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Förord 
 
Vi skulle vilja framföra ett varmt tack till alla som har hjälpt oss med denna uppsats. Vår 
handledare Daniel Hjelmgren och våra respondenter som ställde upp och bidrog till vår studie. 
Kurskamrater som tagit sig tid att läsa igenom studien samt övriga personer i vår närhet som 
har hjälpt oss genom hela uppsatsprocessen.  
 
Tack! 

 
 
 

Borås den 22 maj år 2015 
 

/ Kamilla Björklund & Sofia Provén  
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Abstract 
Background: Consumers want to be involved and help to protect the environment. A reason 
for this is that a market for ecological products has grown by. Today, most of the 
conventional stores in the FMCG sector have ecological products on their store shelves, but 
far from all customers choose to buy these. Therefore, it can be a challenge for the stores in 
the FMCG sector to successfully market the ecological assortment.    
 
Purpose: The purpose of this study is to find out how stores in the FMCG sector work to 
promote their ecological assortment. In addition, this study identifies the possible motivations 
and resistance regarding the marketing and the sales of ecological products from the FMCG 
sector perspective.  
 
Design/methodology/approach: This is a Swedish study based on a deductive approach. The 
empirical data is collected from seven interviews with respondents who are store managers in 
each grocery store. The stores are located in Borås and the neighboring areas. 
 
Findings: The general conclusion we draw from this study is that most marketing techniques 
in the FMCG sector are common among our respondents' respective stores. However, not 
everyone uses exactly the same set of marketing techniques, nor to the same extent. Positive 
health effects and environmental interest of consumers have shown to be motivating 
consumers mostly. Resistance including proven high price and lack of knowledge of 
consumers has proved the most sensitive.  
 
Originality/value: This study shows how stores in the FMCG sector are working to market the 
ecological sales. Knowledge from our study can be used for future research in subjects related 
to ecological sales for stores in the FMCG sector.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: marketing, green marketing, FMCG, ecological food  
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Sammanfattning 
 
Bakgrund: En marknad för ekologiska livsmedel har vuxit fram bland annat genom att 
konsumenter vill vara med och bidra till att skydda miljön. Flertalet livsmedelsbutiker har 
idag ekologiska livsmedel på sina butikshyllor, men långt ifrån alla kunder väljer att köpa 
dessa. Därför kan det vara en utmaning för dagligvaruhandeln att framgångsrikt marknadsföra 
det ekologiska sortimentet. 
 
Syfte: Syftet med den här studien är att ta reda på hur dagligvaruhandeln arbetar för att 
marknadsföra det ekologiska sortimentet. Därutöver ska denna studie utreda kring de 
drivkrafter och hinder som dagligvaruhandeln kan identifiera gällande dess markandsföring 
och försäljning av ekologiska livsmedel.  
 
Design/metod: Denna studie utgår från en deduktiv ansats. All empirisk data är insamlad från 
sju stycken intervjuer där respondenterna är butikschefer i varsin livsmedelsbutik. 
Livsmedelsbutikerna är belägna i Borås och dess närområden.   
 
Resultat: Den generella slutsatsen som vi kan dra av vår studie är att det har visat sig att 
flertalet marknadsföringstekniker inom dagligvaruhandeln är gemensamma bland våra 
respondenters livsmedelsbutiker. Däremot använder inte alla livsmedelsbutiker exakt samma 
uppsättning marknadsföringstekniker och inte heller i samma utsträckning. Drivkrafter 
gällande dagligvaruhandelns försäljning av ekologiska livsmedel har bland annat visat sig 
vara positiva hälsoeffekter och miljöintresse hos konsumenter. Samtidigt har hinder gällande 
dagligvaruhandelns försäljning bland annat visat sig vara okunskap hos konsument och högt 
pris.     
 
Originalitet/värde: Denna studie visar hur livsmedelsbutiker arbetar för att främja den 
ekologiska livsmedelsförsäljningen. Kunskap som tillförs i vår studie kan användas för 
framtida forskning inom ämnen som berör marknadsföring och försäljning av ekologiska 
livsmedel inom dagligvaruhandeln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: marknadsföring, grön marknadsföring, dagligvaruhandeln, ekologiska livsmedel 
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1. Inledning 
 
Studiens inledning innehåller en bakgrund som syftar till att väcka intresse för vårt valda 
forskningsområde. Därefter förs en problemdiskussion som mynnar ut i studiens 
problemformuleringar och syfte. Kapitlet avslutas med en beskrivning av studiens 
avgränsning.  

1.1 Problembakgrund 
Klimatförändringarna kännetecknas av att existera i stor omfattning och är därmed ett 
angeläget problem. För att förebygga dessa miljömässiga utmaningar från företagens sida 
krävs det att de drastiskt försöker minska sina effekter inom tillverkning, distribution, råvaror 
och energianvändning (Grant 2008). Grant (2008) hävdar att företag som inte tar till sådana 
åtgärder kommer att få det tufft och kanske till och med dö ut. Detta på grund av reglering och 
de ökade kundkraven som kräver ett genomtänkt miljöarbete. Hållbar utveckling förklaras 
som ett begrepp gällande det ansvar vi har för den värld som vi lever i. Hur hantering av 
utmaningar gällande ekonomiska, sociala och miljömässiga problem kan med hjälp av hållbar 
utveckling förklaras (Sutton 2004). 
 
Sett till de miljömässiga aspekterna av hållbar utveckling är miljöproblem något som berör 
alla aktiva medborgare, företag och institutioner världen över mycket mer nu än för 30 år 
sedan. Internationella undersökningar visar att konsumenterna oroar sig mer om miljön och 
förändrar gradvis sitt beteende (Grant 2008). Dessutom har ökade sociala och politiska 
påtryckningar bidragit till att företag har tagit steget längre från att bara ta itu med 
föroreningar och avfallshantering. Istället har man arbetat vidare med alternativa lösningar 
och därmed relaterat sin marknadsföring mot grönare produkter, i ett försök att hålla steg med 
miljörörelsen (Roberts & Straughan 1999). En tydlig effekt av fokuset på hållbar utveckling 
är det ökade intresset för så kallad grön marknadsföring. Grön marknadsföring syftar till 
planering, utveckling och marknadsföring av produkter eller tjänster utan en negativ inverkan 
på miljön (Sachdev 2011). Grön marknadsföring anses som en av de viktigaste förändringarna 
i moderna företag (Gurău & Ranchhod 2005). Genom en ökning av kundernas medvetenhet 
om miljöfrågor, samt genom striktare regler som införts av nationella regeringar, har 
efterfrågan på ekologiska produkter och hållbara verksamheter expanderat. Gurău och 
Ranchhod (2005) förklarar att noga bevakning från olika miljögrupper och media över 
företagens efterlevnad av ekologiska principer har skapat ökat tryck och medvetenhet i 
omvärlden. I de utvecklade länderna, främst Västeuropa, Nordamerika, Sydostasien och 
Australien finns de viktigaste marknaderna för miljövänliga produkter. Det inhemska utbudet 
kan dock inte alltid möta efterfrågan på ekologiska produkter, vilket genererar möjligheter för 
utvecklingsländers företag.  
 
Implementering av grön marknadsföring inom organisationen ökar i allt större utsträckning då 
företag gradvis börjar inse de olika konkurrensfördelarna och de olika möjligheterna som kan 
uppnås (Grant 2008). Vidare konstaterar Grant (2008) att det utan tvekan är en betydande del 
av konsumenterna som är villiga att främja grönare produkter och tjänster. Resultatet av att 
aktiva konsumenter vill vara med och bidra till att skydda miljön har bland annat resulterat i 
att en marknad för ekologiska produkter har vuxit fram (Grant 2008). De ekologiska 
jordbruken har ökat i snabb takt runt om i världen och det har skett en expansion inom den 
ekologiska livsmedelsindustrin (Islam 2014, Willer & Kilcher 2011).  
 

http://www.emeraldinsight.com.lib.costello.pub.hb.se/action/doSearch?ContribStored=Gur%C4%83u%2C+C
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Förr var marknaden för ekologiska livsmedel avskild från den konventionella 
livsmedelsmarknaden. Med tiden har situationen dock förändrats och den ekologiska 
livsmedelsmarknaden har nu blivit integrerad i den konventionella livsmedelsmarknaden. 
Detta på grund av att konsumenternas beteende har utvecklats (Islam 2014).  
 
Livsmedelsverket (2015) förklarar att det som skiljer ekologiska livsmedelsprodukter från 
andra livsmedelsprodukter är att i den ekologiska odlingen är det förbjudet att använda 
konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Djurens foder ska i huvudsak vara producerat 
på den egna gården och det är viktigt att de får vistas utomhus. Det är även av betydelse att de 
får utlopp för sina naturliga beteenden. Förekomst av genetiskt modifierade organismer är inte 
tillåtet vid ekologisk produktion och inte heller bestrålning. Ett fåtal tillsatser och så kallade 
processhjälpmedel kan användas reglerat. Förpackningens märkning säkerställer att det är en 
ekologiskt framtagen produkt som köps (Livsmedelsverket 2015).  
 
Enligt Hygstedt och Fagerberg (2014) består den ekologiska livsmedelsförsäljningen i Sverige 
av endast 4,3 procent av den totala försäljningen av livsmedel. Andelen av ekologiskt sålda 
varor har dock sedan 2004 totalt ökat med 2,3 procentenheter. Vissa varor är däremot mer 
utmärkande än andra. Varor som fisk, kaffe, te, kakao samt frukt har ökat andelen ekologisk 
försäljning med cirka fyra procentenheter sedan år 2004 till en andel på drygt 7 procent år 
2013. Ägg och bananer var andra livsmedel som hade hög andel ekologisk försäljning i 
Sverige. Bland de produkter som kvalat in på tio-i-topp listan under år 2013 uppvisade just 
ekologiska ägg och bananer de största försäljningsvärdena (Hygstedt & Fagerberg 2014). 
Samtidigt som det ekologiska försäljningsvärdet totalt sett ökar finns det också många 
varugrupper med låg andel ekologisk försäljning. Exempel på sådana varugrupper är kött, 
bröd och spannmålsprodukter. 
 
Konsumtion av ekologiska livsmedel har ökat stadigt under de senaste decennierna i de flesta 
utvecklade länder. Försäljningen av ekologiska produkter startade främst i speciella 
livsmedelsbutiker och i viss mån även i hälsokostaffärer. Det dröjde dock inte lång tid förrän 
de konventionella livsmedelsbutikerna tog över mer och mer av den ekologiska försäljningen 
(Islam 2014). Den ständigt ökande försäljningsvolymen förklarar Islam (2014) genom att 
ekologiska produkter är en tydlig spegling av en ökad efterfrågan från konsumenterna. Som 
ett resultat av den ökade efterfrågan från konsumenterna har det skett en betydande förändring 
i alla tre relaterade fronter: producenter, återförsäljare och tillsynsmyndigheter. Sådana 
förändringar motiverar behovet av förståelse för konsumenternas beteende relaterat till 
ekologiska livsmedel (Islam 2014). Trots snabb expansion av produktion, marknadsföring och 
efterfrågan av ekologiska produkter består denna industri av mindre än två procent av 
världens totala livsmedelsindustri (Islam 2014). 

1.2 Problemdiskussion 
I dagens samhälle är konsumtion av ekologiskt producerade varor ett väl debatterat ämne. 
Dessa varor är ett klart bättre alternativ än konventionellt producerade varor utifrån både 
miljö- och hälsoaspekter, men även utifrån arbetsförhållanden gällande produkttillverkningen 
(Islam 2014). Konsumenter anser att ekologiska produkter är bättre ur hälsosynpunkt, mer 
miljövänliga och av bättre kvalitet (Islam 2014). Det som däremot hindrar många 
konsumenter från att faktiskt välja de ekologiska varorna är det högre priset. Dessutom har det 
uppkommit att konsumenter menar att de saknar medvetenhet om hur mycket bättre de 
ekologiska varorna är inom ovanstående aspekter i jämförelse med de konventionella 
alternativen (Islam 2014).  
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Termen “miljövänliga köp” är den term som oftast används i hänvisning till produkter där de 
innehar en ekologisk vänlighet. Däremot påpekar Solér (1996) att det inte behöver innebära 
att dessa produkter inte har någon effekt på miljön alls. Det är snarare så att produkter inom 
en viss produktkategori märkta som ekologiskt vänlig anses mindre farliga för miljön jämfört 
med andra produkter i samma kategori. Ett koncept som finns är exempelvis “ekologiskt 
anpassad produkt” vilket innebär att produkter märkta i enlighet med detta är mindre skadliga 
för miljön än liknande produkter (Solér 1996). En ekologiskt vänlig produkt kan således 
definieras som en produkt som orsakar ett minimum av skador på miljön i varje fas av 
distributionskedjan (Solér 1996).  
 
Under de senaste decennierna har det skett en ökning gällande miljömedvetenhet i världen. 
Trots detta har det dock inte skett den ökning i efterfrågan av ekologiska produkter som hade 
förväntats. På grund av detta konstaterar Sachdev (2011) att det har uppstått luckor i både 
attityd- och avsiktsbeteenden. Sachdev (2011) får medhåll från Vermeir och Verbeke (2006) 
som menar på att det finns ett gap mellan gynnsam inställning till hållbart beteende och 
avsikten att faktiskt köpa ekologiska livsmedelsprodukter.  
 
Det råder olika teorier om vilka kundgrupper som främst handlar ekologiska livsmedel. Enligt 
Lu, Bock och Jospeh (2013) är generationen födda från hela 1980-talet och början av 2000-
talet en betydande marknadsmöjlighet för ekologiska produkter. Enligt tidigare gjorda studier 
bryr sig denna generation om miljön och de flesta besitter positiva attityder till gröna 
produkter och är villiga att betala mer för dessa. Å andra sidan påstår Sachdev (2011) att de 
som köper ekologiska livsmedel i genomsnitt är lite äldre, tenderar att ha högre inkomst och 
mer utbildning. Idag har nästan alla livsmedelsbutiker ekologiska livsmedelsprodukter på sina 
butikshyllor (Mondelaers, Verbeke & Huylenbroeck 2009). Trots detta är det en utmaning för 
dagligvaruhandeln att framgångsrikt kommunicera gröna budskap. Lu, Bock och Jospeh 
(2013) menar att för skapande av kundlojalitet är ekologiska produktattribut betydande 
faktorer, främst för konsumenterna födda år 1980 eller senare. Marknadsförare kan därigenom 
komma att vilja ägna mer tid åt dessa attribut när de utvecklar sina marknadsföringsstrategier 
för ekologiska varor (Lu, Bock och Jospeh 2013). 
 
Det gap som finnas mellan gynnsam inställning till hållbart beteende och avsikten att köpa 
ekologiska livsmedelsprodukter kan kunna minskas genom att informera kunderna mer och 
marknadsföra de ekologiska livsmedlen tydligare (Sachdev 2011). För närvarande finns det 
ett starkt intresse bland svenska konsumenter att köpa ekologiska livsmedel (Mondelaers, 
Verbeke & Van Huylenbroeck 2009).  Zaharia och Zaharia (2014) menar däremot att det finns 
en brist på enhetlighet i grön marknadsföring som gör det otydligt för konsumenter.  

1.3 Problemformulering 
• Hur arbetar dagligvaruhandeln med marknadsföring av ekologiska livsmedel? 
• Vilka drivkrafter och hinder påverkar dagligvaruhandelns marknadsföringsarbete och 

försäljning av ekologiska livsmedel?  
 

1.4 Syfte 
Syftet med den här studien är att ta reda på hur dagligvaruhandeln arbetar för att 
marknadsföra det ekologiska sortimentet. Därutöver ska denna studie utreda kring de 
drivkrafter och hinder som dagligvaruhandeln kan identifiera gällande dess markandsföring 
och försäljning av ekologiska livsmedel.  
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1.5 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa oss till att enbart undersöka hur livsmedelsbutiker i Borås och i dess 
närliggande områden arbetar med att marknadsföra det ekologiska sortimentet. Studien 
undersöker endast livsmedel som klassas som ekologiskt odlade, vilket innebär att vi inte tar 
hänsyn till andra produktmärkningar. Vår studie utgår ifrån dagligvaruhandelns perspektiv, då 
vi inte har intervjuat några konsumenter gällande vårt valda forskningsområde.  



 

 - 5 - 

2. Teoretisk referensram 
I studiens teoretiska referensram redogörs för teorier som är av betydelse för vårt valda 
forskningsområde. Definitioner av grön marknadsföring kommer att förklaras och därefter 
gröna strategier i försörjningskedjan. Ekologiska produkter i dagligvaruhandeln och dess 
marknadsföring kommer därefter beaktas. Detta för att sedan kunna få en klarare bild om 
dess olika tekniker och strategier som företag implementerar för att marknadsföra ekologiska 
livsmedel inom dagligvaruhandeln. Miljömärkningars påverkan på ekologiska livsmedel och 
greenwashing, som överlag ses som en nackdel för grön marknadsföring, uppmärksammas. 
Slutligen presenteras vilka typer av konsumenter som främst handlar ekologiska livsmedel 
och det förmodade gapet mellan positiv inställning till hållbart beteende och avsikten att köpa 
ekologiska livsmedelsprodukter. 

2.1 Grön marknadsföring 
Termen ”Green marketing”, det vill säga grön marknadsföring, syftar till planering, 
utveckling och marknadsföring av produkter eller tjänster som uppfyller kundernas behov, 
utan en negativ inverkan på miljön (Sachdev 2011). De två målen som grön marknadsföring 
måste uppfylla är enligt Fuentes (2014) mening; förbättrad miljökvalitet och 
kundtillfredställelse. De allra flesta konsumenter kommer att ställa sig frågan om vad de 
betyder för dem själva när de använder gröna produkter (Sachdev 2011).  
 
För att den gröna marknadsföringen ska bli framgångsrik gäller det att man skapar en effektiv 
sådan. Detta görs enligt Du, Bhattacharya och Sen (2010) genom användning av termer som 
förstås och erkänns av den tänkta målgruppen. För att kommunicera ut meddelanden rörande 
produkter som är mindre skadliga för miljön är det av betydelse att veta hur den enskilde 
konsumenten definierar termer som används i samband med dessa. Ottman, Stafford & 
Hartman (2006) och Sachdev (2011) menar att en övertygande kommunikation till 
konsumenterna framkommer genom att miljöargumenten är specifika och meningsfulla. 
Företag måste skapa medvetenhet om sina initiativ gällande dessa frågor innan de kan skörda 
efterföljande fördelar på marknaden. Det är därför nödvändigt för chefer att få en bättre 
förståelse för de gröna meddelandens innehåll som kan komma att leda till framgångsrik 
kommunikation klargör Du, Bhattacharya och Sen (2010).  
 
