och postmodernistiska tänkandet av 

definitionen sanning och där ANT avvisar både det modernistiskt och postmodernistiskt 

tänkandet. Modernistiska filosofer anser att sanning är något som finns oberoende av människor, 

postmodernistiska filosofer tror inte på begreppet sanning alls eller rättare sagt att de tror att 

varje individ skapar sin egen sanning (Dankert, 2010). För ANT är sanning ett sätt att förstå ett 

tillstånd som inte kan förnekas i praktisk mening, den existerar men förändras med tiden. Detta 

innebär att essensen kan förändras och att ANT inte vill fokusera på sanning eller själva 

essensen, då det snarare bör inrikta de krafter som formar och omformar de verkliga essenserna 

som man står inför vid en undersökning (Dankert, 2010). 

 

ANT handlar även mycket om huruvida ett nätverk är stabilt eller inte. Law (2009) skriver att om 

ett nätverk ska bli stabilt krävs det att varje aktör är lika viktig och har sin egen form för att passa 

nätverket. Aktörer som kompletterar varandra har förutsättningarna att skapa ett stabilt nätverk, 

samtidigt som det kan bli ett instabilt nätverk om inte aktörerna kompletterar eller samarbetar 

med varandra. Skulle du till exempel köra bil och somnar bakom ratten bryts inte nätverket. 

Aktörerna finns fortfarande kvar, men en av dessa samspelar inte och nätverket blir instabilt. 

Med ANT som perspektiv undersöks hur olika aktörer skapas och utvecklar varandra till nya 

aktörer samt binder samman helheten i marknadsföringssystemets nätverk. Med detta perspektiv 

anser jag att min fortsatta undersökning kommer få ett djup som förhoppningsvis kommer fånga 

målgruppens intresse i frågan om hållbar utveckling. 
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4.3 Designmetoder 

I detta avsnitt kommer det redovisas vilka olika tekniker/metoder som används för att underlätta 

den kreativa processen samt framställningen av den gestaltande produktionen. Inledningsvis är 

det en reklamfilm om ett tillvägagångssätt för hållbar utveckling som produceras, men det blir 

även grunden till en hel reklamkampanj som har möjlighet att utvecklas vid senare tillfälle. En 

del av dessa metoder används i förproduktionen, de andra i själva produktionen (skapandet av 

reklamfilmen). Den utrustning jag kommer att använda mig av är framförallt Adobe-

programmen Photoshop, Illustrator, After Effects och Premiere. Dessa är bild -och 

videoredigeringsprogram. 

 

4.3.1 Idégenerering, tankekarta och moodboard 

Dessa tre metoder används oftast i inledningen av en förproduktion. Härifrån kommer idéer och 

tankar som senare tas vidare i produktionen. Idégenerering är en metod och teknik där den 

kreativa ådran får sitt utlopp. Denna teknik går ut på kvantitet istället för kvalité. En 

grundprincip med denna metod är att inga idéer är dåliga och ju fler desto bättre. Denna teknik är 

en enkel metod att ta fram nya idéer eller lösningar på problem. Fokusen ligger på kreativiteten 

och lämnar djupare problemanalyser till senare faser i utvecklingen. Det är viktigt att tänka 

utanför sitt invanda tankesätt och istället tänka i nya banor. Ofta kan de enklaste idéerna vara de 

bästa lösningarna.  

 

Tankekartor används idag i många olika områden för att sammanställa och presentera 

information som sedan kan utvecklas. En tankekarta kan sammanfattas som ett diagram som 

används för att representera ord, idéer, uppgifter eller andra objekt som är kopplade till och 

arrangerade runt en central nyckelord eller idé (Sarker, Wallace och Gill, 2007).  

 

Ett moodboard är en grafisk/semantisk sammanställning som förklarar designens grepp om 

kundens värld, tema eller atmosfär (Rieuf, Bouchard och Aoussat, 2015). Det är främst designers 

som använder denna teknik, men även andra yrkesgrupper använder denna metod i 

konceptutveckling för att kommunicera olika egenskaper eller stilar till andra inblandande i 

samma process. 
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4.3.2 Filmanalys av reklamfilmer 

Ytterligare steg i förproduktion är analys och att få inspiration i form av andra reklamfilmer. För 

att analysera en reklamfilm gäller det att dela upp den i olika segment. De olika delarna 

analyseras sedan närmare var för sig för att därefter undersöka hur de olika delarna relaterar till 

varandra. Denna process kommer att genomföras med en ANT-analys för att se hur de olika 

aktörerna skapas. För att nämna några av de aspekter man ska ta hänsyn till i en filmanalys är det 

att ta reda på vem eller vad som driver handlingen framåt? Vem eller vilka är 

huvudpersoner/aktörer i filmen samt vilka egenskaper har de? I vilka miljöer utspelas filmen? 

Vilka frågor samt funderingar skapar filmen, vilket budskap vill den ge?  

 

4.3.3 Animationsteknik 

Det tre huvudsakliga animationsteknikerna är Cut-out, Cellanimation och Stop motion. Här 

nedan sammanställs det kort vad var och en går ut på samt fördelar och nackdelar.  

 

Cut-out animation fungerar genom att utskurna delar av en figur arrangeras på en yta som sedan 

flyttas runt för att simulera rörelser. Dessa figurer kan vara illustrationer, 3D-objekt eller 

fotografier som sätts i fokus. Denna process kan likna Stop motion med undantaget att Stop 

motion oftast är gjorda analogt med fotografi. Ett bra exempel på en Cut-out animation är South 

Park, en Amerikansk Tv-serie som ursprungligen skapades genom denna teknik men som har 

övergått till mycket mer digitalt framställning. Cellanimation produceras genom att måla 

bildrutor på är ett ark av transparent cellulosa papper (genomskinligt) som används som ett 

medium för att skapa enskilda animeringsbildrutor. Cellulosa pappret läggs sedan över andra 

“Cells” och/eller målade statiska bakgrunder som sedan blir fotograferade, en bild i taget. Precis 

som Cell animation och Cut-out är Stop motion en teknik för att lura ögat att statiska föremål rör 

på sig. Genom att fotografera ett analogt föremål som efter varje fotografi förflyttar en del av sig 

till en ny position och sedan visar denna fotoserie i snabb följd blir det en illusion av rörelse. 

 

Fördelar med Cut-out animation, speciellt för enskilda animatörer, är att denna teknik kräver 

mycket färre ritningar/bilder än vad t.ex. en Cell animation eller Stop motion gör. En animatör 

kan använda en enda ritning och delar upp den i bitar, t.ex. ett ben kan delas upp i fot, vad, knä 

och lår. Därefter kan dessa bitar återvinnas i många rörelser, i en Cellanimation eller Stop 
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Motion skulle samma rörelse behöva hundratals ritningar/bilder som då är mer tidskrävande. 

Animatören kan även utforma delarna själva, detta innebär att endast fantasin sätter gränser i 

utbudet och utformningen. Nackdelar som förekommer med Cut-out är att karaktärer kan bli en 

aning statiska och verkar vara mindre levande än i Cellanimation och Stop motion. Moderna 

animatörer, mig själv inräknad, använder och producerar denna sorts animation med hjälp av 

datorer. Detta genom att ersätta analoga utskurna figurer mot digitala karaktärer. Dessa 

karaktärer skapas i enkelhet i bildredigeringsprogrammen Photoshop eller Illustrator där varje 

lager kan bli som en egen del/lem. Därefter sätts bilderna ihop i videoredigeringsprogrammen 

After Effects och Premier för att simulera rörelse.  

 

4.4 Process 

Vid en förproduktion används metoderna idégenerering, filmanalys och moodboard för att skapa 

manus som där efter leder till själva produktionen. Ett första steg i processen är att även 

implementera ANT-perspektivet till reklamfilmen för att få en djupare grund och förståelse hur 

marknadsföring kan bidra till hållbar utveckling. Listan av de aktuella aktörerna i 

marknadsföringssystemets nätverk skulle bli oändlig eftersom systemet är omfattande där även 

den minsta aktören kan ha stor betydelse, t.ex. tid, plats, material eller färg. Genom att hitta de 

främsta aktörerna i detta nätverk kan vi därefter förklara för målgruppen hur de skapas och står i 

relation med varandra. De fyra främsta aktörerna i marknadsföringssystemet är producenter, 

konsumenter, produkter och marknadsförare. Nästa steg är att urskilja på vilket sätt dessa fyra 

aktörer skapar ett stabilt eller instabilt nätverk, där det stabila nätverket leder till en hållbar 

utveckling och det instabila leder till det motsatta. Genom att använda ANT-perspektivet som 

grund och där igenom få en relation till hållbar utveckling får vi en intressant synvinkel som 

förhoppningsvis ska fånga intresset hos målgruppen.  

 

Animationerna i reklamfilmen skapades först genom moodboard (bild 1) för att få en inspiration 

och design som jag sedan använde för att få en idé på hur det visuella skulle se ut. Utifrån vad 

den tidigare forskningen beskrivit om den ekologiska hållbarheten och vår planet blev det ett 

collage av bilder som visar en uttryck som kommer användas i designen av reklamfilmen. 

Filmanalyser har gjorts där fokusen har varit att undersöka berättandet och visualiseringen av 

ansvaret i olika reklamfilmer. Genom denna undersökning blir det en förståelse av hur ett företag 
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kan visa ansvar och hur marknadsförare kan förmedla det. Ett bildspråk samt manus idégenereras 

fram som ligger till grund av produktionen där de olika animationsteknikerna tar vid och blir till 

en reklamfilm. Därefter skapades illustrationerna i Adobe programmen Photoshop och Illustrator 

som sedan gjordes “levande” i Adobe programmet After Effects (bild 3 och 4). I After Effects 

kunde sedan dessa illustrationer formas och röras för att simulera en rörelse i takt med 

berättarrösten. Med den beskrivande rösten i bakgrunden skapar det en historia som visar på 

marknadsförarens betydande roll i dagens samhälle och för hållbar utveckling. Hela arbetet 

fungerade som en förproduktion till reklamfilmen och som har en stor betydelse hur den 

gestaltande produktionen framkallades. Likt ANT fungerade varje del i arbetet som en egen aktör 

och fusionen av alla dessa blev till slut den gestaltande produktionen som utgör en grund som vid 

ett senare tillfälle kan utvecklas till en hel reklamkampanj.  

 

  
Bild 1 - Moodboard       Bild 2 – Titel med 3D grafik 

  
Bild 3 och 4 – Illustrationer som blir rörliga i programmet After Effects. 

 

Processen avslutades med den färdiga reklamfilmen om En marknadsförares ansvar för hållbar 

utveckling som presenteras i nästa kapitel, 5. Resultat och Diskussion.  
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5. Resultat och Diskussion 

I detta kapitel presenteras och diskuteras resultatet och utvecklingspotentialen genom avsnitten 

5.1 resultat och 5.2 diskussion. Samt hur användningen av tidigare nämnda faktorer, metoder och 

hur den tidigare forskningen påverkat resultatet. 

 

5.1 Resultat 
Under min arbetsförlagda undersökning har en gestaltande produktion har växt fram. Det är en 

animerad reklamfilm där tanken är att väcka ett intresse för marknadsförarens betydande roll i 

samhället. Grunden är från den tidigare forskningen och ny kunskap ifrån min 

arbetsplatsförlagda undersökning som ägde rum på en reklambyrå i Kalmar under våren 2015. I 

denna undersökning fick jag mycket information om hur marknadsförare arbetar. Denna 

information tog jag vidare i en vision för hållbar utveckling.  