Lu, Bock och Jospeh (2013) förklarar att miljömedvetna konsumenter kan vara ett lönsamt 
marknadssegment för försäljning av ekologiska varor. Genom att ett företag satsar “grönt” 
eller börjar tillämpa grön marknadsföring kan det leda till att företagens image förbättras 
vilket leder till ökade vinster och kundlojalitet. Vidare förklaras det att när företagen 
införlivar ekologiska produkter och tjänster på marknaden kan företagen uppnå två mål. För 
det första kan dessa produkter och tjänster tillgodose behoven hos de befintliga 
miljömedvetna konsumenterna. Därutöver kan de sedan skapa möjlighet för konsumenterna 
att bli ekologiskt medvetna och mer insatta i miljöfrågor (Lu, Bock & Jospeh 2013).  
 
För att ett företag ska kunna förmedla en positiv uppfattning av sitt varumärke krävs en väl 
genomförd positioneringsstrategi. Detta ger stöd till den gröna marknadsföringsstrategin i 
allmänhet. Hartmann, Apaolaza Ibáñez och Forcada Sainz (2005) menar att marknadsföringen 
av gröna produkter bör fokusera på att förmedla känslomässiga fördelar genom varumärket. 
Detta bör i sin tur ske samtidigt som de ser till att målgruppen uppfattar de verkliga 
miljöfördelarna som produkten tillgodoser. De gröna kommunikationsstrategierna bör alltså 
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syfta till att associera varumärket med trevliga, emotionella bildspråk av naturen, samtidigt 
som det bör presentera information om miljöanpassade produktattribut.  
 
Sachdev (2011) påpekar att den gröna marknadsföringen måste uppfylla konsumenternas 
behov och intressen utöver vad som är bra för miljön. Detta för att de främsta anledningarna 
till varför konsumenter inte köper ekologiska produkter är på grund av vissa uppoffringar i 
form av besvär, högre kostnader och lägre prestanda på produkten utan betydande 
miljövinster. De flesta individer födda år 1980 och framåt har en positiv attityd till ekologiska 
produkter. Det är däremot endast vissa återförsäljare som på ett effektivt sätt har kunnat 
skicka gröna meddelanden till dessa (Taken Smith 2014). Bakom företagens initiativ för att 
främja hållbarhet är det konsumenterna som är den drivande kraften. 

2.2 Gröna strategier i hela försörjningskedjan 
“Going green” är inte bara en slogan eller ett koncept utan en strategi som kan hjälpa företag 
att uppnå hållbarhet. Det är en strategi som företag aktivt behöver implementera genom hela 
verksamheten (Rahbar & Abdul Wahid 2011). Att formulera och implementera en hållbar 
grön strategi kan hjälpa företag att öka sin konkurrenskraft inom sin bransch. Med hänseende 
till detta har företag i allt högre grad genomfört gröna strategier. Företag driver idag gröna 
strategier på grund av efterfrågan från intressenter. Hela försörjningskedjan bör visas genom 
en grön lins, där företagen ordentligt bör överväga de gröna principerna vid viktiga beslut 
(Malhotra & Higgins 2009). Konsumenter är mer benägna att köpa produkter eller tjänster 
från ett företag med ett bra “grönt” rykte snarare än från ekonomiskt framgångsrika företag 
(Chiang, Chan & Nguyen 2014).  
 
Livsmedelsindustrin står inför många utmaningar och frågor gällande hela försörjningskedjan. 
Återförsäljarna är i denna kedja i fokus och samordnar denna mot en mer konsumentdriven 
kedja och bör därför anpassa sina leverantörsstrategier för att bättre svara mot 
konsumenternas behov och önskemål (Marques Vieira, Dutra De Barcellos, Hoppe & 
Bitencourt da Silva 2013). Livsmedelsföretag som genomför gröna strategier i hela 
försörjningskedjan kommer att överväga olika strategier i olika processer. Dessa gröna 
strategier bör svara på frågor om livsmedelskedjan har nytänkande, integrerar hållbarhet i 
kärnverksamhetsstrategin och marknadsför sitt varumärke med gröna koncept för allmänheten 
(Chiang, Chan & Nguyen 2014). Genom inkorporering av dessa principer kan 
livsmedelsföretag uppnå konkurrensfördelar genom att differentiera sig som “grönt”. Gröna 
strategier har skiftat från att bara röra företagen själva till att handla om hela 
försörjningskedjan. Det är inte det enskilda företaget i sig som kommer att påverka dess gröna 
resultat utan hela försörjningskedjan kommer att bidra (Chiang, Chan & Nguyen 2014). För 
att lyckas med att differentiera sig som grön bör företagen överväga de gröna begreppen inom 
sina försörjningskedjor och deras kulturer. Därutöver är det av central betydelse att skicka 
gröna budskap till kunderna via olika marknadsföringsstrategier när de arbetar med dessa 
(Chiang, Chan & Nguyen 2014). Värdeskapande ekologiska produkter sker genom en 
samordnad värdekedja som är medveten och lyhörd för konsumenternas personliga 
värderingar (Marques Vieira, Dutra De Barcellos, Hoppe & Bitencourt da Silva 2013). Chen 
och Paulraj (2004) hävdar att partnerskap mellan köpare och leverantörer kommer att 
förbättra konkurrenskraften och möta kundernas behov. 

2.3 Ekologiska livsmedel i dagligvaruhandeln 
Intresset för ekologiska livsmedel har ökat då det råder en växande oro för hälso- och 
miljöfrågor bland konsumenter. Detta har genererat en ökning av organisk forskning och 
marknadsförare försöker förstå motiven bakom konsumenternas inköp av ekologiska 
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livsmedel (Smith & Paladina 2010). Dessa typer av produkter blir allt mer synliga inslag i 
livsmedelsbutiker från att till en början ha setts som en separat nischmarknad. En stor 
anledning till detta kan förklaras med att konsumenter blir mer medvetna om en rad etiska 
frågor i samband med livsmedelsproduktion (Smith & Paladina 2010).  
 
Den ekologiska dagligvaruhandeln som marknadsplats expanderar och möter de växande 
kraven från konsumenterna. Den ekologiska livsmedelsmarknaden har blivit integrerad i den 
konventionella livsmedelsmarknaden i takt med att konsumentbeteendet på 
livsmedelsmarknaden har förändrats (Islam 2014). Priset på de ekologiska varorna gentemot 
de konventionella livsmedlen visar sig vara en viktig fråga bland dem och en av de aspekter 
som hindrar kunderna från att handla ekologiska livsmedel. Detta för att priset på ekologiska 
alternativ är högre än sina konventionella motsvarigheter. Jones, Clarke, Hill, Shears och  
Hillier (2001) förklarar att anledningen till detta är för att det är dyrare att producera 
ekologiska varor och att all hantering gör att distributions- och marknadsföringskostnaderna 
inte kan dra nytta av stordriftsfördelar i samma utsträckning som konventionella livsmedel.  
 
I genomsnitt är de ekologiska livsmedlen ca 69 % dyrare än de konventionella livsmedlen. 
Detta för att ekologisk livsmedelsproduktion är dyrare än konventionell livsmedelsproduktion 
(Islam 2014). Orsaken till detta är bland annat för att den ekologiska livsmedelsproduktionen 
inte kan uppnå stordriftsfördelar och dra nytta av de produktiva fördelarna med konstgödsel, 
bekämpningsmedel och tillväxthormoner. Hela prispåslaget för de ekologiska produkterna blir 
inte översatt till vinst (Islam 2014). För att kunna producera ekologiska livsmedel tillskrivs 
högre kostnader. Även om ekologiska livsmedel kostar mer föredrar ändå konsumenter att 
köpa dessa men företag vill få ännu fler konsumenter att göra detta aktiva val (Islam 2014). 
Däremot måste företagen göra ekologiska produkter mer lättillgängliga och prisvärda. Detta 
utan att kompromissa med prestanda och extra kostnader för konsumenten att fatta 
välgrundade köpbeslut, då de allt oftare rapporterar en vilja att göra det (Sachdev 2011).   

2.4 Marknadsföringsinsatser gällande ekologiska livsmedel 
Ekologiska produkter har blivit en del av den traditionella dagligvaruhandeln. Detta leder till 
att återförsäljarna aktivt försöker stimulera sin försäljning av dessa produkter med hjälp av 
olika marknadsföringstekniker i livsmedelsbutikerna (Van Herpen, van Nierop & Sloot, 
2011). Marknadsföring är en av de viktigaste faktorerna för försäljningstillväxt för marknaden 
av ekologiska produkter (Atanasoaie 2013). Dagligvaruhandeln konkurrerar med 
specialiserade ekologiska butiker och andra återförsäljare i att locka konsumenter. 
Marknadsföring baserad på försäljningsargument används främst i konventionella 
livsmedelsbutiker och specialiserade ekologiska butiker och inkluderar ett varierat utbud av 
tekniker såsom radioreklam, flygblad, broschyrer, reklam på golvet och placerade indikatorer 
ovanför exponeringen av de ekologiska varorna (Atanasoaie 2013). Vidare menar Atanasoaie 
(2013) att vissa återförsäljare fokuserar sina kampanjer på pris eftersom priset är ett av de 
viktigaste hindren vad gäller köp av ekologiska livsmedel. Dessa återförsäljare använder 
reklammeddelanden som förklarar varför deras pris är högre än för konventionella produkter. 
 
Atanasoaie (2013) tydliggör att säljfrämjande åtgärder (sales promotion) är en viktig 
uppsättning av olika marknadsföringstekniker för att stimulera den ekologiska 
livsmedelsförsäljningen i butik. Det har konstaterats att effekten av säljfrämjande tekniker 
som är beroende av priset överskattas medan effekten av säljfrämjande tekniker som inte är 
baserat på pris, exempelvis reklammetoder vid försäljningsstället och 
provsmakningsverksamhet, underskattats. Vidare påpekar Atanasoaie (2013) att de 
reklammaterial som distribueras vid försäljningsstället är effektiva bara om de aktivt 

http://www.emeraldinsight.com.lib.costello.pub.hb.se/action/doSearch?ContribStored=Clarke-Hill%2C+C
http://www.emeraldinsight.com.lib.costello.pub.hb.se/action/doSearch?ContribStored=Shears%2C+P
http://www.emeraldinsight.com.lib.costello.pub.hb.se/action/doSearch?ContribStored=Hillier%2C+D
http://www.emeraldinsight.com.lib.costello.pub.hb.se/action/doSearch?ContribStored=Hillier%2C+D
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distribueras av butikspersonalen. Den personal som deltar i denna marknadsföring måste vara 
välinformerade för att svara på frågor från potentiella kunder. Graden av kunskap varierar 
mellan säljare om de arbetar i konventionella livsmedelsbutiker eller i specialiserade 
ekologiska butiker. I specialiserade ekologiska butiker kan personalen oftast förmedla ut 
information till kunderna på ett mer effektivt sätt än vad personalen som arbetar i andra 
butiker kan (Atanasoaie 2013).   
 
Ytterligare marknadsföringstekniker för att främja den ekologiska försäljningen inom 
dagligvaruhandeln kan vara hyll-layout, hyll-exponering och priskampanjer (Herpen, Nierop 
& Sloot 2011). Fördelningen av hyllutrymme är en avgörande betydelse inom 
dagligvaruhandeln då den påverkar både avkastning på investeringar och kundnöjdhet (Liam, 
Rodrigues & Zhang, 2004). Vidare förklarar Liam, Rodrigues och Zhang (2004) att den 
allmänna insikten från tidigare forskning är att mängden hyllutrymme som tilldelats en 
produkt, i förhållande till den totala produktkategorin, positivt påverkar produktförsäljningen. 
Chandon, Hutchinson, Bradlow och Young (2009) påpekar dock att de positiva effekterna av 
ytterligare hyllutrymme kan avta. En ökning av andelen hyllutrymme för en produkt har 
därmed en positiv men marginellt avtagande effekt på produktefterfrågan. 
 
Chung, Schmit, Dong och Kaiser (2007) har undersökt hur placeringen av ekologiska 
produkter på hyllorna i butikerna påverkar dess försäljning. De kom underfund med att 
placering av produkterna har ett stort inflytande på dess försäljning. Vid ett vertikalt hyll-läge 
är ögonhöjd vanligtvis bäst. Däremot för det horisontella läget är den optimala positionen 
mindre tydlig. En plats mot början av hyllan, det vill säga närmare huvudgången, kan vara 
mer förmånligt för en produkt. Samtidigt kan en plats i mitten av den visade produktkategorin 
vara värre, troligtvis eftersom konsumenterna kan nå produkten snabbare när de kommer från 
huvudgången (van Nierop, Fok & Frances, 2008). Van Nierop, Fok och Frances (2008) visar 
att priskänsligheten är lägre för produkter som är placerade i mitten av hyllan. Eftersom 
ekologiska produkter ofta är prissatta högre än konventionella produkter kan denna lägre 
priskänslighet hjälpa försäljningen. Dessutom påpekar Chandon, Hutchinson, Bradlow och 
Young (2009) att en produkt som får vara i centrum av en butikshylla kan hjälpa denne att bli 
uppmärksammad och slutligen bli köpt. Väl synliga ekologiska varor på butikshyllorna bör 
alltså stimulera den ekologiska livsmedelsförsäljningen positivt.  
 
Den primära dispositionen som används för den totala produktkategorin kan ha många olika 
former i butikerna oavsett om de ekologiska produkterna är samlade eller inte. Exempelvis 
kan vissa butiker placera de ekologiska varorna tillsammans men ändå ordna kategorier enligt 
smak eller prisnivå. Boatwright och Nunes (2001) menar att om varje ekologisk produkt 
istället skulle ha placerats bredvid en konventionellt motsvarad produkt kan den vara mindre 
särskiljande. Om den totala produktkategorin arrangeras utefter olika varumärken kommer 
vissa varumärken att bli mer framträdande än andra. Detta för att konsumenterna kommer att 
jämföra de olika produkternas varumärken och dess mervärden (Boatwright & Nunes, 2001). 
Vidare kommer ett arrangemang av produkter utifrån ett visst produktattribut där ekologiska 
märken fungerar dåligt vara till skada för deras marknadsandel. Då ekologiska produkter 
normalt sett har högre priser än konventionella produkter kan ett arrangemang efter pris 
uppmärksamma dessa premiumpriser och på så vis bidra till minskning av marknadsandelar 
för ekologiska produkter (Boatwright & Nunes, 2001). 
  
Ailawadi, Gedenk, Lutzky och Neslin (2007) påpekar att priskampanjer för ekologiska 
produkter kan tillfälligt sänka prisgapet mellan ekologiska och konventionella produkter och 
därmed uppmana konsumenter att istället köpa ekologiska produkter. På så vis kan till 
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exempel högre konsumtionsnivåer av ekologiska produkter uppnås och marknadsandelen för 
de marknadsförda produkterna kan öka. Däremot påpekar Arnot, Boxall och Cash (2006) att 
effekten av priskampanjer som gäller ekologiska produkter inte alltid behöver vara stark. Det 
har visat sig att prissänkningar har relativt små effekter på ekologiska produkter. Detta för att 
etiskt orienterade konsumenter, som är benägna att köpa mycket ekologiska produkter, svarar 
mindre starkt till prissänkningar än andra konsumenter.                    
 
Neagu (2012) har studerat kommunikation som avser marknadsföring av ekologiska 
produkter. Kommunikationen är ämnad att forma ett miljövänligt beteende hos konsumenter. 
De olika teknikerna kan vara kognitiva, påverkande och konativa. Avseende den kognitiva 
nivån kan företagen generera information till konsumenterna som möjliggör för dem att exakt 
jämföra produkters miljömässiga attribut (Neagu, 2012). En annan teknik som används är att 
skapa känslor som rör miljöproblem. Dessa problem kan innebära förstörelse, förorening och 
saknaden av ansvar för vår planets framtid. När det gäller den konativa 
kommunikationsåtgärden måste marknadsförarna uppmuntra själva agerandet hos mottagarna. 
Neagu (2012) klargör att ju mer information konsumenterna får, desto mer miljömässigt 
ansvarsfulla blir dem. Kommunikationen som förmedlas ut till konsumenterna för att påverka 
dem att välja de ekologiska produkterna måste vara imponerande, övertygande och kreativ för 
att utveckla miljömässig känslighet hos konsumenterna.   
 
Många konsumenter vill köpa gröna produkter men dagligvaruhandeln och marknadsförare 
förlorar den gröna försäljningen på grund av flera viktiga punkter på vägen till ett köp. För att 
få dessa konsumenter att faktiskt köpa de gröna produkterna gäller det att göra ekologiska 
produkter lättare att hitta och känna igen, förbättra butikskommunikationen för gröna 
produkter och inspirera konsumenterna vid butikshyllorna (Sachdev 2011). I genomsnitt 
förlorar återförsäljare och tillverkare potentiell grön försäljning från en fjärdedel av köparna 
vid butikshyllorna. Mer inspiration och information kring ekologiska produkter kommer att 
bidra till en bättre konvertering vid butikshyllan angående beslutsfattandet. På så vis kommer 
konsumenternas trovärdighet för ekologiska produkter samtidigt att öka. I samma stund 
kommer deras oro som de har om produktens prestanda att minska då de ofta har detta i 
åtanke innan de beslutar om ett köp (Sachdev 2011). Återförsäljare och tillverkare bör 
tillsammans arbeta för att bestämma lämpligt sortiment av ekologiska produkter, minimera 
out-of-stocks och tydligt identifiera ekologiska produkter i butiken. De bör även förmedla en 
mer samordnad kommunikation och utbildning om hållbarhet. Utbildning angående 
produktfördelar, miljömässiga fördelar och miljömässiga åtgärder som konsumenter kan ta itu 
med behövs från både återförsäljarnas och tillverkarnas sida.  
 
Konsumenterna förstår inte alltid de miljömässiga fördelarna med produkterna och är ofta 
förvirrade av olika meddelanden i media (Shih-Tse Wang & Tsai 2014). Dessutom är många 
konsumenter omedvetna om vad som gör en produkt hållbar kontra enbart bra för en själv. Ett 
stort antal köpare förblir osäkra på vad som är grönt och därmed hela den gröna rörelsen 
överlag. Butikskommunikation har en stark påverkan på gröna köp. Det är därför av stor vikt 
att kommunicera varumärket och produktattributen via skyltar, produktförpackningar etcetera 
för att driva konsumenterna till köp förklarar Shih-Tse Wang och Tsai (2014).  