 

Reklambyrån la mycket tid på strategiarbeten om hur de skulle marknadsföra ett företag. Hur ett 

företags budskap skulle förmedlas och ännu viktigare varför. Även den mindre detaljen var 

viktig, t.ex. vilket sorts papper ett utskick skulle tryckas på och vad det sänder för budskap. Var 

det ett företag som t.ex. tillverkar ekologisk rapsolja ville de gärna ha ett miljömärkt papper. 

Detta för att bygga upp sitt varumärke som är helt och hållet grundat i det ekologiska och 

hållbara tänket. Däremot ett företag som var ointresserad av detta blev det inte lika stort fokus på 

vilket papper som användes. Under min arbetsförlagda undersökning hjälpte reklambyrån att 

marknadsföra många olika sorters företag. Allt ifrån den enskilda firman till ett stort rikstäckande 

företag. Det jag kom fram till var att ju större ett företag är, desto mer riktlinjer har de för hållbar 

utveckling. Jag kom även fram till att vissa företag även nyttjade detta system och ville 

marknadsföra sig genom den ställning de har för hållbar utveckling. Dock fanns det även de 

företag som utnyttjade detta och ville marknadsföra sig genom sitt miljöarbete, när deras 

framställning av produkter i själva verket påverkar det motsatta. Värt att nämna är att de företag 

jag tar upp som exempel i den gestaltande produktionen inte är kunder till den reklambyrån jag 

gjorde min arbetsförlagda undersökning på. Dock så har jag fått kunskap från reklambyrån som 

jag har applicerat på dessa för att se vad de gör för hållbar utveckling.  
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Under avsnittet 4.2 Forskningsmetoder skrev jag om ANT och hur nätverk bildas. Denna 

kunskap tog jag vidare och bildade ett nätverk av aktörer som ingår i ett marknadsföringssystem. 

De aktörer som hela tiden var återkommande i varje marknadsföring var producenter, produkter, 

konsumenter och marknadsförare. Beroende om aktörerna värnar för hållbar utveckling blev 

nätverket stabilt eller instabilt (läs mer under avsnittet 5.1.2 Stabila och instabila nätverk). Via 

ett signalsystem gjorde jag det visuellt tydligt hur detta är tänkt att fungera. Grönt omdöme visar 

på ett stabilt nätverk i kontext för hållbar utveckling, rött omdöme blir till ett instabilt. Det räcker 

med att en aktör har ett dåligt omdöme för att göra hela nätverket instabilt. 

      

 

Gestaltningen visar även att marknadsförare har ett ansvar att utbilda alternativen för hållbar 

utveckling. Detta visas visuellt genom symboliken att en bil som byts ut mot en buss. 

      

 

Genom att visa alternativen för hållbar utveckling kan marknadsförare fungera som en filosof. 

Marknadsförare som utbildar producenter och konsumenter om de risker som kan förekomma 

med en produkt. Säg att en produkt är dålig för hållbar utveckling men producenten vill ändå 

sälja den. Som exempel tar vi Systembolaget och alkohol som enligt forskning är dålig för 

folkhälsan (läs mer under avsnittet 5.1.1 Fördjupning). Producenten får indirekt ett dåligt 
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omdöme då de har till uppdrag att sälja denna produkt. Även konsumenterna får ett dåligt 

omdöme då de köper alkohol. Marknadsförare kan då fungera som filosofer och utbilda 

konsumenterna om de risker som kommer med alkohol. Denna marknadsföring kan få den 

påverkan att konsumenterna köper mindre, som även forskningen visar på. Omdömet blir gult 

som sedan kan utvecklas till ett grönt, som då gör nätverket stabilt för hållbar utveckling. 

       
 

Min arbetsförlagda undersökning har även gett mig insyn i begreppet “falsk marknadsföring”. 

Jag tog upp frågan om falsk marknadsföring, kollegorna på reklambyrån förklarade att vissa 

företag som vet om sina brister ogärna vill visa dem. Företagen vill visa sig från sin bästa sida att 

deras konsumenter fortsätter köpa deras produkter. Som exempel har vi företaget Vattenfall som 

marknadsför sig genom en miljövänliga el tillverkning. Där är det dock endast 23 % som 

tillverkas från återvinningsbara krafter i form av vindkraft, vattenkraft och biomassa (Vattenfall, 

2015). Hela 77 % kommer från fossila bränslen och kärnkraft (mer om detta i avsnittet 5.1.1 

Fördjupning). Här är det en slags falsk marknadsföring då företaget visar utåt att de har en 

miljövänlig el tillverkning. Detta stämmer endast till 23 %, enligt mig en falsk marknadsföring. 

Även här kan vi som marknadsförare utbilda konsumenter och producenter om de risker som 

finns. Producenten kan få en vision att avveckla sin tillverkning från fossila bränslen i framtiden 

för att satsa mer på återvinningsbar tillverkning. 
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Marknadsförare är en aktör som arbetar i det dolda, det är deras handlingar som syns. Genom 

denna gestaltning har det hjälpt mig i min undersökning, hur en marknadsförare kan 

kommunicera ett alternativ som värnar för hållbar utveckling. Marknadsföringens A och O är att 

kommunicera, om du inte syns eller hörs finns du inte. Det är därför marknadsföringen finns till 

och för att kommunicera vad du som konsument ska se. Om en marknadsförare slutar att 

marknadsföra ett företag som är dålig för hållbar utveckling, anser jag att konsumenterna till slut 

inte heller vet om att de finns. På det sättet pressar vi producenter att ta ställning till deras sätt att 

producera produkter. Därmed ett exempel på en vision till producenter att de ändrar sin 

produktion så det värnar för hållbar utveckling i framtiden. 

Dock ska vi ha i åtanke vad det får för konsekvenser om vi slutar marknadsföra en producent 

som kan överleva utan marknadsföring. De kan då istället arbeta i det dolda hur de producerar 

sina produkter, eftersom konsumenter fortfarande indirekt konsumerar dem. Jag tänker t.ex. på 

oljeindustrin som utvinner olja på olika platser i världen och som är en bidragande orsak till bl.a. 

global uppvärmning. Dock är oljan betydande för många saker som vi använder oss av i 

vardagen. Exempelvis bränsle till industrier som ger oss vårt dagliga bröd, men det är samtidigt 

det som påverkar den globala uppvärmningen. På det sättet konsumerar vi denna produkt 

indirekt. Genom en ansvarsgrundad marknadsföring till konsumenter om dessa bolag och de 

risker som kommer med dem fångas förhoppningsvis ett intresse som gör att konsumenterna 

väljer andra alternativ. Då kan den lilla industrin påverka ändra fram till den stora. Även om 

denna vision är mycket långsiktig kan vi fortfarande påverka den. För hur ska den lilla 

människan annars kunna stå emot de stora företagsjättarna? Jag anser att vi som marknadsförare 

har en större roll att spela i vår världs fortlevnad och tillsammans kan vi påverka resultatet innan 

det är försent. 

 

5.1.1 Fördjupning 

Målet med detta arbete har varit att skapa en diskussion om hur en marknadsförare kan påverka 

och bidra till hållbar utveckling. Resultatet blev en undersökning som visualiseras i en animerad 

reklamfilm vars innebörd är riktad mot marknadsförare för att skapa en diskussion om deras 

ansvar för hållbar utveckling. Som t.ex. Systembolaget marknadsför sig på genom att utbilda 

deras konsumenter hur dåligt och skadligt det kan vara att köpa deras produkter. Förutom 
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Systembolaget finns det många aktörer som marknadsför sig på samma sätt fast inte till lika stor 

utsträckning. Med detta arbete var tanken att ta reda på hur en marknadsförare kan utveckla den 

tekniken som Systembolaget använder sig av. För att sedan tillämpa den på andra företag, att de 

t.ex. marknadsför sig genom sina dåliga sidor för att värna för hållbar utveckling. Ända sen 

starten av detta arbete har undersökningen blivit ifrågasatt, en del tycker att det är intressant men 

anser att det är konstigt att undersöka något som på förhand verkar leda till en återvändsgränd. 

Som företagare vill man tjäna pengar och marknadsföra sig från sin bästa sida. På det sättet får 

företaget mer kunder som köper deras produkter. Genom att marknadsföra sig genom sina dåliga 

sidor kan det leda till att kunden inte vill köpa deras produkter. Enligt Öhlin (2012) visar det sig 

att individen ofta kan identifierar sig med det de köper, om individen ser att företaget är dåligt så 

välja de troligtvis en annan produkt.  

 

Undantaget med Systembolaget är att de har monopol på alkoholförsäljning och kan egentligen 

marknadsföra sig hur de vill eftersom de inte har någon konkurrens. Dock så har Systembolaget 

enligt deras uppdragsgivare (Svenska staten) till uppdrag att utbilda medborgarna om alkoholens 

skadliga delar, därmed deras marknadsföring. En undersökning gjordes på Systembolagets 

senaste reklamfilm “Experten” som lanserades under våren 2015 på olika medier. “Experten” 

handlar om hur en amerikansk marknadsförare kommer till Sverige för att inspirera och lyfta 

Systembolaget. På vilka sätt de kan öka sina vinster och har som argument “Det är ju det allt 

handlar om, eller hur?”. Den amerikanska experten lyfter fram flera argument och idéer på hur 

systembolaget kan öka sin försäljning. Lockvaror, mindre utbud och en labyrint i butik för att 

hålla kvar kunden så länge som möjligt var några av förslagen. Marknadsföring som skulle locka 

till mer impulsköp som skulle bidra till en ökad försäljning t.ex. ”ta tre betala för två” (för mer 

exempel se filmen som är länkad vid källor). I slutet av reklamfilmen när experten har framfört 

alla sina tips och idéer säger Systembolagets representant att de inte är intresserade ”Det är inte 

så vi gör här på Systembolaget”. Detta anser jag är ett tydligt exempel på hur en marknadsförare 

(experten) kan välja fel väg när det gäller hållbar utveckling och bara tänker på vinstintresset 

istället för hållbar utveckling. Systembolaget visar på ett bra sätt hur de ansvarar för hållbar 

utveckling genom att värna om folkhälsan istället för vinstintresset, det är därför (enligt dem 

själva) dem finns. Om vi tar ett av våra grannländer (Danmark) där det ibland importeras alkohol 

ifrån, har de inte riktigt samma synsätt som Systembolaget. Efter ett besök där en vecka under 
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våren 2015 undersöktes jag en livsmedelsbutik, denna undersökning resulterade i att jag kunde 

hitta vin och sprit bara en meter ifrån leksaksavdelningen för barn. Om Systembolaget värnar om 

folkhälsan anser jag att denna livsmedelsaffär värnar om det motsatta.    