2.5 Prisstrategier 

Hunt och Morgan (1995) förklarar att i sammanhang där konsumenterna fattar snabba beslut 
och förlitar sig på djupt rotade föreningar i deras minne, har företag som försöker sälja 
ekologiska produkter en konkurrensnackdel. Priserna påverkar nämligen både 
konsumenternas värdeuppfattning om produkten samt och hur kostnaderna täcks. 
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Tillsammans bestämmer värdeuppfattningar och kostnader konkurrensfördelar för ett företag 
(Hunt & Morgan 1995). Utan en korrekt hantering av priser är det sannolikt för ekologiska 
produkter att erhålla en konkurrensnackdel. Nagle och Hogan (2013) menar att prishantering 
är en komplex uppgift där chefer kreativt måste balansera en mängd olika faktorer. Dessa 
faktorer innefattar kundernas uppfattning, konkurrenternas reaktioner och kostnader. 
 
Ingenbleek (2015) redogör för att konsumenterna alltid kan göra ett aktivt val mellan en 
ekologisk produkt och en konventionell produkt i livsmedelssortimentet. Konsumenterna 
jämför priset på en produkt med andra produkter i sortimentet, så kallade externa 
referenspriser, samt med den acceptabla prisklassen i deras minne, interna referenspriser. Från 
sådana jämförelser beslutar konsumenter om ett pris är högt eller lågt samt om det är rättvist 
eller inte. I samband med livsmedel, där inköpsbesluten fattas relativt snabbt, förlitar 
konsumenter sig främst på interna referenspriser som är djupt rotade i deras minne. I och med 
det är därför dessa svåra att förändra för ekologiska produkter. Däremot förklarar Ingenbleek 
(2015) att detta kan ändras genom att manipulera själva sammanhanget. Konsumenter 
kommer exempelvis att vara mer villiga att betala mer för ekologiska grönsaker som de 
använder till en finare middag med vänner under helgen än för en vanlig veckomåltid. 

2.6 Miljömärkningar  
De ekologiska produkterna som finns tillgängliga i dagens livsmedelsbutiker innehar olika 
etiketter på förpackningarna som är till för att informera och lugna konsumenterna om hälsa, 
säkerhet och miljö. Det har däremot visat sig att många konsumenter fortfarande är förvirrade 
över vad de olika etiketterna på produkters förpackningar faktiskt betyder (Sachdev 2011). 
För att konsumenterna ska kunna använda miljömärkningar som en åtgärd för att öka sina 
inköp av ekologiska produkter måste de ha god kunskap om dessa. Detta för att de över huvud 
taget ska kunna lita på märkningen (Daugbjerg, Andersen, Smed & Schvartzman 2014).  För 
konsumenter kan välbekanta etiketter på en produktförpackning i slutändan initieras till en 
vana (Sachdev 2011). 
 
För att garantera konsumenternas förståelse för de olika miljömärkningarna måste de åtföljas 
av informationskampanjer kring de aspekter som omfattas av själva märkningen (Daugbjerg 
et al. 2014). Om information uteblir kan det för konsumenternas del innebära att de utvecklar 
felaktiga förväntningar i förhållande till vad de miljömärkta produkterna faktiskt levererar. 
Felaktig kunskap kan i sin tur leda till ett konsumentbeteende som är oförenligt med vad 
miljömärkningarna är avsedda att uppnå. Det är av stor betydelse att miljömärkningarna alltid 
signalerar trygghet för konsumenter så att de miljömärkta produkterna verkligen levererar de 
förväntade egenskaperna. Ju högre nivå av kunskap om märkningsattribut och ju högre grad 
av förtroende i etiketten, desto mer sannolikt är det att konsumenterna kommer att 
köpa ekologiska livsmedel (Daugbjerg et al. 2014).  
 
Många konsumenter förblir misstänksamma mot miljöpåståenden som kan anses falska, 
ogrundade och/eller oetiska. Detta benämns som greenwashing (Sachdev 2011). Innebörden 
av termen greenwashing är att företag försöker skapa en bild av sig eller av sina produkter 
som miljövänliga fastän de inte är det. Chen och Chang (2013) menar att greenwashing 
fortfarande är vanligt på marknaden även om bland annat regeringar har utfört ett antal 
aktiviteter för att avskräcka detta. Konsumenter har lärt sig om fallgroparna kring 
greenwashing vilket har bidragit till att många avstår från att köpa ekologiska produkter. 
Därför är greenwashing ett stort hinder för grön marknadsföring. Om företag vill minska det 
negativa förhållandet mellan greenwashing och grönt förtroende måste de minska 
konsumenternas förvirring och riskupplevelse (Chen & Chang 2013). Lyon och Montgomery 
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(2013) har diskuterat kring hur framväxten av dagens sociala medier kan ge möjlighet för att 
på ett bättre sätt dela information och samordning mellan företag och konsumenter. Det finns 
många skäl till att tro att dessa verktyg kommer att förbättra kvaliteten för företagens 
miljökommunikation och därmed minska deras greenwashing. Ett växande antal 
miljömärkningar hotar att överväldiga och förvirra snarare än att upplysa konsumenterna 
menar Lyon och Montgomery (2013). Däremot kan sociala medier vara en bidragande faktor 
till att problemet kan lösas genom att innebörden av de olika miljömärkningarna sprids bland 
konsumenterna.  

2.7 Den gröna konsumenten  
Det råder ett växande intresse över hela världen för att skydda miljön. Människor blir desto 
mer oroade över miljön och förändrar därmed sitt beteende. Ett resultat av detta är att 
konsumenter efterfrågar miljövänligare livsmedel och därmed ekologiska produkter. Den 
viktigaste drivkraften bakom den gröna marknadsföringen är de gröna konsumenterna. 
Således är det viktigt för marknadsförare att identifiera typer av gröna konsumenter. De 
marknadsförare som arbetar med grön marknadsföring kan nå ett brett kundsegment då de kan 
locka dessa utifrån argument som prestanda, hälsa, bekvämlighet eller miljömedvetenhet. 
           
Det råder delade meningar om vilka kundgrupper som främst handlar ekologisk mat. Enligt 
Sachdev (2011) är i genomsnitt den gröna konsumenten lite äldre, tenderar att ha högre 
inkomst och mer utbildning. Krystallis och Chryssohoidis (2005) menar däremot att det 
snarare är yngre konsumenter som är något mer villiga att köpa fler och dyrare ekologiska 
varor då de innehar en större miljömedvetenhet. Krystallis och Chryssohoidis (2005) får 
medhåll från Lu, Bock och Jospeh (2013) som har studerat generationen födda år 1980 och 
framåt angående deras konsumtion av ekologiska produkter. Enligt tidigare gjorda studier 
bryr sig denna generation om miljön och de flesta besitter positiva attityder till gröna 
produkter och är villiga att betala mer för dessa. De miljövänliga produktattribut som har 
starkast påverkan och koppling hos denna generation är återvinningsbarhet eller 
återanvändning och positiva hälsoeffekter (Lu, Bock & Jospeh 2013). Något som är värt att 
tillägga är att vissa konsumenter köper ekologiska produkter för andra ändamål än för de 
miljönyttiga skälen. Marknadsföringen av framgångsrika gröna produkter visar att vissa 
konsumenter hittar värden genom exempelvis symbolik, status och bekvämlighet (Ottman, 
Stafford & Hartman 2006).     

2.8 Konsumentbeteende och attityder  
Mat äts i ett socialt och kulturellt sammanhang och påverkas av människor, kultur, 
mediadebatter och politiska värderingar. Valet av livsmedel avspeglar ofta kompromisser i 
vardagen snarare än enskilda konsumentpreferenser (Miller 2001). De flesta människor vill 
göra rationella val i situationer när gröna produkter finns tillgängliga. Därför vill konsumenter 
ha mer information om gröna produkter för att därigenom göra det möjligt för dem att välja 
utifrån sina avsikter (Solér 1996).  
 
Miljöattityder påverkar konsumenternas intentioner mot ekologiska produkter. Miljöhänsyn 
nämns ofta som en stark drivkraft för köp men miljömotiven förklaras endast som en liten del 
av ekologiska inköp (Alwitt & Pitts 1996). Konsumenter av ekologiska livsmedel har visat sig 
vara intresserade av att bevara miljön och av naturliga produktionsmetoder. Dessutom menar 
Smith och Paladino (2010) att köpare av ekologiska livsmedel var mer benägna att engagera 
sig i miljövänliga aktiviteter som återvinning för att visa sin miljöhänsyn.  
 

http://www.emeraldinsight.com.lib.costello.pub.hb.se/action/doSearch?ContribStored=Krystallis%2C+A
http://www.emeraldinsight.com.lib.costello.pub.hb.se/action/doSearch?ContribStored=Chryssohoidis%2C+G
http://www.emeraldinsight.com.lib.costello.pub.hb.se/action/doSearch?ContribStored=Krystallis%2C+A
http://www.emeraldinsight.com.lib.costello.pub.hb.se/action/doSearch?ContribStored=Chryssohoidis%2C+G
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Konsumenterna står alltid inför en avvägning mellan att köpa ekologiska produkter, spara sina 
pengar eller spendera dem på andra lyxprodukter. Detta är av betydelse för de ekologiska 
produkterna då dessa inte enbart konkurrerar med konventionella livsmedelsprodukter utan 
även med andra varor. Däremot har tidigare forskning visat på att konsumenter som är mer 
intresserade av hälsa är mer benägna att köpa ekologiska produkter än de som inte är så 
hälsomedvetna (Smith & Paladino 2010). För att konsumenter ska börja handla ekologiska 
produkter krävs det att de ändrar sina vanor vilket då kräver en ansträngning från deras sida. 
Det gäller att få människor att bryta gamla vanor och tänka på miljön när de handlar. Däremot 
menar Smith och Paladino (2010) att tidigare forskning har visat att konsumenterna inte vill 
utöva alltför stor ansträngning för att köpa ekologiska livsmedel. 

2.9 Det förmodade gapet mellan positiv inställning till hållbart 
beteende och avsikten att köpa ekologiska livsmedel  

Det råder ett attityd-gap mellan positiv inställning till hållbart beteende och avsikten att köpa 
ekologiska livsmedelsprodukter. Vermeir och Verbeke (2006) har studerat gapet som avser 
attityden gentemot ekologiska varor i förhållande till beteendet att de faktiskt genomför köp 
av ekologiska varor. En aspekt är att människor idag har mer upptagna livsstilar och därmed 
inte har tid att tänka igenom sina livsmedelsköp. Dessutom inverkar köpupplevelse, 
beslutsfattande, kunskap om miljöfrågor och om konsumenter är beredda att betala ett högre 
pris för ekologiska varor. Om något av dessa kriterier är svaga eller negativa hos 
konsumenten kan detta minska chansen att de i slutändan köper ekologiska produkter (Young, 
Hwang, McDonald & Oates 2010).  
 
Beteendets avsikt och beteende är starkt knutna till varandra men aldrig helt korrelerade. 
Individuella egenskaper som inblandning med hållbarhet, säkerhet när det gäller 
hållbarhetskrav och upplevd konsumenteffektivitet har en betydande positiv inverkan på 
inställningen till att köpa de ekologiska produkterna istället för de konventionella. Detta i sin 
tur har ett starkt samband med avsikten att köpa (Vermeir & Verbeke 2006). Exempelvis kan 
låg upplevd tillgänglighet av ekologiska produkter förklara varför vissa konsumenters 
intentioner att köpa ekologiskt förblir lågt, även om deras attityder är positiva. Attityder kan 
dock påverkas genom kommuniktionsinsatser och tillhandahållande av information. Insatser 
kring detta kan enligt Vermeir och Verbeke (2006) genomföras av dagligvaruhandeln via 
marknadsföringen för det ekologiska sortimentet.  

2.10 Analysmodell 
I vår teoretiska referensram har det kunnat identifieras olika marknadsföringsinsatser som 
används för att marknadsföra ekologiska livsmedel. Därutöver har det framkommit olika 
faktorer, som vi benämner drivkrafter och hinder, vilka påverkar dagligvaruhandelns 
marknadsföringsarbete och därmed dess försäljning av ekologiska livsmedel. Dessa faktorer 
anges i tabell 2.10.2. Ett exempel på en förklaring för modell 2.10.1 kan vara att miljöintresse 
hos konsumenter kan från dagligvaruhandelns perspektiv ses som en drivkraft när det gäller 
dess marknadsföringsarbete för det ekologiska sortimenet. Samtidigt kan okunskap hos 
konsumenter gällande det ekologiska sortimentet identifieras som ett hinder ur 
dagligvaruhandelns perspektiv.   
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Modell 2.10.1  Analysmodell 
 

Marknadsföringsinsatser 
 
               
               Hinder                                 Drivkrafter 
    
Tabell 2.10.2 indikerar på marknadsföringsinsatser för det ekologiska sortimentet inom 
dagligvaruhandeln. Dessutom identifieras faktorer från den tidigare teorin, i form av 
drivkrafter och hinder, vilka kan påverka dagligvaruhandelns marknadsföringsarbete och 
försäljning av ekologiska livsmedel. 
 
Tabell 2.10.2     

Marknadsföringsinsatser • Exponering i butik 
• Säljfrämjande åtgärder 
• Information i butiken 
• Marknadskommunikation 

Drivkrafter • Positiva hälsoeffekter 
• Miljöintresse hos konsument 
• Förbättrad image 
• Mer prisinformation kan främja försäljningen positivt 
• Kunder köper inte ekologiska livsmedel bara p.g.a. 

miljönyttiga skäl  
• Konsumentdemografi 
• Miljömärkningar 

Hinder • Priset 
• Okunskap hos konsument 
• Okunskap hos personal  
• Måste bryta konsumenternas gamla vanor 
• Gap mellan attityd och beteende 
• Greenwashing 
• Varierande kundgrupper 
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3.  Metod 
I detta kapitel kommer vår arbetsprocess att beskrivas. En förklaring till varför vår studie har 
en kvalitativ karaktär, hur vi har valt ut och kontaktat våra respondenter och hur våra 
intervjuer har genomförts kommer att ges. Avslutningsvis görs en reflektion över vårt 
metodval.  
 

3.1 Kvalitativ fallstudie 
Vår studie är en kvalitativ fallstudie över sju stycken företag inom dagligvaruhandeln kring 
hur de arbetar med att marknadsföra det ekologiska sortimentet i butik. Vi undersöker även 
vilka drivkrafter och hinder som påverkar dagligvaruhandelns marknadsföringsarbete och 
försäljning av ekologiska livsmedel. Med anledning av att vår studies mål var att skapa en 
djupare förståelse kring vårt forskningsområde fick vår metod en kvalitativ karaktär. För att 
kunna skapa en djupare förståelse av ett ämne är det enligt Bryman och Bell (2011, s. 411) 
fördelaktigt med en kvalitativ karaktär då denna metod rymmer mer detaljerad information 
om den sociala verklighet som studeras. 
 
Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006, s. 127) är fallstudier att föredra när ett fåtal 
objekt ska undersökas i en mängd avseenden. Däremot har fallstudie, likt många andra 
vetenskapliga metoder, både för- och nackdelar. Att den fungerar bra då man vill göra 
intensiva och detaljerade granskningar av olika fall kan enligt (Bryman & Bell 2011, s. 85) 
ses som en fördel. En nackdel med metoden kan däremot vara att fallstudiens resultat är 
begränsad och enbart är giltigt för den specifika situationen i fråga (Bryman & Bell 2011, s. 
87).    

3.2 Insamling av litteratur 
För att få en grundläggande kunskap kring vårt forskningsområde började vi vår arbetsprocess 
med att samla in litteratur från tidigare vetenskapliga studier. Detta gjorde vi via databasen 
Summon. Dessutom användes i några enstaka fall databasen Google Scholar för 
litteratursökning. I början av processens gång använde vi korta och enkla sökord som 
exempelvis ”ecological food” och ”green marketing”. Längre fram i insamlingsprocessen 
började vi kombinera flera olika sökord med varandra och använde även olika synonymer för 
en del av sökorden. Då majoriteten av de vetenskapliga artiklarna är skrivna på engelska, var 
även våra sökord på detta språk. Vår ambition var att uppnå en sådan bred 
informationssökning som möjligt för att på så vis få med så mycket litteratur som möjligt för 
vårt valda ämnesområde. Därför spenderade vi mycket tid åt att kombinera olika synonymer 
till våra nyckelord på olika sätt. Vi såg även alltid till att sortera artiklarna efter relevans för 
när de var publicerade, då vi ville få en sådan aktuell bild som möjligt av vårt valda 
forskningsområde. Vi har även sökt information via Google kring våra intervjuade företags 
ägarstrukturer och affärsidéer/visioner. När vi använde oss av olika hemsidor var vi noga med 
att kontrollera så att dessa verkade pålitliga som källor. Exempelvis använde vi hemsidor som 
Livsmedelsverket och Statistiska Centralbyrån.    
 
När det gäller vårt empiriinsamlande i form av intervjuer utformade vi vår intervjuguide med 
vår teoretiska referensram som grund. Därigenom har studiens teoretiska referensram och 
empiriinsamling samspelat i stor utsträckning.   
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3.3 Ansats 
Innan vi påbörjade vår studies genomförande hade vi lite kunskap om vårt valda 
forskningsområde. Allteftersom vi läste igenom den insamlade litteraturen kom vi gradvis 
fram till våra frågeställningar som vi ville undersöka. Våra valda frågeställningar gjordes 
därför med teori som grund. En deduktiv ansats inbegriper enligt Bryman och Bell (2011, s. 
31) uppfattningen om hur förhållandet mellan teori och praktik inom samhällsvetenskapen ser 
ut. Vår studie präglas av det deduktiva förhållningssättet. Detta för att den deduktiva ansatsen, 
med utgångspunkt från det man vet inom ett visst område och teoretiska överväganden som 
rör detta område, härleder forskaren flera hypoteser som ska underkastas en empirisk 
granskning (Bryman & Bell 2011, s. 31). Resultatet från vår insamling av empiri hade tidigare 
gjord forskning som grund med anledning av hur vi utformade våra intervjufrågor. Vår studie 
har en deduktiv ansats i och med dess koppling mellan teori och resultat. 