 

Det finns som sagt andra företag som redan använder sig av samma teknik som Systembolaget 

och marknadsför sig genom de ansvar de har för hållbar utveckling. Som det nämnts tidigare 

skulle det även undersökas om producenternas accountability. Ett exempel på detta är el 

distributions företaget Vattenfall. På deras hemsida står det: Miljöriktig el och värme efter dina 

behov. Namnet och logotypen som består av en vågformad symbol och en stjärna talar för en 

miljömedvetenhet. Miljömedveten tillverkad el som är skapad av vindkraft, vattenkraft och 

biomassa (matavfall som omvandlas till el). Ett bra företag till ytan som tänker miljömedvetet 

som de även marknadsför sig på. Vid en närmare undersökning på hur de verkligen producerar 

sin el ser vi en helt annan bild. Vindkraft, vattenkraft och biomassa stod endast för 23 % av den 

totala el tillverkningen 2014, hur tillverkas resterande 77 %? På Vattenfall.se hittades efter en del 

detektivarbete att kärnkraft stod för 29 % och hela 48 % (nästan hälften av all tillverkad el från 

Vattenfall) produceras från fossila bränslen (kolkraft). Som konsument tittar vi ofta bara på ytan 

när vi köper en produkt t.ex. hur en förpackning ser ut utan att läsa innehållsförteckningen, alltså 

bara det som marknadsföringen ser till att vi ska se. Ska vi som marknadsförare bara ta deras 

produkt och försöka sälja utan att ta reda på fakta. Som jag visade på i min gestaltning bör vi 

som marknadsförare värna för hållbar utveckling, inte använda falsk marknadsföring i ett 

vinstintresse.  

 

5.1.2 Stabila och instabila nätverk 

Vilka aktörer finns i ett marknadsföringssystem och hur skapar de stabila eller instabila nätverk? 

Alla aktörer i ett nätverk betyder lika mycket på olika sätt. För att få grepp om ett 

marknadsföringssystem krympte jag ner antalet aktörer till de fyra främsta, som jag även 

visualiserade i gestaltningen. Dessa är som sagt: producenter, produkter, konsumenter och 

marknadsförare. I ett första ögonkast verkar det vara företagen (producenterna) som är den 

största och främsta aktören i nätverket då det är denna aktör som tillhandahåller produkten till 

konsumenterna. Utan producenterna skulle inte produkten finnas och utan produkt skulle inte 

heller konsumenterna vara där för att köpa den. Därför bör producenten vara viktigast, eller? Om 
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vi vänder på det, finns producenten om inte konsumenterna köper produkten? Producenten finns 

till för att den får näring av konsumenterna när de köper deras produkter, lite som ett kretslopp. 

Dock om konsumenterna inte ser produkten kan de inte heller köpa den. Här kommer den fjärde 

aktören in, marknadsförare. Marknadsförarna marknadsför producenternas produkter till 

konsumenterna, som då ger näring till producenterna. Producenterna kan då skapa fler produkter 

som marknadsförarna marknadsför vidare till nästa konsument. Varje aktör finns till för att de 

skapas och utvecklas av varandra. Det finns ingen aktör som är viktigare än en annan, som 

Dankert (2010) skriver i sin artikel och som jag tolkar det: utan kopplingen mellan dessa aktörer 

finns inte heller fusionen som skapar marknadsföringssystemet. 

  

Nästa fråga är när dessa fyra aktörer samarbetar med varandra, blir det ett stabilt nätverk? Jag 

anser att det blir stabilt, men om vi skulle sätta det i kontext för hållbar utveckling blir det lite 

mer invecklat. Om vi tar exemplet med Systembolaget har de en farlig produkt i form av alkohol 

som enligt forskning är orsak för bl.a. dödsfall, misshandel och sjukskrivningar (Norström et al., 

2010, s. 2114 f). När vi enbart använder aktörerna producenter, konsumenter och produkter anser 

jag att detta nätverk blir instabilt då producenterna säljer produkterna till konsumenterna utan att 

varna dem om dess påverkan - som undersökningen i Danmark visade på. Det som gör 

Systembolaget så speciellt är självklart att de har monopol på alkoholförsäljningen i Sverige, 

men de har till skillnad från sitt grannland i syd ett uppdrag för att värna om folkhälsan. Det är 

först när den fjärde aktören kommer in som gör detta nätverk mellan de tre första aktörerna 

stabilt för hållbar utveckling. Genom att utbilda medborgarna om alkoholens skadepåverkan 

skapar dessa fyra aktörer tillsammans ett stabilt nätverk i kontext för hållbar utveckling. Vi ska 

även ha i åtanke att om Systembolaget inte hade haft sitt uppdrag om att utbilda medborgarna om 

de risker som finns, skulle det vara högst troligt att de skulle marknadsföra sina produkter i ett 

vinstintresse. Om det skulle vara så kan detta nätverk bli ännu mer instabilt för en hållbar 

utveckling, än om marknadsföringen inte skulle finnas alls. Det är här vi som marknadsförare 

kan göra ett aktivt val om hur och vad vi ska marknadsföra samt om vi kan göra det för hållbar 

utveckling.  

 

Ett annat exempel som vi kan utveckla vidare är Vattenfall som marknadsför sig via sina 

miljövänliga sätt att tillverka el. På det sätt som Vattenfall marknadsför sig anser jag blir till ett 
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stabilt nätverk, miljövänlig el (produkt) som tillverkas miljövänligt av producenten och som når 

konsumenter via marknadsförare så de köper produkten. Men det som gör detta stabila nätverk 

instabilt är den underliggande informationen som vi tog fram tidigare i avsnittet 5.1.1 

Fördjupning. Vattenfall tillverkar som sagt inte all sin el miljövänligt, endast 23 % var av den 

miljövänliga sorten. Här anser jag att de inte längre har sitt stabila nätverk för en hållbar 

utveckling och då kommer den mer intressanta frågan: Hur kan vi göra detta instabila nätverk för 

hållbar utveckling stabilt? För att svara på den frågan kommer jag utveckla tillvägagångssättet 

som visualiserades i gestaltningen under nästa avsnitt 5.1.3 Signalsystemet. Detta är idén på hur 

de olika aktörerna (marknadsförare, producenter, produkter och konsumenter) kan värna för 

hållbar utveckling.  