3.4 Urval 
För vår studie valde vi att kontakta sju stycken välkända livsmedelsbutiker inom 
dagligvaruhandeln. ICA Maxi, ICA City, Willys, Coop Konsum, Netto, Hemköp och City 
Gross, belägna i Borås och dess närområden, valdes ut till våra intervjuer. Detta gjordes med 
hjälp av ett bekvämlighetsurval då vi valde att kontakta livsmedelsbutiker placerade nära 
Högskolan i Borås. Dessutom antog vi att dessa livsmedelsbutiker även skulle vara 
representativa för våra valda frågeställningar för ett större område än bara Borås och dess 
närliggande områden. Enligt Christenssen, Enhdahl, Grääs och Haglund (2010, s. 132) kan ett 
bekvämlighetsurval göras om man gör ett antagande om att urvalet kommer att vara 
representativt i allmänhet. Ytterligare en bakomliggande faktor till hur vi valde ut företag för 
vår studie är enligt förklaringen av figur 3.4.1. Modellen anger de företag inom 
dagligvaruhandeln som innehar de största marknadsandelarna i Sverige år 2014. 
Marknadsandelarna i figuren avser procentuell andel av försäljningen. Därigenom blir vi 
försäkrade om att dessa företag som vi använder oss av i vår studie är allmänt kända. 
Anledningen till varför vi valde att intervjua två olika livsmedelsbutiker inom ICA-gruppen är 
med tanke på ICAs höga marknadsandel på dryga 50 % (se figur 3.4.1). Av de valda 
matbutikerna i vår studie är det Axfoods marknadsandelar som Willys och Hemköp tillhör. 
City Gross hör till Bergendahls.  
 
Figur 3.4.1 

 
Källa: Delfi (2015) 
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I syfte att uppnå en sådan utförlig diskussion som möjligt för våra intervjuer har respondenter 
från respektive livsmedelsbutik valts ut genom ett strategiskt urval. Christensen et al. (2010, 
s.130) förklarar att denna typ av urval är vanlig vid kvalitativa undersökningar där syftet är att 
erhålla en djupare förståelse för ett fenomen eller olika företeelser. Att våra respondenter är 
butikschefer tror vi kan bidra till säkerställandet av att rätt information genereras och att dessa 
personer har mycket kunskap kring vårt valda forskningsområde. Då butikerna är belägna 
både i stad och på landbygd är detta ytterligare en faktor om styrker att vårt urval är 
representativt. På så vis uppnår vi variation i faktorer som bland annat geografi, demografi 
och inkomst.  
 
Angående hur vi valde att kontakta de utvalda livsmedelsbutikerna gällande en 
intervjuförfrågan började i de flesta fall med att vi kontaktade respektive livsmedelsbutik på 
telefon. Detta för att sedan be om att bli vidarekopplade till livsmedelsbutikernas 
butikschefer. I något enstaka fall fanns ett direktnummer till butikschefen utskrivet på 
livsmedelsbutikens egen hemsida och denna butikschef kontaktades då direkt. Majoriteten av 
de personer som kontaktades för respektive livsmedelsbutik var mycket tillmötesgående och 
villiga att ställa upp och vi bokade då direkt in ett datum och klockslag för intervjun. Vi valde 
att ge förslag om ett datum någon vecka framåt för att på så vis ha god tid på oss att läsa på 
om företaget och förbereda oss i övrigt. Vi var självklart flexibla gällande tid och datum för 
intervju om någon av respondenterna inte kunde ställa upp vid det tillfälle som vi från början 
föreslog. Då vi inte kunde hitta något telefonnummer till Netto valde vi istället att åka direkt 
till butiken för att fråga om de hade möjlighet att ställa upp på en intervju. Lidl kontaktades 
däremot först via deras centrala kundtjänst. Efter uteblivet svar besökte vi istället butiken för 
en intervjuförfrågan. Vår ambition från början var att intervjua åtta livsmedelsbutiker, 
nämligen ICA Maxi, ICA City, Willys, Coop Forum, Netto, Hemköp, City Gross och Lidl, 
alla belägna i Borås och närliggande områden. Som vi tidigare nämnt blev det dock till slut 
livsmedelsbutikerna ICA Maxi, ICA City, Netto, Willys, City Gross, Coop Konsum och 
Hemköp som ställde upp på intervju. Coop Forum och Lidl valde att inte ställa upp.  

3.5 Datainsamlingsteknik och analys 
Vår datainsamlingsteknik har bestått av intervjuer då vi ville få en djupare förståelse kring hur 
dagligvaruhandeln arbetar för att marknadsföra det ekologiska sortimentet. För våra intervjuer 
använde vi oss utav en intervjuguide. I denna hade vi en lista över specifika frågor som vi 
ställde till våra respondenter. Det fanns dock även utrymme för eventuella följdfrågor som 
uppkom under intervjuns gång. Bryman och Bell (2011, s. 475) upplyser om att intervjuer 
som genomförs med hjälp av en intervjuguide och där möjlighet till fler frågor ges kallas för 
semistrukturerade intervjuer. Våra respondenter ombads att vid intervjutillfällena svara på 
våra frågor som vi ställde utifrån vår intervjuguide så utförligt som möjligt. Om vi uppfattade 
något som oklart ställde vi även följdfrågor kring detta. Enligt Bryman och Bell (2011, s. 476) 
kan frågor som inte ingår i intervjuguiden också ställas om frågan har en anknytning till något 
som respondenten tidigare nämnt. Genom vår teoretiska referensram och dess analysmodell 
med tillhörande tabell hade vi vid intervjuernas start en klar uppfattning kring våra 
semistrukturerade intervjuers fokus. Intervjuerna kommer sannolikt att bli semistrukturerade 
om forskaren har ett relativt specifikt fokus från början istället för att mer allmänt vilja 
utforska ett område eller tema redogör Bryman och Bell (2011, s. 477) 
 
Då våra intervjuer har skett muntligt så ville vi säkerställa att de utarbetade intervjufrågorna i 
vår intervjuguide skulle vara förståeliga. Därför bad vi kurskamrater och handledare läsa 
igenom dem innan vi påbörjade genomförandet av vårt empiriarbete. Intervjuguiden som 
användes vid respektive intervjutillfälle mejlades i förväg till alla respondenter. Detta för att 
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ge dem god möjlighet till att vara väl förberedda inför intervjutillfället och därigenom 
förhoppningsvis kunna ge oss utförligare svar.  
 
Vi var nog med att inför varje intervju informera samtliga respondenter om vår studies syfte 
och vad studien skulle komma att användas till. Vi frågade även varje respondent innan vi 
började intervjun om vi fick tillåtelse att skriva deras namn i studien eller om de hellre 
önskade att vara anonyma. Alla respondenter gav ett godkännande till detta. Dessutom fick vi 
tillåtelse till att skriva med den livsmedelsbutik som respektive respondent representerade. 
Innan påbörjandet av våra intervjuer kände vi viss osäkerhet kring hur lång tid varje intervju 
skulle komma att ta. Men efter vår första genomförda intervju fick vi en ungefärlig 
uppskattning på hur lång tid varje intervju skulle ta, vilket gav oss en bra riktlinje för de 
kommande intervjuerna. Varje intervjutillfälle tog oss mellan 45-60 minuter att genomföra. 
Intervjuerna har genomförts på respektive respondents kontor vilket genererade i att 
intervjuerna kunde hållas ostört utan något brus vilket vi uppskattade. Miljöpåverkan är 
därmed densamma för alla respondenter.  
 
Vid samtliga tillfällen var vi båda med och utförde intervjuerna. Under våra intervjuers 
genomförande har en av oss agerat moderator och ställt frågorna från vår tidigare utformade 
intervjuguide och de eventuella följdfrågor som uppkom under intervjuns gång. Den andra 
personen agerade sekreterare och skrev ner respondenternas svar. Följdfrågorna som uppkom 
varierade beroende på vad respondenten tidigare hade svarat. Medan moderatorn vägledde 
intervjun antecknade sekreteraren ner svaren så utförligt som möjligt. Moderatorn såg hela 
tiden till så att sekreteraren hann med att anteckna intervjusvaren för att undvika att 
innehållsrik information förbisågs. Intervjuerna transkriberades direkt efter intervjutillfälle för 
respektive respondent. Detta gjorde vi för att vi båda då hade informationen från intervjun 
färskt i minnet och kunde därmed på ett bättre sätt komplettera de tidigare nedskrivna 
intervjusvaren. Komplettering av sådan information som inte skrivits ned under 
intervjutillfället kunde dessutom göras.  
 
Efter genomförandet av våra sju stycken intervjuer ansåg vi att vi hade uppnått en teoretisk 
mättnad. Vi upplevde snarare att fler intervjuer bara hade gett oss likvärdiga svar på våra 
intervjufrågor. Enligt Repstad (2007, s. 70) är det dags att sluta genomföra intervjuer när 
forskaren känner sig mätt på information. Detta kan såklart uppfattas olika från individ till 
individ. Vidare förklarar Repstad (2007, s. 70) att det är dags att börja fundera på att sluta 
med intervjuandet när forskaren inte längre känner att man lär sig något nytt från intervjuerna 
utan att det bara framkommer samma slags information.   

3.6 Metodreflektion 

3.6.1 Tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering 
Kvalitativa studier ska enligt vissa forskare (Lincoln & Guba 1985,1994 se Bryman & Bell 
2011, sid 402) bedömas och värderas utifrån helt andra kriterier än begreppen reliabilitet och 
validitet som kvantitativa forskare använder sig av. En specificering av termer och metoder 
för att bedöma kvaliteten i kvalitativ forskning är nödvändig och även för att formulera 
alternativ till det som begreppen reliabilitet och validitet står för. Guba och Lincoln 
(1985,1994 se Bryman & Bell 2011, s. 402) föreslår trovärdighet som ett av de grundläggande 
kriterierna för bedömning av en kvalitativ undersökning. De fyra delkriterierna tillförlitlighet, 
överförbarhet, pålitlighet och konfirmering består trovärdigheten av. Tillförlitligheten för en 
studie handlar enligt Lincoln och Guba (1985, 1994 se Bryman & Bell 2011 s. 403) bland 
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annat om huruvida studien är acceptabel i andra personers ögon. Vår studies empiri har vi låtit 
handledare och kurskamrater läsa igenom för att säkerställa att detta verkar sannolikt.  
 
Överförbarhet innefattar om en studies empiri kan tillämpas i andra kontexter (Lincoln & 
Guba 1985 se Bryman & Bell 2011, s. 65). En av våra frågeställningar handlar om hur 
dagligvaruhandeln marknadsför det ekologiska sortimentet. Denna del av vår empiri hade 
exempelvis kunnat användas för hur dagligvaruhandeln kan marknadsföra rättvisemärkta 
produkter. Pålitlighet för en studie förklarar huruvida likartade resultat kan uppnås vid ett 
annat tillfälle (Lincoln & Guba 1985, se Bryman & Bell 2011, s. 65). Likartade resultat kan 
troligtvis för vår studie uppnås om det skulle genomföras på nytt. Om någon butikschef från 
de livsmedelsbutiker som vi har intervjuat till exempel har slutat och blivit ersatt av en annan 
person kan svaren komma att bli något annorlunda. Våra respondenters svar i framtiden beror 
också på hur utvecklingen av marknadsföring gällande ekologiska produkter utvecklas. Om 
ingen utveckling sker tror vi svaren skulle komma att bli övergripande liknande. Om det 
däremot uppkommer nya sätt som visar sig positiva för dagligvaruhandelns marknadsföring 
av ekologiska varor kommer även våra respondenters svar att ändras. 
 
Lincoln och Guba (1985, 1994 se Bryman & Bell 2011, s. 405) redogör för att konfirmering 
handlar om att forskaren inte medvetet har låtit sina personliga värderingar eller sin teoretiska 
inriktning påverkat utförandet av och slutsatserna från en undersökning. Efter varje 
genomförd intervju transkriberade vi dem direkt. Detta för att vi då hade informationen färskt 
i minnet. Då vi genomförde detta direkt efteråt har vi därmed minskat risken för att våra 
personliga värderingar har påverkat vår studie. Genom att transkribera intervjuerna direkt 
efter minskar också risken för att sådant som inte hann skrivas ner under intervjutillfällena 
glöms bort. För att säkerställa att intervjuerna inte har präglats av våra personliga värderingar 
är intervjuguiden ett stöd för detta. Med anledning av att vår intervjuguide grundar sig på 
tidigare forskning inom ämnet har risken minskat för att våra egna värderingar skulle ha styrt 
frågornas innehåll.   
 
En nackdel som kan framkomma i studien är att resultatet blir aningen subjektivt då vi som 
forskare bestämmer fokus. En annan kritisk aspekt kan vara att våra respondenter arbetar i 
Borås och i dess närliggande områden. Detta bidrar till att vi inte kan generalisera studien 
över hela Sverige då vissa aspekter som framkommit i intervjuerna kan vara kopplade till 
området där studien har genomförts. Att vi endast har intervjuat butikschefer i respektive 
livsmedelsbutik kan ses som en nackdel då vi exempelvis inte har fått informationen från 
någon som endast arbetar med marknadsföring av livsmedelsbutikernas ekologiska produkter. 
Då det förekommer vissa marknadsföringsinsatser för det ekologiska sortimentet inom 
dagligvaruhandeln som styrs centralt kanske ett mer centralt perspektiv hade kunnat fördjupa 
vår studie ytterligare.  
 
Det finns även en risk att våra respondenters svar inte stämmer överens med verkligheten. 
Exempelvis ställer vi frågan till våra respondenter vilka kundgrupper som i slutändan främst 
attraheras av det ekologiska sortimentet. I samband med denna fråga vet vi egentligen inte hur 
hög tillförlitligheten är i respondenternas svar. Vi vet inte säkert om de till exempelvis har 
undersökt detta eller om det bara är en ren gissning. Svaret på frågan vilka kundgrupper som 
främst attraheras av ekologiska produkter via marknadsföringen hade troligtvis fått en större 
tillförlitlighet om vi undersökt detta bland konsumenterna istället.   
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3.6.2 Etiska aspekter 
Vid varje intervjutillfälle har vi presenterat oss själva och förklarat vad vårt syfte med 
intervjun varit och på vilket sätt den kommer att få betydelse för vår studie. Vi tydliggjorde 
även för våra respondenter att empirin från intervjuerna skulle användas till en D-uppsats 
inom Civilekonomprogrammet. Respondenterna informerades dessutom om att uppsatsen 
kommer att bli en offentlig handling efter det att den blivit godkänd. Till varje respondent har 
vi även ställt frågan om de godkänner att vi använder deras och företagets namn i arbetet. 
Detta med anledning av att ge dem möjligheten till att vara anonyma. Denna aspekt är viktig 
för att bevara respondentens integritet och för att minska eventuellt obehag (Christensen et al. 
2010 s. 38-40). Alla våra respondenter accepterade däremot att vi nämnde deras och 
respektive butiks namn i undersökningen. Ytterligare en etisk aspekt som vi hade i åtanke var 
att om en respondent inte ville eller kunde svara på en viss fråga av någon anledning så var vi 
inte påstridiga.  

3.6.3 Källkritik  
Merparten av de vetenskapliga artiklarna som har använts i vår studie är inte från Sverige. 
Dessa artiklar kan därför ha ett perspektiv som inte gäller den svenska marknaden. Att en del 
av de tidigare studier som vi använt är av en äldre årgång kan också ifrågasättas huruvida 
aktuella de är idag och därmed hur aktuell bild de ger oss av vårt valda forskningsområde. För 
att få en sådan aktuell bild som möjligt av vårt ämne har vi alltid, vid sökningen av 
vetenskapliga artiklar i databaser, sorterat sökningens resultat på dess relevans och då valt att 
få de senaste publicerade artiklarna överst i sökningen.   
 
Det är också av betydelse att vi överväger och kritiskt granskar de muntliga källor som vi 
använt oss utav i vår studie. Då samtliga av våra respondenter är enskilda individer kan risk 
föreligga att de är partiska och vinklar sina svar efter egna åsikter. Det kan också vara så att 
respektive respondent försöker att få svaren till att låta så bra som möjligt. Slutligen kan vi 
inte heller säkerställa våra respondenters svar gällande vilken kunskap och uppdatering de har 
inom vårt forskningsområde. Även om våra respondenter innehar en högre position inom 
butiken behöver det således inte betyda att de kan mest om det område vi studerar.  
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4. Empirisk redovisning  
I det här kapitlet presenteras studiens empiri. Respektive företag presenteras i ett eget avsnitt.  

4.1 Ica Maxi 
Adress: Trandögatan 20, Borås 
Respondent: Susanne Börjesson, butikschef 
 
ICA Maxi ägs av ICA-gruppen som vars kärna är den verksamhet som finns kring 
dagligvaruhandeln (ICA 2015). Kring detta har även en rad andra verksamheter byggts upp 
som exempelvis ICA-banken och Apoteket Hjärtat. ICA-gruppens vision är att de vill göra 
varje dag lite enklare (ICA Gruppen 2013). De kunder som främst handlar ekologiska 
livsmedel på ICA Maxi Borås är småbarnsföräldrar i åldern 30-40 år, främst kvinnor, då dessa 
gör majoriteten av livsmedelsinköpen till familjen.  
 

“Det kan kanske tyckas konstigt att det är den kundgrupp som kanske inte har 
mest pengar som främst köper ekologisk mat. Men jag tror det har att göra med 
att man vill sina barn väl och idag är man kanske mer medveten om vad man 
faktiskt stoppar i sina barn än tidigare”.   
 

        Susanne Börjesson 
 
ICA Maxi har ett brett sortiment av ekologiska produkter inom nästan alla varugrupper från 
flera olika varumärken. Försäljningen av ekologiska mejeriprodukter ökar hela tiden på ICA 
Maxi och dess försäljning sticker verkligen ut. Inom kategorin mejeri säljer ICA Maxi en stor 
andel ekologiska varor. Många kunder föredrar att handla speciellt mjölk, grädde och ägg som 
ekologiskt. Ekologiska frukter och grönsaker är ytterligare varugrupper som säljs i stora 
mängder men något som dock kan ses som ett problem är att dessa varugrupper är väldigt 
säsongsbetonade. Det går inte att garantera ett ekologiskt alternativ året om. En storsäljare 
inom kategorin ekologiska frukter och grönsaker är de ekologiska bananerna. ICA Maxi har 
gjort ett aktivt val att avstå försäljning av konventionella bananer och istället bara sälja 
ekologiska bananer. I början fick de en del klagomål på detta för att kunderna själva ville 
välja mellan konventionella och ekologiska bananer men ICA Maxi ser det som att de redan 
gjort ett bra val för kunderna. Dessutom sänkte de priset på de ekologiska bananerna så att de 
skulle hamna i linje med de tidigare konventionella. Försäljningen av ekologiskt kött har 
också ökat markant och ICA Maxi Borås har ett brett sortiment av detta. Däremot är 
efterfrågan idag större än utbudet vilket kan ses som lite problematiskt. Att kunderna inte 
enbart värderar att handla det billigaste köttet som finns tillgängligt i butiken har väl märkts 
av. Förr genomförde ICA Maxi exempelvis stora marknadsföringsinsatser för att sälja den 
danska fläskfilén. Numera har man märkt att andra aspekter än att handla billigt har fått ökad 
betydelse hos en stor del av kunderna.   
 
Överlag säljer ICA Maxi Borås mycket ekologiska varor från ICAs egna ekologiska 
varumärke “I Love Eco”. Varumärket består av drygt 200 ekologiska varor där kaffet är en av 
de mest populära produkter. Ytterligare ett ekologiskt varumärke som starkt är efterfrågat 
bland ICA Maxis kunder är “Kung Markatta”. Anledningen till detta tros bero på att detta 
varumärke är ett av de första ekologiska varumärkena som lanserades på marknaden. ICA 
Maxi har alltid som strategi att satsa på de ekologiska varumärken som de märker att 
kunderna köper och som tillför något till butiken. Så länge deras externa leverantörer av 
ekologiska varor tillför något för ICA Maxi fortsätter de att köpa av dem. Dessutom omfattar 
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inte ICAs egna ekologiska varumärke alla olika varugrupper, vilket gör att de måste se sig om 
efter andra alternativ. Ekologiska blöjor köpte till exempel ICA Maxi in för några veckor 
sedan för första gången eftersom ICA själv inte tillverkar denna varukategori som ekologisk. 
Så länge varan säljer bra så använder ICA Maxi gärna andra externa leverantörer för att de 
ska kunna erbjuda ett så brett ekologiskt sortiment som möjligt.  
 
ICA Maxi lägger mycket fokus på marknadsföring av ekologiska varor. I veckobladet som 
skickas ut till konsumenterna marknadsförs alltid några ekologiska varor varje vecka där 
priserna för dessa varor då är lägre än ordinariepris. I butiken finns det också ett antal 
marknadsföringstekniker för det ekologiska sortimentet. För att kunderna ska uppmärksamma 
de ekologiska varorna på butikshyllorna använder ICA Maxi gröna skyltar i form av en rund 
cirkel där det står “Ekologiskt”. Skylten står ut lite från hyllan så att kunden lättare ska se att 
det är en ekologisk vara och därmed uppmärksamma dem. Utöver dem har ICA Maxi stora 
gröna skyltar i och utanför butiken med budskap som “Ekologiskt”, “Välj Eko” och “Fem 
anledningar till att välja ekologiskt”. Att de förmedlar information till sina kunder om varför 
man bör välja ekologiskt förmodar ICA Maxi kan leda till att fler kunder får sig en 
tankeställare och till slut lockas av att köpa dessa.  
 
På ICA Maxi i Borås finns det ett provsmakningskök som kallas “Maxiköket”. Här försöker 
butiken att lyfta fram ekologiska varor emellanåt. Den rätten som skall tillagas och bjudas på 
vid ett visst tillfälle består oftast av någon/några ingredienser som är ekologiska. Detta för att 
butiken på så sätt ska lyfta fram delar av det ekologiska sortimentet. Därigenom kan det 
ekologiska sortimentet bli mer uppmärksammat och bidra till att fler kunder faktiskt väljer att 
köpa de ekologiska varorna som marknadsförs lite extra i provsmakningsköket.   
 
ICA Maxi Borås har inlett ett samarbete med en dietist i Borås. Denna dietist är ibland på 
besök i butiken för att informera kunder om vilken slags mat som är bäst för hälsan och tipsar 
om olika produkter med mera. Exempelvis har dietisten flera gånger pratat om varför man ska 
välja ekologisk mat och på vilket sett detta påverkar människokroppen. ICA Maxi ser detta 
som en ytterligare marknadsföringsåtgärd för att få kunder att uppmärksamma det ekologiska 
sortimentet.  
 
I år satsar ICA centralt mycket på att marknadsföra det ekologiska sortimentet. Efter vecka 16 
drar marknadsföringen av de ekologiska varorna igång ytterligare. Då kommer det att bli 
mer marknadsföring i veckobladen, ännu fler stora skyltar i och utanför butikerna och tv-
reklamen kommer ha större fokus på ekologiska livsmedel. Ungefär var sjätte vecka kommer 
det nya skyltar till butiken gällande marknadsföring av varor och i år satsar ICA mycket på att 
belysa det ekologiska sortimentet på dessa. Längre fram kommer ICA att arbeta med att öka 
marknadsföringsinsatserna för de ekologiska varorna som tidigare inte fått så mycket 
uppmärksamhet som exempelvis pasta, kryddor och salt.  
 
En annan marknadsföringsåtgärd är att kunderna under vissa perioder får extra bonuspoäng på 
sina ICA-kort när de handlar ekologisk mat. Detta för att främja den ekologiska försäljningen 
ytterligare. Det kan exempelvis vara så att kunderna under en viss vecka får 15 % rabatt på 
det ekologiska sortimentet och extra bonuspoäng. Om en enskild ICA-butik förslagsvis vill 
främja den ekologiska försäljningen en viss vecka kan respektive butik styra detta själv.  
 
Vad gäller exponeringen av ekologiska varor är ICA Maxi enligt dem själva generellt dåliga 
på detta. De använder sig av något som kallas “spaceare”. Dessa har hand om hur 
butikshyllorna ska se ut och disponerar ut platser till varor efter volym, nyheter och vad ICA 
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Maxi tjänar mest pengar på. På dessa hyllor kan det förekomma ekologiska varor. Om det är 
någon ekologisk vara som ska lyftas fram extra mycket på butikshyllan så brukar denna vara i 
så fall placeras i ögonhöjd för att på så vis synliggöra denna vara för kunden. Annars är 
exponeringen av de ekologiska varorna varierande men de är alltid ihopblandade med de 
konventionella varorna. Detta tror ICA Maxi underlättar för kunderna då de lättare kan 
jämföra ekologiska och konventionella varor med varandra.      
 

“Det är däremot viktigt att lyfta fram det ekologiska sortimentet så att kunderna 
uppmärksammar det mer. Ibland får vi in ekologiska varor i större kvantiteter så 
då måste vi arbeta mer med själva exponeringen så att dessa synliggörs för 
kunderna och därmed blir sålda. Vi hade exempelvis en kampanj med ekologiska 
krossade tomater för några veckor sedan och det blev “all time high”. 
Kampanjen sålde rent ut sagt hur mycket som helst. Denna kampanjens 
exponering var mer väl genomtänkt än vad andra kampanjer överlag annars är”.  
 

Susanne Börjesson 
 
Genom att ha flera olika marknadsföringsinsatser tror ICA Maxi att man på så sätt kan få 
icke-köpare av ekologiska produkter till faktiska köpare. När flera olika typer av 
marknadsföringsinsatser används kan därigenom flera olika kundgrupper lockas. Svårigheten 
med att marknadsföra det ekologiska sortimentet är priset då detta avskräcker många kunder. 
Därför vill ICA Maxi satsa mer på att arbeta med prisbilden.   
 

“Jag tror det handlar mycket om att kunderna måste våga bryta sina invanda 
vanor och inte alltid handla efter det lägsta priset utan som i detta fall tänka på 
fördelarna man som kund får när man handlar ekologiskt. Men så fort marginalen 
på priset kommer att bli mindre i jämförelse med de konventionella varorna tror 
jag den ekologiska matförsäljningen kommer att öka fort”.  

Susanne Börjesson 
 
Den ekologiska matförsäljningen på ICA Maxi i Borås tros fortsätta öka. Förra året såldes det 
15 % mer ekologisk mat än det föregående året. Dessutom anar ICA Maxi att hälsotrenden 
som råder nu kan vara med och påverka den ekologiska försäljningen ytterligare. I samband 
med detta blir konsumenter mer medvetna om vad de faktiskt stoppar i sig och då är det troligt 
att fler väljer de ekologiska alternativen.    

4.2 Willys 
Adress: Ålgårdsvägen 3, Borås 
Respondent: Peder Magnusson, butikschef  
 
Sedan år 2000 ägs Willys av börsnoterade Axfood. Willys affärsidé är att de som utmanare 
ska leda och utveckla lågprissegmentet genom att erbjuda Sveriges billigaste matkasse med 
ett brett och varierat sortiment (Willys 2013).  På Willys är det främst barnfamiljer där 
föräldrarna är mellan 30-40 år och många yngre i 20-25 års åldern som handlar ekologiska 
livsmedel. 
 

“Idag är föräldrar mer måna om vad de matar sina barn med så det är en 
anledning till varför barnfamiljer är en stor kundgrupp för det ekologiska 
sortimentet. De kunder som är runt 20-25 års ålder har lätt för att snöa in sig på 
saker och lever en annan livsstil. Samtidigt är de ganska medvetna om sådana 
frågor. För de kundgrupper som känner att deras matkonton är mer 
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“ansträngda” så anar jag att de satsar på att kanske köpa någon/några varor 
ekologiskt, som exempelvis bananer. Överlag så tror jag att det är fler kvinnor än 
män som köper ekologiskt”.  
 

Peder Magnusson 
 
På Willys består det ekologiska sortimentet av totalt 489 olika ekologiska artiklar. Frukt och 
grönsaker är då inte inkluderade. Willys egna ekologiska varumärke heter Garant Eko och 
innefattar en mängd olika varukategorier. Utöver detta finns det andra externa ekologiska 
varumärken på Willys. Ekologiska frukter och grönsaker är det som hittills har sålts bäst och 
även säljer bäst idag. Därutöver är barnmat, kött och kaffe andra produkter som säljs i stora 
kvantiteter som ekologiskt.  
 

“Överlag har försäljningen av det ekologiska sortimentet på Willys ökat mycket. 
Tidigare var prisskillnaden mellan ekologiska och konventionella varor så stor 
och vi hade mest ekologiska alternativ för att vi var tvungna”. 
 

Peder Magnusson 
 
I dagsläget satsar Willys mycket på att marknadsföra det ekologiska sortimentet och har nu en 
stor kampanj som heter “Eko för alla”. En stor del av de marknadsföringsinsatser som Willys 
tar vid är veckobladen som skickas ut till konsumenter varje vecka. Denna veckas veckoblad 
har ett stort uppslag med grön bakgrund där det står “Eko för alla” och vissa ekologiska varor 
är nedsatta i pris. Det står även information om att Willys den senaste tiden har storsatsat på 
det ekologiska sortimentet och att deras ambition är att priserna ska ligga så nära de 
konventionella varornas pris som möjligt. Tidigare har Willys inte marknadsfört ekologiska 
varor så frekvent i veckobladen men nu börjar det ta fart mer och mer. I butiken används stora 
gröna skyltar i taket där det står “Eko för alla” och “Ekologiskt” och det finns även skyltar på 
golvet med liknande budskap. Utanför butiken och på utsidan av ena butiksväggen finns det 
även skyltar för att uppmärksamma det ekologiska sortimentet. Dessutom marknadsför Willys 
det ekologiska sortimentet på affischer på bussar och i busskurer.  
 
På butikshyllorna där ekologiska varor är placerade har de en grön skylt där prisuppgiften står 
för att tydligt signalera att varan är ekologisk. Tidigare var det en extra skylt jämte 
prisuppgiften för att visa att varan är ekologisk, men nu ser det ut precis som de 
konventionella varornas prisuppgifter fast bakgrundsfärgen är grön istället för vit.  
 
För att uppmärksamma det ekologiska sortimentet ytterligare i samband med Willys största 
ekologiska kampanj har alla medarbetare på Willys en skylt fäst vid bröstfickan där det står 
”Eko för alla, fråga mig gärna”. En gång i veckan är det dessutom provsmakning i butiken där 
vissa produkter marknadsförs lite extra och kunderna får chans att provsmaka. Vid dessa 
tillfällen kan det förekomma att de ekologiska varorna uppmärksammas lite extra.     
 
Willys arbetar en del med exponeringen av de ekologiska varorna. Gavlarna i butiken kallas 
för “havsutsikten”. Detta för att varorna där syns extra tydligt och där exponeras ibland 
ekologiska kampanjer. En gång hade exempelvis Willys en stor kampanj för ekologiskt 
krossade tomater och konventionellt krossade tomater. “Garant Eko´s” krossade tomater har 
exempelvis samma pris som de konventionella motsvarigheterna. Då användes den så kallade 
havsutsikten för att marknadsföra dessa två varor och därmed blev kunderna påminda om att 
det ekologiska sortimentet inte alltid behöver vara dyrare än det konventionella sortimentet. 
På Willys placeras inte de ekologiska produkterna på exakt samma ställe hela tiden. Vår 
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respondent uttrycker det som “ett dragspel som ändras”. Däremot placeras alltid de ekologiska 
produkter som Willys tjänar mest pengar på i ögonhöjd på butikshyllorna. Dessutom 
exponeras aldrig de ekologiska varorna helt för sig själva utan är ihopblandade med de 
konventionella varorna på butikshyllorna. Willys tror att detta sätt kan bidra till att fler väljer 
det ekologiska alternativet när kunden har flera olika alternativ samlade på ett ställe.    
 
I samband med Willys stora reklamkampanj “Eko för alla” bjuds alla medarbetare varje 
morgon på ekologisk frukostbuffé. Personalen har dessutom fått information om ekologiska 
produkter och annan information rörande ämnet för att bli mer kunniga. På så sätt kan de 
sedan lättare svara på eventuella frågor kring de ekologiska produkterna som kan uppkomma 
hos kunderna i butiken. 
 
Något som är viktigt att påpeka enligt Peder Magnusson är att kunderna köper mer ekologiskt 
idag än tidigare. Anledningen till detta beror på att fler reflekterar över vad man faktiskt 
stoppar i sig och man som kund har hört mycket om olika ohälsosamma bekämpningsmedel.  
 

“Utöver våra marknadsföringsinsatser så arbetar vi med att personalen i butiken 
mer och mer ska påverka kunderna till att handla ekologiskt. Om en kund frågar 
vart en viss vara står och butikspersonalen visar denne så informerar personalen 
vid butikshyllan sedan att det även finns ekologiska alternativ. Detta kan bidra till 
att en icke-köpare av ekologiska varor blir en faktisk köpare då vi märkt att vår 
butikspersonal påverkar våra kunder väldigt mycket”.   
 

Peder Magnusson 
 
En svårighet med att marknadsföra det ekologiska sortimentet har enligt Willys historiskt sett 
alltid varit det högre priset. Prisskillnaden mellan konventionella och ekologiska varor på 
Willys börjar dock försvinna mer och mer. Just nu håller Willys på med en av de största 
kampanjerna som de någonsin gjort de senaste åren där de vill visa att alla kan handla 
ekologiskt och att priset inte alltid behöver vara mycket högre. De försöker ändra sin image 
och visa att de är “mer än bara låga priser”.   
 
Willys tror absolut att den ekologiska matförsäljningen kommer att öka i framtiden och 
dessutom bli mer prisneutral. De spår att den ekologiska försäljningen kommer att öka från 3 
till 5 % inom det kommande året. Willys anar dessutom att många konsumenter blir 
påverkade av information som framkommer i media. När konsumenter blir mer medvetna om 
vad maten besprutas med tror de att det kan påverka dem till att fler konsumenter kommer att 
börja överväga ekologiska alternativ.   

4.3 ICA City 
Adress: Skaraborgsvägen 25, Borås 
Respondent: Håkan Englund, butikschef  
 
Det finns fyra olika ICA City-butiker som tillhör Kvantum-koncernen inom ICA-gruppen. 
Butikerna är belägna i Fristad, Knalleland, Brämhult och på Allégatan (ICA 2015).  ICA-
gruppens vision är att de vill göra varje dag lite enklare (ICA Gruppen 2015). På ICA City 
Knalleland är det främst de kunderna mellan 20-30 år som handlar ekologisk mat. ICA City 
anar att detta beror på att de yngre konsumenterna är mer medvetna och intresserar sig mer för 
både vad de äter och för miljöfrågor. Viktigt att poängtera enligt ICA City är att alla som 



 

 - 25 - 

handlar ekologiskt hos dem inte troligtvis gör det för miljöns skull utan andra faktorer som 
symbolik och status spelar säkerligen in.     
 
På ICA City finns det ekologiska varor i stort sett till varje varugrupp. En stor del av det 
ekologiska sortimentet består av ICAs eget varumärke “I Love Eco” men därutöver finns 
andra välkända ekologiska varumärken. Den största varugruppen som det säljs mest utav på 
ICA City är de ekologiska bananerna som står för 21 % av den ekologiska matförsäljningen. 
De ekologiska bananerna är uttryckligen “en stor del av butiken”. Ekologiskt kaffe är 
ytterligare en varugrupp som säljs i stora kvantiteter. ICAs egna ekologiska varumärke “I 
Love Eco” är populärt hos kunderna och de säljer väldigt bra. Utöver det varumärket säljer 
ICA City flera olika externa ekologiska varumärken. ICA City säljer ekologiska varor för ca 
12 miljoner om året vilket är 3 % av den totala försäljningen.   
 
Varje vecka skickas det ut ett veckoblad där olika varor marknadsförs till extra bra priser den 
aktuella veckan. I varje veckoblad har ICA City numera alltid med några ekologiska varor 
vilket det inte alltid har varit tidigare. De ekologiska varorna utgör nuförtiden mer än 3 % av 
tidningens annonsutrymme.  
 

“Under denna vecka satsar vi exempelvis på att marknadsföra “Fem skäl till att 
välja ekologiskt”. Detta tror vi är bra för kunderna så att de ska få sig en 
tankeställare och faktiskt bli informerade om vad det innebär att köpa en 
ekologisk vara kontra en konventionell vara”. 

          Håkan Englund 
 
En annan marknadsföringsåtgärd är att ICA City har prisskyltar med grön bakgrundsfärg på 
butikshyllornas kant som indikerar att varan är ekologisk. Detta för att kunden inte ska råka 
blanda ihop priserna med de konventionella varornas pris. Dessutom har de en rund grön skylt 
på vilken det står “Ekologiskt” som sticker ut från hyllkanten och därmed uppmärksammar 
kunden på att varan inte är konventionell. Därutöver har de några gröna skyltar i A4-format 
utplacerade i butiken där det står “Fem anledningar till att välja ekologiskt”.  
  