 

5.1.3 Signalsystemet  

För att göra detta ännu tydligare har jag fabricerat fram ett signalsystem där målet är att vara till 

hjälp för morgondagens marknadsförare att använda sig av, i en vision om att bli som en filosof 

till varje individ och företag för hållbar utveckling. Detta signalsystem kan närmast jämföras 

med ett trafikljus där ett grönt omdöme står för en stabil aktör/koppling och den röda för en 

instabil. Den gula är något som kan utvecklas till antingen ett rött eller grönt omdöme. Detta 

signalsystem är främst framtagen till detta ändamål för hållbar utveckling, men kan även 

appliceras på andra situationer. Vi återgår till exemplet med Vattenfall som säger att de tillverkar 

sin produkt på ett miljömedvetet sätt via vindkraft, vattenkraft och biomassa. På det sättet värnar 

producenten om miljön. De anlitar då en reklambyrå (marknadsförare) som ska lyfta fram detta 

så att producenten kan nå ut till fler konsumenter att även de bidrar till en hållbar utveckling. 

Producenten får ett grönt omdöme då de på ett miljömedvetet sätt utvinner el och skapar med det 

ett led med gröna omdömen ända fram till konsumenten.  

 

 



31 

Dessa aktörer samarbetar på ett bra sätt och blir till ett stabilt och hållbart nätverk. Nu kommer 

frågan: Vilken roll kan vi som marknadsförare i detta nätverk bidra till en hållbar utveckling? 

Det marknadsföraren kan göra är att efterforska företagets accountability, alltså ta reda på om det 

de säger verkligen stämmer. Vid en närmare efterforskning visade det sig som sagt att företaget 

tillverkar endast 23 % av sin produktion miljömedvetet via vind, vatten och biomassa. 

Resterande 77 % kommer ifrån kärnkraft och kolkraft (fossila bränslen), inte bra för miljön. 

Produkten får då ett rött omdöme som gör att hela nätverket för hållbar utveckling blir instabilt. 

Som marknadsförare bör vi därför säga nej till att marknadsföra detta företag för att 

marknadsföraren ska få ett grönt omdöme.  

 

 
 

Om vi som marknadsförare ändå väljer att marknadsföra denna producent med dess produkt till 

konsumenterna, bidrar vi inte till en hållbar utveckling och då får även vi ett rött omdöme på oss.  

Dock finns ett mellanläge, marknadsförare kan även fungera som en sorts utbildare/filosof till 

dessa aktörer. Vi sätter ett gult omdöme på produkten och producenten för att sedan 

marknadsföra att som konsument har du en möjlighet att välja att få endast miljövänligt 

tillverkad el. Om fler konsumenter väljer detta alternativ kan producenterna få en vision att sluta 

använda kärnkraftverk och kolkraftverk för hållbar utveckling. Nätverket blir sakta men säkert 

återigen grönt från producent fram till konsument och blir därmed åter hållbar och stabilt. Som 

marknadsförare bör du inte ställa frågan om du kan marknadsföra en produkt eller företag. Du 

bör istället fråga om du ska marknadsföra dem. Som marknadsförare bör du alltid ta reda på ett 

företags accountability, alltså att de inte utnyttjar systemet för att få fler kunder och tjäna pengar. 

Dock är vissa av dessa “miljövänliga” el produceringarna är även dom lite kontroversiella. T.ex. 

vattenkraft som till viss del stoppar fiskarnas lekar i forsarna. Som marknadsförare bör du 

undersöka alla aspekterna och veta om dem, inte bara de uppenbara. Detta verkar kanske vara en 
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omöjlig uppgift att veta vilka företag du kan marknadsföra, för varje företag påverkar alltid 

någonting både positivt och negativt. Dock anser jag att så länge en marknadsförare tror och har 

en vision om en hållbar utveckling är du på rätt väg. På det sättet kan vi som marknadsförare 

bidra till hållbar utveckling. 

 

5.1.4 Reklamfilmen 

Att det blev en reklamfilm som gestaltande produkt som vid ett senare tillfälle kan bygga vidare 

på en större kampanj beror på några olika anledningar. Efter en omvärldsanalysering visade sig 

att rörlig media kommer att bli mer populär i framtiden och bör vara intressant för målgruppen, 

morgondagens marknadsförare. En kanal som har växt sig starkt under 2000-talet är sociala 

medier och en aktör som ofta representeras i denna kanal är företaget Facebook. På Facebooks 

årliga konferens “F8” i San Francisco 2015 talade företagets grundare Mark Zuckerberg om vad 

han tror kommer bli allt vanligare på Facebook i framtiden. 

 

– För fem år sedan var en majoritet av det innehåll som folk delade på 

 Facebook text. Nu är det foton. Om fem år kommer det vara video.  

Och om ytterligare fem år kommer det vara virtual reality och  

augmented reality-innehåll.     

-Mark Zuckerberg, 2015 

 

Min tolkning av detta är att reklamfilm ligger i tiden och har möjlighet att bli ett bra 

marknadsföringsmedel att kommunicera budskap. Den gestaltande produktionen som blev en 

animerad reklamfilm vilar på denna tolkning och som bygger på hur signalsystemet kan fungera i 

kontexten för hållbar utveckling. Den beskriver de olika aktörerna och dess roller samt 

kopplingar som utgör marknadsföringssystemet. Jag drog ned aktörerna till de fyra främsta, jag 

anser att det krävs för att målgruppen ska få ett grepp på vad systemet handlar om på den korta 

tiden som reklamfilmen utspelar sig på. Manuset till reklamfilmen bygger på hela detta arbete 

där inledningen är information från den tidigare forskningen. Samt exempel som visar på hur vi 

som marknadsförare kan utbilda konsumenter och producenter om de alternativ som finns. 

Reklamfilmen visar en visuell bild med en beskrivande röst som förklarar hur systemet går till, 
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för att marknadsförare ska få se den vision om hur de kan vara en del av lösningen istället för 

problemet.  