“Vi arbetar inte så mycket med olika strategier när det gäller exponering av 
varor osv. Det är inte så att det satsas mer eller mindre på att marknadsföra vissa 
specifika ekologiska varor. Däremot ges det oftast större ytor till det ekologiska 
sortimentet än vad de egentligen behöver för att det ska synas ordentligt. I vanliga 
fall tar vi bort en vara som inte säljer bra och därmed inte är lönsam. Men när 
det gäller de ekologiska varorna kan vi faktiskt ha kvar en viss vara i vårt 
sortiment trots att den inte säljer tillräckligt bra men vi behåller den för att vi 
ändå vill det”. 
 

Håkan Englund 
 
En marknadsföringsstrategi gällande exponering som ICA City däremot använder sig av är att 
de har exponerat den ekologiska frukten och de ekologiska grönsakerna tillsammans på en 
separat plats på frukt-och grönsaksavdelningen. Detta för att det har visat sig att denna strategi 
fungerar bäst för just dessa varugrupper. För det övriga ekologiska sortimentet är det inte bäst 
att exponera dessa tillsammans. Istället har ICA City kommit fram till att en ekologisk vara 
borde exponeras bredvid/ i närheten av dess konventionella motsvarighet. Kunderna kan då på 
ett lättare sätt jämföra olika varor när de har olika alternativ samlade på ett ställe.  
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“Jag tror att om man har en separat hylla med ekologiska varor så går kunden 
kanske inte dit om man inte brukar handla ekologiskt. Om man har det ekologiska 
sortimentet ihopblandat med det konventionella sortimentet så tror jag att det är 
större chans att en som i vanliga fall inte handlar ekologiskt provar det 
ekologiska alternativet om kunden ser varan bredvid den konventionella varan 
och kan jämföra priset. Ibland behöver det faktiskt inte skilja allt för många 
kronor mellan en ekologisk vara och dess konventionella motsvarighet”.  
 

Håkan Englund 
 

Det finns ett antal marknadsföringstekniker som styrs centralt inom ICA. Då ICA City som 
tidigare nämnt tillhör ICA-gruppen räknas också ICAs tv-reklam in som en 
marknadsföringsinsats för ICA City. Ekologiska varor marknadsförs frekvent i tv-reklamen. 
Dessutom förekommer det att de kunder som har ICA-kort får extra bonuspoäng när de väljer 
att köpa de ekologiska varorna. Denna marknadsföringsstrategi tycker ICA City är bra att 
använda vid perioder när de vill främja den ekologiska matförsäljningen ytterligare.  
 
På ICA City hoppas man att de marknadsföringsinsatser som de redan använder sig av ska 
bidra till att fler icke-köpare av ekologiska varor ska bli faktiska köpare. Däremot förmodar 
ICA City att det handlar mycket om att få icke-köparna att bryta sina invanda vanor och våga 
prova att köpa ekologiska varor. Men detta är något som ICA City erkänner att de borde 
arbeta vidare med och så småningom kan mer provsmakning av ekologiska varor i butik vara 
en smart strategi för att få kunderna att våga prova ekologiskt.  
 
Svårigheten med att marknadsföra det ekologiska sortimentet är det högre priset. Alla kunder 
är inte beredda att betala ett högre pris vilket hindrar dem från att handla mer ekologiskt. 
Kunderna blir fundersamma när de ser att de ekologiska varorna skiljer i pris från de 
konventionella motsvarigheterna. ICA City medger att de har en del att jobba på när det gäller 
prisbilden. De förmodar också att många kunder inte riktigt förstår vad de olika ekologiska 
varornas märkningar betyder och hade kanske behövt mer information kring detta. Dessutom 
tror ICA City att många kunder är tveksamma till olika ekologiska märkningar på livsmedel 
då de säkerligen kan tro att det bara är en “bluff”. På så vis vågar de inte lita på att varan 
faktiskt är ekologisk och därmed avstår de från att köpa.   
 
ICA City Knalleland spår att deras ekologiska matförsäljning kommer att fortsätta öka i 
samma takt som nu eller kanske till och med ännu mer. I dagsläget står den ekologiska 
försäljningen för 3 % av den totala försäljningen men det är inte omöjligt att den siffran redan 
kommer att höjas nästa år. Om det fortsätter att förmedlas ut mycket information om 
ekologisk mat i media så förmodar ICA City att detta också kan bidra till att deras ekologiska 
försäljning expanderar i stor utsträckning.   

4.4 Netto 
Adress: Hultagatan 49 a, Borås 
Respondent: Benny Bengtsson, butikschef 
 
Netto Marknad Sverige AB ägs till 100 % av Dansk Supermarked A/S, vilket i sin tur ägs av 
F. Salling A/S och A.P. Møller-Mærsk Group (Netto 2015a). Nettos affärsidé lyder: “Netto är 
en expansiv livsmedelskedja som säljer kvalitetsprodukter till lägsta priser” (Netto 2015b). 
Hos Netto är det främst kunder i åldern 20-30 år som köper ekologisk mat som säkerligen 
sedan tidigare har något intresse för miljön. Dessutom anar Netto att många som handlar 
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ekologisk mat inte enbart gör det för miljöns skull utan också för att de kanske vill signalera 
en viss status.   
 
Netto har ett begränsat sortiment av ekologiska varor bestående av ett fåtal externa ekologiska 
varumärken inom olika produktkategorier. Ekologiska bananer är den ekologiska varan som 
har ökat mest sett till försäljningen på Netto. Därutöver är ekologiskt kaffe ytterligare en 
varugrupp som har ökat markant. 
 
Nettos marknadsföring av det ekologiska sortimentet är helt centralstyrt och kan inte påverkas 
eller bestämmas utav butikscheferna själva. På hyllorna där de ekologiska varorna är 
placerade är det en grön rund skylt där det står “Ekologisk” på. Detta används för att kunderna 
på ett lättare sätt ska kunna hitta de ekologiska alternativen. Alla de ekologiska varorna har 
dessutom en grön skylt på hyllkanten där prisuppgiften står för att på så vis tydliggöra för 
kunden att varan är ekologisk.  
 
På Netto exponeras de ekologiska varorna tillsammans med de konventionella varorna på 
butikshyllorna. På så sätt blir det lättare för kunderna att jämföra olika alternativ istället för att 
exempelvis behöva gå runt i hela butiken för att hitta en ekologisk motsvarighet. 
Exponeringen av ekologiska produkter kan faktiskt vara avgörande för om försäljningen av en 
viss vara säljer bra eller inte. I Nettos butik finns det till exempel en så kallad “banan-
hammock” där de ekologiska bananerna numera är placerade i ögonhöjd. Detta för att 
kunderna ska uppmärksamma dem tydligare. Innan denna “banan-hammock” fanns sålde de 
ekologiska bananerna mycket sämre då de var placerade längst ner på hyllan, alltså mindre 
synligt för kunden.  
 

“Genom viss exponering så kan man öka sin försäljning utan att till exempel 
behöva sänka priset. Om varor placeras mer synligt för kunden kan man “lura” 
dem så att vissa specifika varor säljer mer.  
 

Benny Bengtsson 
 
Varje vecka har Netto ett veckoblad med olika produktkampanjer som skickas ut till 
konsumenter för att locka dem till butiken. Ibland förekommer det att de ekologiska 
produkterna är med i veckobladet och därmed är prissänkta.    
 
Utanför butiken har Netto gatupratare med aktuella kampanjer som också varierar mellan 
konventionella och ekologiska varor. Dock skyltas de konventionella varorna mer frekvent än 
vad de ekologiska varorna gör. Detsamma gäller för den stora skylten på utsidan av ena 
butiksväggen.  
 
Då Netto är en lågpriskedja och alltid säljer livsmedel till låga priser är inte deras 
kundsegment så intresserade av ekologiska produkter. Detta för att ekologiska varor i regel är 
dyrare än de konventionella varorna. Därför har Netto upplevt att det är svårare att 
marknadsföra de ekologiska varorna speciellt när de har ett högre pris. 
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“När kunderna kommer hit och vi exempelvis har två sorters färska tomater i 
butiken, konventionella tomater som är billiga och ekologiska tomater som är 
dyrare, så väljer kunderna i 90 fall av 100 det billigaste alternativet. Priset är 
alltså det största hindret och kunderna kan nog rent ut sagt bli lite avskräckta när 
de ser prisskillnaden”.  
 

Benny Bengtsson 
 
Dessutom tror Netto att det råder en del funderingar hos en stor andel kunder gällande de 
ekologiska varornas märkningar. Många kunder tror säkerligen att många märkningar bara är 
ett försäljningsknep eller att märkningen inte håller de riktlinjer som varan utlovar. Detta 
menar Netto är en viktig aspekt för dem att beakta om det visar sig att fler av deras kunder 
kommer börja intressera sig för att köpa mer ekologisk mat i framtiden.  
 
Nettos ekologiska försäljning kommer troligtvis att öka i framtiden men då behövs säkerligen 
sortimentet utökas. Just nu förmodar däremot Netto att det är lite av en trend att handla 
ekologisk mat och media har troligtvis påverkat konsumenterna mycket. Men Netto menar att 
“allting svänger” och så är det alltid. Om det visar sig längre fram att Nettos kunder vill 
handla mer ekologiskt kommer sortimentet med stor sannolikhet att utökas. Eftersom varje 
Netto-butik har olika kundgrupper beroende på vart butiken är placerad så förmodar de att det 
ekologiska sortimentet i så fall kommer att variera mycket från butik till butik.    

4.5 City Gross 
Adress: Göteborgsvägen 181, Borås 
Respondent: Rade Ovula, butikschef 
 
City Gross är ett familjeägt företag med 34 stormarknader runt om i Sverige. Förutom 
livsmedel och ett brett sortiment för hus, hem och fritid erbjuder de även ett 
storhushållsortiment anpassat för näringsidkare. City Gross affärsidé är att de vill: ”försöka 
bidra till matglädje genom att våga vara annorlunda och med engagemang underlätta familjers 
medvetna val av prisvärd mat” (City Gross 2015). De som främst handlar ekologisk mat på 
City Gross i Borås är kunderna i åldern 30-40 år med barn. Butiken är belägen nära Sandared 
i Borås vilket är ett område där de flesta har höga inkomster. Dessutom är många som bor där 
miljömedvetna och handlar mycket ekologiskt vilket bidrar till att City Gross säljer 
ekologiska varor i stora mängder. 

 
City Gross säljer ekologiska varor inom det traditionella såsom kött, frukt, grönsaker, mejeri, 
torrvaror och konserver. Idag har de ca 1000 artiklar i sitt ekologiska sortiment. Totalt sett står 
den ekologiska försäljningen för ca 5 % av City Gross totala försäljning. Däremot har City 
Gross en avdelning för hem och fritid som inte är borträknad. Annars hade den ekologiska 
försäljningen troligtvis stått för ca 9-10%. Under det senaste året har den ekologiska 
försäljningen ökat med 435 % på City Gross i Borås. Ekologiska ägg är det som säljer bäst. 23 
% av alla ägg som säljs i butiken är ekologiska. Efterfrågan på ekologiska ägg är större än vad 
som nu går att få tag på. Ekologiska frukter och grönsaker är ytterligare en varugrupp som 
säljer bra. Inom frukt och grönsaker säljer City Gross cirka 19-20 % ekologiskt. City Gross 
vill egentligen sälja flera ekologiska varor men det går inte att få tag på ekologiska alternativ 
inom alla varukategorier. 
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Ungefär en gång i kvartalet arbetar City Gross extra mycket med att lyfta fram det ekologiska 
sortimentet. Då har de något som de kallar “Eko-veckan”. Det innebär att det ekologiska 
sortimentet lyfts fram extra mycket. Vid dessa tillfällen sänker de priser på ett antal 
ekologiska varor och använder sig av mer marknadsföring för att få fler kunder att 
uppmärksamma ekologisk mat. I veckobladen som skickas ut till konsumenter under “Eko-
veckan” pryds flera sidor av ekologiska varor och vissa av dessa varor är även nedsatta i pris. 
Under övriga veckor är det alltid med någon eller några ekologiska varor i veckobladen men 
inte alls i lika stor utsträckning som när det är “Eko-veckan”.  Tv-reklam är ytterligare en 
marknadsföringsstrategi som City Gross använder sig av som är centralt styrd. Flertalet 
gånger har ekologiska varor varit med på dessa och det blir mer förekommande nuförtiden. 
 
City Gross satsar mest på att sälja ekologiska frukter och grönsaker i stora kvantiteter. En 
anledning till detta är för att det i media förmedlas mycket information om hur mycket frukt 
och grönsaker vanligtvis besprutas. Detta anar City Gross genererar i att konsumenterna 
påverkas och att de istället börjar överväga de ekologiska alternativen. Placeringen av dessa 
varor är alltid i början av butiken och separat avskilt från de konventionella frukterna och 
grönsakerna. Därigenom uppmärksammar alla kunder det och butiken kan därmed lättare 
påverka dem till att välja dessa alternativ. Dessutom förmodar City Gross att om de får 
kunderna att börja plocka åt sig av ekologiska varor tidigt i butiken så är sannolikheten att 
kunderna får med sig det ekologiska tänkandet i resten av butiken också.  
 
Det övriga ekologiska sortimentet bör enligt City Gross exponeras tillsammans med de 
konventionella motsvarigheterna. Denna strategi har visat sig fungera bättre än att ha 
ekologiska varor på separata hyllor. Anledningen till detta är troligtvis för att kunderna då har 
chans att jämföra olika alternativ på ett och samma ställe i butiken. Om City Gross har några 
specifika ekologiska varor som de vill synliggöra lite extra för kunderna brukar dessa placeras 
på butikshyllan i ögonhöjd. På butikshyllorna där de ekologiska varorna är exponerade har de 
en grön skylt där prisuppgiften står. Detta för att tydliggöra för kunderna att varan är 
ekologisk. På City Gross är de noga med att alltid tydliggöra det ekologiska sortimentet för att 
på så vis kunna främja dess försäljning.  
 
City Gross tror att det är viktigt att kunderna intresserar sig för ämnet på egen hand för att 
sedan komma till butiken och bli ännu mer övertygad om varför man som kund bör handla 
ekologisk mat. City Gross erkänner att det är svårt som enbart livsmedelsbutik att påverka en 
icke-köpare av ekologisk mat till att bli en faktisk köpare. Finns det något intresse hos kunden 
från början är det lättare att med hjälp av deras marknadsföringsinsatser påverka en icke-
köpare av ekologisk mat till att bli en faktisk köpare.   
 
Svårigheten med att marknadsföra det ekologiska sortimentet är när kunderna ser det högre 
priset både i butiken och i marknadsföringen. Detta gör att de blir fundersamma och tänker 
varför man ska betala ett högre pris för en ekologisk vara i jämförelse med en konventionell.  
 

“Jag tror inte tillräcklig information om de ekologiska varorna förmedlas i 
marknadsföringen och därmed får kunden inte upp ögonen för dessa så mycket. 
Många kunder kanske inte vet vad exempelvis de ekologiska varornas märkningar 
betyder och hade önskat mer information gällande det för att välja just den 
ekologiska varan. När City Gross har kampanjer för det ekologiska sortimentet är 
det för att berätta om deras ekologiska sortiment, vad som finns tillgängligt i 
butiken o.s.v. Eftersom priset på ekologiska varor är högre än vad det är för 
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konventionella varor går det inte att använda just pris som en 
marknadsföringsåtgärd i samma utsträckning som för konventionella varor”.  

           
 Rade Ovula 

 
Med tanke på hur mycket den ekologiska matförsäljningen har ökat under senare tid hos City 
Gross så tror de definitivt att det kommer att fortsätta utvecklas positivt. Enligt City Gross är 
marknaden verkligen redo för ekologisk mat nu till skillnad mot tidigare. De anar också att 
hälsotrenden som råder nu påverkar konsumenterna en del till att handla ekologiskt. 

4.6 Coop Konsum 
Adress: Storgatan 28, Dalsjöfors 
Respondent: Magnus Kelldén, butikschef 
 
Inom Kooperativa Förbundet (KF) finns ett affärsområde som driver dagligvaruhandel vilket 
bland annat innefattar butikskedjorna Coop Konsum, Coop Forum och Coop Nära. 
Konsumentföreningen Bohuslän-Älvsborg som äger butiker i detta område har en vision som 
lyder; Vår vision är att vara det ledande detaljhandelsföretaget i regionen. Målet är att skapa 
värde för medlemmarna (Coop 2015). Coop-koncernen har länge legat i framkant vad avser 
ekologiska varor i sortimentet. Detta innebär att för många kunder är det självklart att köpa 
mycket ekologiskt på Coop Konsum. Men den främsta kundgruppen som köper ekologisk mat 
på Coop Konsum är barnfamiljer där föräldrarna är mellan 30-40 år. Troligtvis beror detta på 
att de är medvetna för sina barns skull och att de oftast inte är allt för priskänsliga. Dessutom 
anar Coop Konsum att dessa kunder har något slags intresse för miljöfrågor sedan tidigare.   
 
På Coop Konsum består det ekologiska sortimentet främst av deras egna ekologiska 
varumärke “Änglamark” som innehåller en mängd olika produktgrupper. Därutöver finns en 
rad olika externa ekologiska varumärken. Coop Konsum i Dalsjöfors är en kravmärkt butik 
vilket innebär att de måste ha en viss andel ekologiska produkter. Det som däremot säljer bäst 
är ekologiska frukter och grönsaker. En av anledningarna till detta kan bland annat vara för att 
Coop Konsum den senaste tiden har satsat mycket mer på just den avdelningen än tidigare år. 
Dessutom har priserna inom dessa varugrupper sjunkit avsevärt från tidigare. 
Mejeriprodukter, kaffe och smörgåspålägg är andra varugrupper som i stora kvantiteter säljs 
ekologiskt.  
 
Det är Coop centralt som styr marknadsföringen och så även för delar av det ekologiska 
sortimentet på Coop Konsum i Dalsjöfors. De marknadsföringsinsatser som främst används är 
tv-reklam och veckoblad som skickas ut till konsumenter. I veckobladen förekommer det 
ibland att vissa ekologiska varor är prissänkta.  
 
Ytterligare en marknadsföringsinsats som Coop använder sig av är så kallad “riktad 
marknadsföring”. Genom att kunden drar sitt Coop-kundkort i en apparat när de går in i 
butiken får de erbjudanden baserat på vad kunden tidigare har köpt. Då får kunden bland 
annat alltid erbjudanden om lägre priser på cirka tre till fyra ekologiska varor. Ibland har 
dessutom Coop Konsum kampanjer där kunderna exempelvis får dubbelt så mycket 
bonuspoäng på ekologiska varor under vissa veckor.  
 
På varje hyllkant där priset på varan indikeras står priset alltid med grön bakgrundsfärg för att 
påtagligt visa att varan är ekologisk. Exponering av de ekologiska varorna görs genom att 
placera dessa bland motsvarande konventionella varor. På så vis underlättar detta för 
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kunderna då de har flera olika produkter som de kan välja mellan, alla samlade på ett ställe. 
Utöver detta använder inte Coop Konsum några speciella marknadsföringsinsatser just i 
butiken.   
 
För att få icke-köparna av ekologiska produkter till faktiska köpare så tror Coop Konsum att 
det gäller att få kunderna att våga prova de ekologiska produkterna. Detta är något som Coop 
Konsum anser att de kanske borde arbeta mer med i butiken i framtiden.  
 

“När det gäller ekologiska frukter och grönsaker är det faktiskt en markant 
smakskillnad. När man sedan väl har testat så tror jag många inser att det kanske 
är värt att lägga några extra kronor på de ekologiska alternativen. Samtidigt är 
det ju bättre för både hälsa och miljö. För att få kunderna att våga testa kanske 
ett alternativ skulle kunna vara att ha provsmakning av ekologiska varor i 
butiken.” 
 

Magnus Kelldén 
 
Ett hinder i samband med marknadsföring av det ekologiska sortimentet är de högre priserna. 
Överlag gäller det att få kunderna att förstå varför de ekologiska varorna är dyrare. Däremot 
förmodar Coop Konsum att ekologiska varor inte kommer att hamna på samma prisnivå som 
konventionella varor. Enligt dem kan dock ekologiska varor gott vara några kronor dyrare då 
odlarna bör få några extra kronor för att de väljer att odla ekologiskt. Dessutom anar de att 
fler kunder hade behövt information om exempelvis de ekologiska varornas märkningar för 
att på så vis förstå varför ekologisk mat är bättre än konventionell mat. De förmodar även att 
det säkert råder viss skepsis hos en stor andel konsumenter huruvida producenterna av 
de ekologiska livsmedlen håller sig till de riktlinjer som utlovas eller ej.   
 
Den ekologiska matförsäljningen på Coop Konsum kommer med stor sannolikhet att öka. 
Däremot anar de att ekologiska färskvaror kommer att öka i större utsträckning än ekologiska 
torrvaror, då torrvaror inte har samma stora smakskillnad. Det senaste året har försäljningen 
av ekologiska frukter och grönsaker ökat med ca 30-40 % på Coop Konsum i Dalsjöfors och 
detta kommer med stor sannolikhet att fortsätta öka. Dessutom förmodar de att så länge media 
skriver mycket om ekologisk mat, desto fler konsumenter kommer då att påverkas. Detta för 
att konsumenter idag är väldigt lättpåverkade.   

4.7 Hemköp 
Adress: Stationsvägen 7, Bollebygd 
Respondent: Camilla Lundin, butikschef 
 
Hemköp ägs av Axfood. Deras affärsidé lyder: “Den personliga livsmedelsbutiken som på ett 
enkelt och omsorgsfullt sätt inspirerar den aktiva familjen till bra måltidslösningar för vardag 
och helg” (Axfood 2015). På Hemköp i Bollebygd är det främst kunderna som är bosatta på 
landsbygden som handlar ekologisk mat. Troligtvis för att dessa människor förstår vad 
ekologisk mat innebär och att de är måna om vad man äter för typ av mat. Hemköp förmodar 
dock att det troligtvis förekommer att kunder som köper ekologisk mat hos dem inte enbart 
gör det för exempelvis miljöns skull utan att de vill visa upp en viss status.  

På Hemköp i Bollebygd har de ekologiska varor inom en mängd olika varugrupper från olika 
externa varumärken. Deras ambition är att ha ekologiska varor inom så många olika 
varugrupper som möjligt. Däremot har det extra många ekologiska alternativ inom frukt- och 
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grönsaker. Detta på grund av att det säljs mest ekologiska varor från dessa varugrupper. De 
ekologiska frukterna och grönsakerna är placerade tillsammans i en separat kyl som de 
benämner “Eko-skåp”. Avsikten med detta är för att ekologiska varor som dessa inte ska vara 
i kontakt med de konventionella motsvarigheterna. Anledningen till detta är för att undvika 
överföring av bekämpningsmedel till de ekologiska produkterna. Därutöver säljer de en stor 
mängd ekologiska mejeriprodukter och ägg. En hyfsat ny varugrupp som de har börjat sälja 
mycket utav är ekologiskt bröd. Däremot kan det vara lite svårt att få tag på denna 
varukategori för tillfället då efterfrågan har ökat markant den senaste tiden.  
 
Varje vecka skickar Hemköp i Bollebygd ut ett veckoblad till konsumenter. I veckobladen har 
de alltid sänkt priset på någon/några ekologiska varor. Varje vecka är det garanterat med 
någon ekologisk frukt eller grönsak på kampanjpris.  
 
I och utanför butiken har Hemköp skyltar där det står “Ekologiskt”. På hyllkanten där den 
ekologiska varan är placerad står det på prisuppgiften “Ekologisk vara”. Exponeringen av 
ekologiska varor sker tillsammans med de konventionella varorna. De ekologiska frukterna 
och grönsakerna är dock ett undantag då de exponeras i speciella “Eko-skåp” som tidigare 
nämnts. Exponering av ekologiska och konventionella varor sker tillsammans för att det ska 
vara lättare för kunderna att jämföra mellan olika alternativ. Hemköp försöker i den mån det 
går att placera de ekologiska varorna i blickfånget för att på så sätt uppmärksamma det mer 
för butikens kunder. När Hemköp har vissa ekologiska varor på kampanj försöker de lyfta 
fram dessa så gott det går för att synliggöra varorna. 
 
Det primära som Hemköp i Bollebygd gör för att få fler icke-köpare av ekologiska varor till 
faktiska köpare är att locka kunderna med priskampanjer. Detta för att kunderna ofta tar 
chansen att prova ekologiska produkter när de är nedsatta i pris och det är då större chans att 
de i fortsättningen även kommer att handla mer ekologiskt. Hemköp tillkännager däremot att 
det säkerligen finns en mängd olika strategier att arbeta vidare med för att få icke-köpare av 
ekologiska produkter till faktiska köpare.  
 
Ett stort bekymmer med att marknadsföra det ekologiska sortimentet är enligt Hemköp det 
högre priset. Många kunder är fortfarande tveksamma till att betala mer för dessa typer av 
produkter. En ytterligare aspekt som Hemköp ser som en svårighet är att vissa ekologiska 
varors förpackningar kan signalera ett högt pris för kunden. 
 

“Om vi till exempel förpackar fyra ekologiska äpplen och skriver ut priset 24,90 
kr tycker kunderna att det ser dyrt ut. Men om de själva plockar 4 ekologiska 
äpplen i en påse blir det ungefär samma, men kunderna själva känner nog att det 
känns billigare. Men ofta så är det tvärtom.” 

           
  Camilla Lundin 

 
En annan svårighet angående marknadsföring av ekologiska produkter i butiken är enligt 
Hemköp de ekologiska frukterna och grönsakernas märkning. Oftast har dessa produkter bara 
en liten klisterlapp vilket kan göra det svårt att skilja dem från de konventionella 
motsvarigheterna när kassapersonalen ska stämpla in varorna. Detta anar Hemköp leder till att 
de troligtvis säljer mycket mer ekologiskt än vad som rapporteras och de ekologiska frukterna 
och grönsakerna råkar nog ofta säljas till de konventionella motsvarigheternas pris.  
 
Något som ytterligare kan försvåra marknadsföringen av ekologiska varor tror Hemköp kan 
bero på att det sannolikt råder en del misstro bland många konsumenter kring märkning av 
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ekologiska varor. Det är nog inte helt ovanligt att många kunder är misstänksamma om de 
ekologiska produkterna verkligen är framtagna enligt de riktlinjer som producenterna utlovar.  
 
Hemköp i Bollebygd spår att den ekologiska matförsäljningen kommer att öka i stor 
utsträckning i framtiden. Om ca 7-10 år kommer det troligtvis finnas mer ekologiska än 
konventionella matvaror i butikerna.  
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5. Diskussion 
 
I detta kapitel diskuteras den empiriska redovisningen från våra sju genomförda intervjuer 
med de sju olika matbutiker inom dagligvaruhandeln.  En diskussion kring hur 
respondenterna har beskrivit deras marknadsföringsarbete för det ekologiska sortimentet 
kommer att föras. De faktorer som vi benämner drivkrafter och hinder kommer också att 
diskuteras. Studiens teoretiska referensram utgör grunden för vår diskussion.  

5.1 Marknadsföringsinsatser för det ekologiska sortimentet 
 
Ett mönster vår studie påvisade var att alla respondenter nämnde veckoblad som en 
marknadsföringsinsats för att främja den ekologiska försäljningen där de i dessa lockade 
konsumenterna med lägre priser. Det som däremot skiljer livsmedelsbutikerna åt är att alla 
inte marknadsför lika många ekologiska varor däri varje vecka och därmed inte ger lika stort 
utrymme för det ekologiska sortimentet i veckobladen. Enligt Atanasoaie (2013) överskattas 
marknadsföringstekniker som till största del handlar om priset och att 
marknadsföringstekniker som inte baseras på priset underskattas. Att samtliga företag 
använder just veckoblad och lockar konsumenter med lägre priser i dessa kan betyda att de 
tror att faktorn pris är den viktigaste aspekten när konsumenterna tar del av marknadsföringen 
av det ekologiska sortimentet.  
 
Ytterligare en framträdande marknadsföringsinsats som påvisades i vår studie var att 
majoriteten av respondenterna uppgav att de marknadsför det ekologiska sortimentet i butiken 
med olika skyltar. Detta varierar dock i olika grad då vissa butiker satsar mer på att ha stora 
skyltar i taket, på golvet, på utsidan av butiken och gatupratare. Andra butiker nöjer sig med 
att ha en extra skylt som står ut från hyllan där budskap som “Eko” och “Ekologiskt” påvisas. 
Gemensamt för butikernas olika skyltningar är att bakgrundsfärgen alltid är grön. Enligt 
Apaolaza Ibáñez och Forcada Sainz (2005) bör marknadsföringen av gröna produkter bland 
annat syfta på att associera varumärket med trevliga, emotionella bildspråk av naturen vilket 
tydliggörs om man ser till butikernas olika skyltar för marknadsföring av det ekologiska 
sortimentet.   
 
Det framkom i studien att exponeringen av ekologiska varor sker på ett liknande sätt enligt 
alla respondenter. På butikshyllorna exponeras inte de ekologiska varorna enskilt från de 
konventionella varorna utan alla varor är ihopblandade. Detta menar många respondenter 
beror på att konsumenterna på ett enklare sätt ska kunna jämföra olika produktalternativ, 
vilket är tvärtemot vad Boatwright och Nunes (2001) påstår. Boatwright och Nunes (2001) 
menar att om varje ekologisk produkt skulle ha placerats bredvid en konventionellt motsvarad 
produkt kan den vara mindre särskiljande. Det framkom däremot undantag då tre butiker i vår 
studie har valt att placera de ekologiska frukterna och grönsakerna enskilt i butiken för att 
denna strategi har påvisat en bättre försäljning. En förklaring till det kan säkerligen vara att 
när kunder exempelvis köper ekologiska grönsaker blir det kanske en självklarhet att denne 
väljer de ekologiska frukterna med, när de ser dem exponerade bredvid de ekologiska 
grönsakerna.  
 
I enlighet med Smith och Paladino (2010) så har det visat sig att konsumenter inte vill utöva 
allt för stor ansträngning när de ska handla ekologiska livsmedel. Men för att få konsumenter 
att börja handla ekologiskt krävs det en ansträngning från deras sida. De gäller att få dessa att 
bryta gamla vanor och tänka på miljön när de handlar. Det kan vara ett hinder att vissa butiker 
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har frukt och grönsaker på separata hyllor för ekologiska alternativ. Konsumenten väljer 
rimligen då att gå till den hyllan de är vana vid, och lägger då inte märke till de ekologiska 
varorna. En uppfattning vi fick är att det kan vara en effektiv marknadsföringsstrategi från 
butikernas håll att placera alla de ekologiska varorna tillsammans med de konventionella. 
Detta för att kunderna då exempelvis slipper leta runt i butiken efter de ekologiska 
alternativen för att kunna jämföra denna med den konventionella motsvarigheten vilket 
minskar ansträngningen.     
 
Boatwright och Nunes (2001) klargör att ekologiska produkter normalt sett har högre priser än 
konventionella produkter och därmed kan ett produktarrangemang efter pris uppmärksamma 
dessa premiumpriser. På så vis kan detta bidra till en minskning av marknadsandelar. Därför 
borde våra respondenters strategier gällande att majoriteten av de ekologiska livsmedlen 
exponeras tillsammans med de konventionella livsmedlen vara effektivt.  
 
Atanasoaie (2013) klargör att det råder en skillnad gällande graden av kunskap mellan säljare 
som arbetar i specialiserade ekologiska butiker i jämförelse med säljare som arbetar i 
konventionella livsmedelsbutiker. I de specialiserade ekologiska butikerna kan information 
oftast förmedlas till kunderna på ett effektivare sätt än vad personalen som arbetar i andra 
butiker kan. Studiens resultat visar att det finns intresse i att utbilda matbutikers personal 
kring frågor rörande ekologiska livsmedel. Endast en respondent meddelande att de arbetar 
med att utbilda butikspersonalen gällande frågor som berör det ekologiska sortimentet. Att 
arbeta med detta kan ses som ett logiskt sätt för att personalen i större utsträckning ska kunna 
svara på kundernas framtida eventuella frågor kring det ekologiska sortimentet. Om kunderna 
får utförliga svar på sina frågor kan detta leda till att de faktiskt blir intresserade av ekologisk 
mat och i slutändan väljer att köpa.   
 
Säljfrämjande marknadsföringsåtgärder (sales promotion) som inte är baserat på pris, som 
exempelvis provsmakningsverksamhet i butik är enligt Atanasoaie (2013) underskattat. 
Samtidigt som det har konstaterats att säljfrämjande åtgärder baserat på pris är överskattat. 
Två av våra respondenter berättade att de arbetar med provsmakning i butik för kunderna. På 
så vis kan kunderna få provsmaka vissa produkter direkt i butiken samtidigt som de kan ställa 
eventuella frågor kring produkten. Precis som Atanasoaie (2013) menar så är sådana 
marknadsföringstekniker underskattade och det är därför logiskt att flera av de övriga 
respondenter uppgav att mer provsmakning av ekologisk mat i butik hade troligtvis bidragit 
med positiva aspekter för den ekologiska matförsäljningen.  
 
En gemensam marknadsföringsinsats som uppkom bland några av våra respondenter i vår 
studie var att de kunder som handlar mat från det ekologiska sortimentet ibland erhåller extra 
bonus poäng på deras kundkort. Denna strategi tar vissa matbutiker till då de vill främja den 
ekologiska matförsäljningen extra mycket. Några av respondenterna som berättade att de 
erbjuder sina kunder kundkort klargjorde också att de ibland ger en viss procentuell rabatt på 
det ekologiska sortimentet och därutöver extra bonus poäng. Att ibland ge rabatt på det 
ekologiska sortimentet borde innebära att det också är en smart marknadsföringsinsats för att 
locka fler kunder att handla. Då det i vår teoretiska referensram bland annat framkommit att 
ekologiska matvaror är dyrare än konventionella matvaror kan rabatterade priser på det 
ekologiska sortimentet bidra till att kunder får upp ögonen för det och passar på att prova. Om 
de sedan visar sig att de uppskattar ekologiska livsmedel föreligger en chans att de även 
fortsättningsvis kommer att handla från det ekologiska sortimentet.  
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Från vår empiriska redovisning framgick det att det fanns ett starkt mönster gällande att 
flertalet butiker exponerade de ekologiska varorna på butikshyllan i ögonhöjd. Detta för att 
synliggöra för kunderna och på så vis öka dess försäljning. Chung, Schmit, Dong och Kaiser 
(2007) undersökte ekologiska produkters försäljning gällande hur försäljningen påverkades av 
hyllplaceringen. De kom underfund med att hyll-placeringen hade ett stort inflytande på 
ekologiska varors försäljning. Gällande ett vertikalt hyll-läge är ögonhöjd vanligtvis bäst. 
Detta kan uppfattas som en smart strategi gällande exponering om en livsmedelsbutik 
exempelvis vill öka försäljningen av en viss ekologisk vara vilket flertalet av respondenterna 
även uppgav att de gjorde. 
 
Samtliga av våra respondenter uppgav att de har priskampanjer för det ekologiska sortimentet, 
dock i olika grad. När de har priskampanjer för ekologiska varor blir vissa utvalda varor 
prissänkta. Ailawadi, Gedenk, Lutzky och Neslin (2007) förklarar att priskampanjer för 
ekologiska produkter tillfälligt kan sänka gapet mellan ekologiska och konventionella 
produkter och därmed stimulera fler konsumenter till att köpa ekologiska produkter. Samtidigt 
förklarar Arnot, Boxall och Cash (2006) att tidigare forskning faktiskt har visat att 
prissänkningar på ekologiska produkter har relativt små effekter. Detta kan tyda på att 
livsmedelsbutikerna kanske kan överväga om det är just priskampanjer som fungerar bäst för 
det ekologiska sortimentet eller om det är andra strategier som istället bör övervägas. 

5.2 Drivkrafter och hinder som dagligvaruhandeln kan identifiera 
gällande marknadsföringen och försäljningen av ekologiska 
livsmedel 
 
Endast två av respondenterna uppgav att de hade någon information i butiken om varför 
kunder bör välja att handla av det ekologiska sortimentet. Neagu (2012) förklarar att ju mer 
information konsumenterna får, desto mer miljömässigt ansvarsfulla blir dem. 
Kommunikationen som förmedlas ut måste enligt Neagu (2012) vara imponerande, 
övertygande och kreativ för att utveckla miljömässig känslighet hos konsumenterna, för att på 
så vis få dem att välja de ekologiska produkterna. Därmed kan det generellt ses som att fler 
livsmedelsbutiker bör satsa på att ha mer information i butikerna för att få fler kunder att 
handla av det ekologiska sortimentet. Detta för att det framkommit i den teoretiska 
referensramen att det råder stor okunskap hos konsumenter när det gäller ekologiska varor.  
 