 

5.2 Diskussion 

Min frågeställning har varit: Vilket ansvar har marknadsförare för hållbar utveckling och hur kan 

det ansvaret utvecklas till en filosofi? För att svara på frågeställningen måste vi först ställa 

frågan: Varför ska en marknadsförare bry sig om vad eller varför de marknadsför produkter eller 

företag, behöver de ta ansvar? En medstudent opponerade på min text i inledningen av arbetet 

och ifrågasatte detta starkt, han visste inte om något företag som inte ville tjäna pengar och 

därför inte marknadsföra det dåliga om sitt företag för att “värna om miljön” med risk på en 

bekostnad av företagets ekonomi. Då är troligtvis svaret återigen om vinstintresset är större än 

viljan om en hållbar utveckling kommer det med all sannolikhet inte marknadsföraren eller 

företaget bry sig om detta, men var är vårt egentliga vinstintresse? Som medborgare håller jag 

med om att man vill tjäna mer pengar för att få det så bra som möjligt ”en bättre 

levnadsstandard”, det anser jag är ett naturligt beteende i dagens samhälle. Men är detta beteende 

egentligen naturligt, människan är den enda arten på jorden som betalar pengar för att få leva på 

den. Den mänskliga rasen är enligt forskningen för närvarande den ända arten på jorden som inte 

lever inom gränserna för det naturliga ekosystemet och är med det den ända arten som inte lever 

hållbart (Borland & Paliwoda, 2011, s. 53). Med tanke på denna situation om det naturliga 

ekosystemet där konsumenter bidrar med miljöförstörelse i vår vardag med t.ex. bilen, är det 

viktigt att för oss som valt marknadsföringsyrket att kommunicera alternativen som ger en bättre 

förutsättning för en hållbar utveckling. Kan vi med det säga att vinstintresset att tjäna mer pengar 

är större än att värna för hållbar utveckling? 

  

Jag anser att marknadsförare kan bli en framtida representant för visdom, som Sokrates (ca 470-

399 f.Kr.) var i de gamla grekerna där han ifrågasatte och utbildade andra greker utan att själv 

kalla sig lärare. Sokrates etablerade nyttan av att ställa stora frågor för vanliga människor han 

mötte på gatorna i Aten. Han var övertygad om att människor kan ha fel, även om de höll viktiga 

positioner eller vid uppfattningar som gjordes av den större majoriteten (Gratton, 2007, s. 42). 

Bland alla personligheter i filosofihistorien är det Sokrates som fått utgöra sinnebilden av en 

filosof. Sokrates var en person som levde under enkla former, han sökte visdom, inre lycka och 
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var ointresserad av materiellt välstånd och status. Något som är det motsatta av dagens samhälle 

där människan ständigt försöker förbättra sin levnadsstandard (Borland & Paliwoda, 2011, s. 51). 

Enligt filosofer.se vilar hans rykte inte på filosofiska skrifter, faktum är att han aldrig skrev 

något, utan på hans levnadssätt och hans inflytande på människorna i Aten. Det inflytande som 

Sokrates hade på människor i Aten, är vad jag anser kan utveckla marknadsföringsyrket till en 

nutida filosofi som utbildar företag och konsumenter. Tänk er själva om marknadsförare kan 

förvandlas till filosofer som ifrågasätter och utbildar företag och konsumenter till en hållbar 

utveckling. Marknadsförare som säger nej till att marknadsföra ett företag eftersom företagets 

produkter eller tillverkning inte är bra för exempelvis miljön. Om alla marknadsförare gör 

likadant så tvingar man företagen att tänka om och därmed utbilda företagen att de ordnar sina 

produkter och produktioner som gynnar hållbar utveckling. Risken är alltid att företagen bara går 

till nästa marknadsförare som ställer upp och som vill marknadsföra deras produkter istället. I en 

bransch där det är hård konkurrens om uppdragen har kanske den mindre reklambyrån eller den 

individuella marknadsföraren inte råd att tacka nej. Dock om alla reklambyråer ställer upp på 

samma nivå finns det en vision för hållbar utveckling. Ju fler marknadsförare som använder sig 

av den här metoden skapar vi tillsammans en vision om en bättre förutsättning till en hållbar 

utveckling för framtida generationer och att ge jorden en chans att återhämta sig efter 

århundranden av slöseri på dess resurser. För är det inte det vad allt handlar om? 

 

Jag anser att vi som valt marknadsföringsyrket har en större betydelse än vad många tror. 

Marknadsförare är inte bara en aktör som visar upp en produkt som ska öka ett företags 

vinstintresse. De kan göra en skillnad som vad Borland och Paliwoda (2010, s. 58) beskriver som 

social förmyndare till medborgare och professionella yrkesutövare. Jag anser att signalsystemet 

som visualiseras i den gestaltande produktionen är ett tillvägagångssätt att framkalla en vision 

för hållbar utveckling. Kan då en marknadsförare bli en filosof som ifrågasätter ett företags 

accauntability och med det skapa ett ansvar att marknadsföra andra alternativ för hållbar 

utveckling? Marknadsförare som blir morgondagens filosofer genom att utbilda och hjälpa 

företag om en vision för hållbar utveckling. Filosofer som lyfter producenter och konsumenter 

samt uppmuntrar dessa till de alternativ som värnar för hållbar utveckling. Jag anser att denna 

undersökning och resultat har det gett en potential till att alla marknadsförare kan rannsaka sig 

själva och se på vad de egentligen kan göra för hållbar utveckling. Vilken betydande roll de 
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egentligen har och det ansvar som kommer med det. Jag anser att med denna undersökning och 

reklamfilm som en kanal utåt är ett första steg att marknadsförare kan bli en filosof. En filosof 

som ifrågasätter och utbildar konsumenter, producenter och andra marknadsförare för en vision 

om en bättre hållbar utveckling. Jag anser att med frågeställningen och de svar jag fått genom 

den samt detta arbete lyft en vision om en hållbar utveckling där marknadsförare som t.ex. 

använder sig av signalsystemet kan fungera som filosofer. 

 

 

Med dessa tankar och frågor jag ställt mig under detta arbete samt de svar som kommit, avslutar 

jag detta arbete med en vision om en bättre framtid där marknadsförare är en del av lösningen 

istället för problemet. Genom att ifrågasätta företagens accountability och därefter göra ett aktivt 

val på hur de ska gå tillväga med marknadsföringen där hållbar utveckling blir det övervägande 

vinstintresset. Undersökningen har det gett mig en omfattande relation till ämnet som jag inte var 

beredd på när jag startade i våras, men som jag nu tar till mig och vill lyfta vidare. Detta 

kandidatarbete är ett första steg där det finns utvecklingspotential till att vad jag anser kan bli 

något större. Där denna vision om en hållbar utveckling kan förvandlas till en praktik. Detta 

anser jag är marknadsförarens ansvar att vara en del av och att fortsätta utveckla. Där vi alla från 

producent till konsument har som mål att värna för hållbar utveckling där marknadsförare kan bli 

morgondagens filosofer. 
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6 Ordlista 

 

Accountability  - En trovärdighet som du kan räkna med 

 

Animering  - Rörliga bilder från en illusionskapande framställning 

 

Förproduktion  - Den del i en mediaproduktion som innefattar bl.a. manus och  

planering om hur en produktion kommer gå till väga. 

 

Gestaltning  - Att ge form 

 

Konsument  - T.ex. kunder som köper en produkt 

 

Marknadsföring - Den kommunikation som sker mellan två aktörer, t.ex. företag och 

kund. 

 

Producent  - Företag som utför och tillverkar eller en person som leder en  

produktion 

 

Produkt  - En vara som tillhandahålls av t.ex. producent 

 

Sociala medier  - Samlingsnamn på kommunikationskanaler där användare kan  

kommunicera med varandra 

 

Visuellt  - Det du ser i t.ex. en reklamfilm 
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8 Bilagor 

I detta kapitel presenteras manuset av den gestaltande produktionen. 

 

8.1 Manus 

 

Manus - Voice Over  
En marknadsförares ansvar för hållbar utveckling 

 
Scen 1 Inledning 
Visste ni att den mänskliga rasen är för närvarande den ända 
arten på jorden som inte lever inom gränserna för det naturliga 
ekosystemet och är med det den ända arten som inte lever 
hållbart? Med tanke på denna situation om det naturliga 
ekosystemet där konsumenter bidrar med miljöförstörelse i vår 
vardag med t.ex. bilen, är det viktigt att för oss som valt 
marknadsföringsyrket att kommunicera alternativen som ger en 
bättre förutsättning för hållbar utveckling. 
 
Scen 2 Aktör i det dolda 
Marknadsförare är en aktör som arbetar i det dolda, det är deras 
handlingar som syns. Som marknadsförare har du ett stort ansvar 
och inflytande på vad ett företag ska kommunicera.  
Med detta ansvar kan du faktiskt säga nej till att marknadsföra 
ett företag om du märker att denna motverkar hållbar utveckling. 
Tyvärr är det inte alla marknadsförare som tänker så eller har 
möjlighet att säga nej då risken är att det sagda företaget bara 
går till en annan marknadsförare istället. En mindre 
marknadsförare kanske inte har råd att säga nej till ett uppdrag 
fast de vet om att det är för ett dåligt ändamål. 
 
Men finns det ett system som alla marknadsförare kan använda sig 
av så att yrket kan bli som en kanal för att utbilda konsumenter 
och producenter till en hållbar utveckling? 
 
Scen 3 Nätverk 
Tänk er ett nätverk med producenter, produkter, konsumenter och 
marknadsförare i kontext med hållbar utveckling. Lägg till ett 
signalsystem där vi bedömer dessa aktörer i färgerna grönt, gult 
eller rött. Det gula omdömet är något som kan utvecklas till 
antingen rött eller grönt beroende om det är bra eller dåligt 
för hållbar utveckling. För att nätverket ska värna för en 
hållbar utveckling bör alla dessa aktörer vara gröna eller 
alternativt gula. Om någon av dessa aktörer har ett rött omdöme 
samarbetar dem inte och blir då till ett instabilt nätverk. Det 
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är sammanslagningen av alla dessa aktörer som blir till ett 
nätverk. Och för att värna om en hållbar utveckling bör detta 
nätverk vara stabilt, då med främst gröna omdömen. När nätverket 
är grönt säger vi ja till att marknadsföra en producent eller 
produkt och när nätverket är rött bör vi säga nej.  
 
Scen 4 Mellanläge 
Men allt är inte alltid svart eller vitt, eller i detta fall, 
rött eller grönt. Hur ska en marknadsförare kunna använda detta 
system som kanske inte har möjlighet eller vill säga nej till 
ett uppdrag? Jo det finns ett mellanläge. Marknadsförare kan bli 
som en guide åt producenter och utbilda dessa till en vision för 
hållbar utveckling. Genom en ansvarsgrundad marknadsföring där 
producenternas mål i sin tur är att utbilda konsumenter om de 
risker som kan förekomma med till exempel deras produkter. Då 
kan de röda omdömena utvecklas till ett gult och senare om 
visionen uppfylls, till och med grönt.  
 
Scen 5 Avslut 
Slutligen vill jag fråga dig vad du anser ditt vinstintresse är. 
Är det enbart att tjäna pengar för att få en bättre 
levnadsstandard idag, utan hänsyn till miljö och samhälle?  
 
Eller är det att tillsammans utbilda konsumenter och producenter. 
Där en vision om en bättre förutsättning för hållbar utveckling kan 
växa fram. En vision där vårt gemensamma vinstintresse är att den 
framtida generationer kan få uppleva en miljö och samhälle som 
inte är förstörd på grund av vårt sätt att leva idag. För är det 
inte det vad allt bör handlar om? Vad är ditt vinstintresse? 
 
 