Ett märkbart mönster som blev framträdande i vår studie var att majoriteten av våra 
respondenter meddelade att deras kunder som främst handlar ekologisk mat troligtvis har 
något miljöintresse från början. Lu, Bock och Jospeh (2013) klargör att miljömedvetna 
konsumenter kan vara ett lönsamt marknadssegment gällande försäljning av ekologiska varor. 
Vidare menar de att när företag går “grönt” eller börjar tillämpa grön marknadsföring kan det 
leda till att företagens image förbättras vilket i sin tur leder till ökade vinster och starkare 
kundlojalitet. Enligt vår mening skulle ett alternativ kunna vara att livsmedelsbutikerna kan 
arbeta mer med att rikta marknadsföringen för ekologiska varor till de konsumenter som har 
något miljöintresse för att på så vis kunna uppnå en ännu högre försäljning av ekologiska 
varor.   
 
Några få respondenter tillkännagav att de arbetar med att informera kunderna i butik om 
varför man som konsument bör välja det ekologiska sortimentet. Sachdev (2011) menar att 
återförsäljare och tillverkare i genomsnitt förlorar potentiell grön försäljning från en fjärdedel 
av köparna vid butikshyllorna på grund av för lite information om de ekologiska varorna. 
Samtidigt menar Sachdev (2011) att mer information och inspiration gällande ekologiska 
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produkter vid butikshyllorna kommer att bidra till en bättre konvertering vid butikshyllan 
angående beslutsfattandet. Det kan betyda att fler livsmedelsbutiker borde arbeta med att ha 
mer information och inspiration vid butikshyllorna i butikerna för att få fler kunder att vilja 
köpa livsmedel ur det ekologiska sortimentet.   
 
Atanasoaie (2013) tydliggör att då priset är ett stort hinder till varför konsumenter inte köper 
ekologisk mat fokuserar vissa återförsäljare sina kampanjer på pris. De använder då 
reklammeddelanden som förklarar varför priset är högre än vad det är för de konventionella 
produkterna. Samtliga av våra respondenter i studien fastslog att priset är det största hindret i 
marknadsföringen av ekologiska produkter. Detta kan betyda att en smart strategi för samtliga 
livsmedelsbutiker är att satsa på mer förmedling av information om priset till kunderna som 
förklarar varför prisskillnaden mellan ekologiska varor och konventionella varor ser ut som 
den gör. 
 
Ottman, Stafford och Hartman (2006) påpekar att alla konsumenter inte köper ekologiska 
produkter enbart på grund av de miljönyttiga skälen. Vissa konsumenter hittar värden genom 
bland annat symbolik och status. Några av våra respondenter uppgav precis detta. Vår tanke 
är att detta skulle kunna innebära att det finns flera sätt att fokusera marknadsföringens 
innehåll på. Livsmedelsbutiker behöver möjligtvis inte bara lägga störst fokus på just 
miljöfördelar utan skulle kunna fokusera på andra aspekter också.   
 
Den övervägande delen av våra respondenter uppgav att ett hinder med marknadsföringen av 
ekologiska varor är brist på information gällande dess märkningar på förpackningarna. Många 
kunder vet troligtvis inte vad de ekologiska varornas märkningar betyder och butikerna kan 
därmed bli bättre på att informera om detta. I enlighet med Daugbjerg et al. (2014) är att ju 
högre nivå av kunskap om märkningsattribut och ju högre grad av förtroende i etiketten, desto 
mer sannolikt är det att konsumenterna kommer att köpa ekologiska livsmedel. Detta kan 
betyda att livsmedelsbutiker borde satsa mer på att förmedla sådan information till sina 
kunder för att få fler att föredra det ekologiska sortimentet.  
 
Enligt Sachdev (2011) är i genomsnitt den gröna konsumenten lite äldre, tenderar att ha högre 
inkomst och mer utbildning. Däremot påpekar Krystallis och Chryssohoidis (2005) att det 
snarare är yngre konsumenter som är något mer villiga att köpa fler och dyrare ekologiska 
varor då de innehar en större miljömedvetenhet. Sett till vår studie gällande vilka kundgrupper 
som främst handlar ekologisk mat är svaren nästan jämnt fördelade. De två mest framträdande 
kundgrupperna är barnfamiljer där föräldrarna är mellan 30-40 år och de yngre kunderna i 
åldern 20-30 år. Detta kan ses som svårighet för livsmedelsbutikerna då de två främsta 
kundgrupperna som köper ekologisk mat inte är helt enhetliga, bland annat åldersmässigt, och 
därmed kan det vara svårt att utforma rätt slags marknadsföring som ska passa båda 
kundgrupperna. 
 
Det högre priset på de ekologiska varorna gentemot de konventionella varorna är något som 
hindrar kunderna från att handla ekologiskt (Jones et al. 2001). Som tidigare nämnt framkom 
det i vår studie att alla respondenter klargjorde att det högre priset för ekologiska livsmedel är 
ett hinder gällande marknadsföringen av det ekologiska sortimentet. Kunderna blir avskräckta 
när de ser att ekologiska varor skiljer sig åt prismässigt i jämförelse med konventionella varor. 
Däremot påpekar (Jones et al. 2001) att anledningarna till detta är att ekologisk matproduktion 
är dyrare och att producenter inte kan ta del av stordriftsfördelar i samma utsträckning som 
vid konventionell produktion. Med detta att döma kan det vara ett bra sätt som flera 
respondenter uppgett att de redan gör, nämligen att tillverka ekologiska varor under butikens 
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eget varumärke. På så sätt slipper de att betala flera mellanhänder och därmed kan priset på 
ekologiska varor bli lägre i slutändan. 
 
Enligt Chen och Chang (2013) är många konsumenter misstänksamma gällande om 
produkters miljöpåståenden verkligen är sanna eller inte. Därför fortsätter greenwashing att 
vara ett hinder för dagligvaruhandeln gällande marknadsföring av ekologiska livsmedel. Den 
övervägande delen av vår studies respondenter uppgav just detta att denna aspekt säkerligen 
spelar in hos en stor andel konsumenter. Innebörden av detta kan rimligtvis betyda att ett 
smart sätt för att minska detta skulle kunna vara att dagligvaruhandeln och producenterna av 
den ekologiska maten börjar samarbeta mer. Detta för att på ett effektivare sätt förmedla ut 
mer innehållsrik information gällande produkternas märkningar för att därigenom skapa mer 
trovärdighet hos konsumenterna.   
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6. Slutsatser 
I detta kapitel redogörs det för studiens slutsatser utifrån valda problemformuleringar och 
syfte. Slutsatserna som studien har utvecklat grundas på en tolkning av studiens empiriska 
redovisning och diskussion.  
 
Vårt ändamål med denna studie var att undersöka följande problemformuleringar: 
 

• Hur arbetar dagligvaruhandeln med marknadsföring av ekologiska livsmedel? 
• Vilka drivkrafter och hinder påverkar dagligvaruhandelns marknadsföringsarbete och 

försäljning av ekologiska livsmedel?  
 
Den generella slutsatsen som vi kan dra av vår studie är att det har visat sig att flertalet 
marknadsföringstekniker inom dagligvaruhandeln är liknande bland våra respondenter. 
Däremot kan vi tydligt utläsa att samtliga livsmedelsbutiker inte använder exakt samma 
uppsättning marknadsföringstekniker och inte heller i samma utsträckning. Veckoblad som 
skickas ut till konsumenter har däremot visat sig vara en vanlig marknadsföringsteknik som 
används för att främja den ekologiska matförsäljningen. Olika slags skyltar i och utanför 
livsmedelsbutikerna med budskap som “Eko” och “Ekologiskt” är ytterligare en 
marknadsföringsteknik som genom denna studie visat sig vara vanligt förekommande för att 
locka fler konsumenter att välja ekologiska livsmedel. Att markera de ekologiska varornas 
prisuppgift med grön bakgrundsfärg vid butikshyllans kant är något som dagligvaruhandeln 
också arbetar aktivt med.   
 
Ett tydligt drag gällande exponering av konventionella och ekologiska varor har i vår studie 
visat sig vara att både det konventionella och det ekologiska sortimentet alltid bör exponeras 
tillsammans på butikshyllorna och inte avskilt från varandra. Detta för att kunderna lättare ska 
kunna överväga mellan olika alternativ. Å andra sidan råder det delade meningar om de 
ekologiska frukterna och grönsakerna borde exponeras tillsammans eller avskilt från dess 
konventionella motsvarigheter. Ett ytterligare konstaterande gällande exponering av det 
ekologiska sortimentet är att livsmedelsbutiker som vill lyfta fram vissa ekologiska varor på 
butikshyllan placerar dessa i ögonhöjd för att kunderna på så vis främst ska rikta sin 
uppmärksamhet mot dessa varor. Detta har framkommit som en effektiv strategi i studiens 
empiriska redovisning. 
 
Studien visar att det finns incitament för matbutiker inom dagligvaruhandeln att utbilda sin 
personal mer i frågor som rör ekologiska livsmedel. I enlighet med vad Atanasoaie (2013) 
identifierar så kan personal i specialiserade ekologiska butiker förmedla ut information till 
kunderna på ett mer effektivt sätt än vad personalen i konventionella livsmedelsbutiker kan. 
Därför är det av stor vikt för matbutikerna att fortsätta med denna marknadsföringsstrategi för 
att kunna erbjuda kunderna en mer utbildad personal. Desto mer insatta butikspersonalen är i 
frågor rörande det ekologiska sortimentet, desto större chans är det att de kan svara utförligt 
på kundernas frågor, vilket i slutändan kan påverka om kunderna väljer att köpa ekologiska 
livsmedel eller inte.   
 
Utöver att undersöka hur dagligvaruhandeln arbetar för att marknadsföra det ekologiska 
sortimentet syftar denna studie också till att identifiera faktorer, vilka benämns hinder och 
drivkrafter, som kan påverka dagligvaruhandelns marknadsföring och försäljning av det 
ekologiska sortimentet. Prisskillnaden mellan ekologiska varor och konventionella varor kan i 
vår studie utläsas som ett stort hinder. Precis som Jones et al. (2001) menar så blir kunderna 
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avskräckta när de ser att de ekologiska varorna har ett högre pris i jämförelse med 
konventionella livsmedel. En åtgärd av detta problem måste inte nödvändigtvis innebära en 
prissänkning av de ekologiska varorna, utan kan istället innebära att livsmedelsbutikerna 
börjar sprida mer information om ekologiska varors fördelar. Därigenom blir kunderna mer 
medvetna om vad de faktiskt betalar för och kommer därför med större sannolikhet att 
acceptera ett högre pris på de ekologiska livsmedlen.  Precis som Neagu (2012) menar så 
måste kommunikationen som förmedlas ut till konsumenterna, för att påverka dem att välja de 
ekologiska livsmedlen, vara imponerande, övertygande och kreativ för att utveckla 
miljömässig känslighet hos konsumenterna i deras framtida inköp av ekologiska livsmedel.  
 
I enlighet med vad Smith och Paladino (2010) påpekar angående att köpare av ekologiska 
livsmedel är mer benägna att engagera sig i miljövänliga aktiviteter, som exempelvis 
återvinning, så identifierar även denna studie på att många konsumenter som handlar 
ekologiska livsmedel är miljöintresserade. Att konsumenter innehar miljöintresse kan ur 
dagligvaruhandelns perspektiv vara positivt för dess marknadsföringsarbete och därmed 
försäljningen av det ekologiska sortimentet. Detta för att ett miljöintresse kan innebära att 
man som konsument är intresserad av att köpa ekologiska livsmedel och därmed tar man del 
av den marknadsföring som dagligvaruhandeln förmedlar.  
 
Majoriteten av våra respondenter är i samstämmighet med Ottman, Stafford och Hartman 
(2006) gällande att inte alla konsumenter köper ekologiska livsmedel endast på grund av 
miljönyttiga skäl utan även för att till exempel visa upp en viss status. Ur dagligvaruhandelns 
perspektiv kan detta utgöra en positiv marknadsmöjlighet då det inte enbart är miljömedvetna 
konsumenter som tar del av marknadsföringen av ekologiska livsmedel och därmed påverkar 
dess försäljning positivt utan även andra konsumenter lockas. På så vis når 
dagligvaruhandelns marknadsföring för det ekologiska sortimentet ut till ett större 
kundsegment.    
 
Vår studie har, via de sju intervjuerna som vi har genomfört med butikschefer inom 
dagligvaruhandeln, visat att marknadsföringsarbetet för det ekologiska sortimentet går till på 
ett liknande sätt för samtliga livsmedelsbutiker. Överlag använder livsmedelsbutikerna 
liknande strategier men ett tydligt drag är att mängden marknadsföringsinsatser varierar 
mellan dem. Studien kan tydligt påvisa att vissa livsmedelsbutiker använder flertalet 
marknadsföringsinsatser medan andra matbutiker nöjer sig med att använda ett fåtal. De 
drivkrafter och hinder som i denna studie har kunnat identifieras kan dagligvaruhandeln ta 
vara på för det fortsatta framtida marknadsföringsarbetet rörande det ekologiska sortimentet.   
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7. Rekommendationer 

7.1 Reflektion 
Vi tycker det har varit intressant att undersöka hur dagligvaruhandeln arbetar för att 
marknadsföra det ekologiska sortimentet. Anledningen till att vi valde att undersöka detta var 
för att det idag är ett aktuellt ämne som bland annat får mycket fokus i media och 
livsmedelsbutikerna börjar mer och mer utöka det ekologiska sortimentet.   
 
Det finns delar i vårt upplägg som vi reflekterat över och kommit underfund med att de hade 
kunnat genomföras annorlunda. Som tidigare nämnt utgår vår studie från dagligvaruhandelns 
perspektiv. Men för att få en djupare förståelse för vilka som idag handlar ekologiskt och 
varför, hade en undersökning ur konsumenternas perspektiv troligtvis förverkligat studien 
ytterligare.  
 
Det har under processen var ett begränsat antal respondenter att få tag i med tanke på att vi 
valt att rikta in oss på de största aktörerna på marknaden och i området kring Borås. Detta 
gjorde oss något begränsade och beroende av att de som fanns i området verkligen kunde 
ställa upp. Vi är mycket nöjda med det utfall som blev. De flesta av de kontaktade företagen 
ställde upp på vår intervju och var mycket tillmötesgående. De gav oss utförliga svar och i 
vissa fall liknande svar. Detta gjorde att vi kunde uppnå en teoretisk mättnad som ledde till att 
vi därför inte behövde söka upp respondenter på andra orter eller genomföra telefonintervjuer.  

7.2 Bidrag till forskning 
Vår studie har bidragit med ett forskningsresultat gällande vilka marknadsföringstekniker som 
företag inom dagligvaruhandeln använder sig av för det ekologiska sortimentet. Dessutom har 
ett antal faktorer utretts, som i studien benämns drivkrafter och hinder. Dessa kan 
dagligvaruhandeln i framtiden komma att ta del av för det fortsatta marknadsföringsarbetet 
gällande det ekologiska sortimentet.  

7.3 Förslag till vidare forskning  
Vid vidare forskning för vårt valda forskningsområde skulle förslagsvis studier kunna utgå 
från konsumenternas perspektiv. Undersökning kring vilka av marknadsföringstekniker som 
främst påverkar konsumenter till att handla ekologisk mat hade mer detaljerat kunnat 
genomföras. Om exempelvis kunder i livsmedelsbutiker främst attraheras av marknadsföring 
inne i själva butikerna eller om mer externa åtgärder är effektivare. Ytterligare ett förslag hade 
kunnat vara att jämföra Sveriges främsta marknadsföringstekniker för det ekologiska 
sortimentet med något annat land och jämföra resultaten däremellan. 
 
Ett annat förslag för framtida forskning är att genomföra undersökningar av konsumenter 
inom dagligvaruhandeln direkt i butikerna för att på så sätt få en definitiv uppfattning om 
vilken/vilka kundgrupper som främst handlar ekologisk mat. Därigenom kan företagen börja 
utforma mer marknadsföringsinsatser som just passar de kundgrupperna bättre.  Dessutom 
hade det också varit intressant att undersöka hur miljöintresserade de kunder är som främst 
handlar ekologiska livsmedel i våra respondenters butiker. Detta för att majoriteten av våra 
respondenter anar att dessa kunder innehar något miljöintresse från början.   



 

 - 42 - 

8. Referenslista 
 
Ailawadi, K.L., Gedenk, K., Lutzky, C. & Neslin, S.S.(2007). Decomposition of the sales 
impact of promotion-induced stockpiling. Journal of marketing research, 44 ss. 450-467 
 
Alwitt, L. & Pitts, R. (1996). Predicting Purchase Intentions for an Environmentally Sensitive 
Product. Journal of consumer psychology, 5, ss. 49-64 
 
Arnot, C., Boxall, P. C., & Cash, S. B. (2006). Do ethical consumers care about price? A 
revealed preference analysis of fair trade coffee purchases. Canadian Journal of Agricultural 
Economics, 54(4), ss. 555–565  
 
Atanasoaie, G. S. (2013) Communication policies on organic products market. Marketynh i 
menedzhment innovattssiĭ, 4 (3), ss. 61-68 
 
Axfood (2015) Hemköp. Axfood. http://www.axfood.se/sv/Om-Axfood/Var-
verksamhet/Hemkop/ [2015-04-08] 
 
Boatwright, P., & Nunes, J. C. (2001). Reducing assortment: an attribute-based approach. 
Journal of Marketing, 65, ss. 50–63  
 
Bryman, A.& Bell, E. (2011). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Liber. Uppl. 2 
 
Chandon, P., Hutchinson, J. W., Bradlow, E. T., & Young, S. H. (2009). Does in-store 
marketing work? Effects of the number and position of shelf facings on brand attention and 
evaluation at the point of purchase. Journal of Marketing, 73(6), ss. 1–17  
 
Chen, I. and Paulraj, A. (2004), “Towards a theory of supply chain management: the 
constructs and measurement”, Journal of Operations Management, 22 (2), ss. 119-150. 
 
Chen, Y. & Chang, C-H. (2013). Greenwash and Green Trust: The Mediation Effects of 
Green Consumer Confusion and Green Perceived Risk. Journal of Business Ethics, 114 (3), 
ss. 489-500 
 
Chiang, A., Chan, P., Nguyen, L. (2014). Do U.S. Food Companies Achieve Competitive 
Advantages by Implementing Green Strategies throughout their Supply Chains?Advances in 
Management and Applied Economics,  4 (5), ss. 41-52. 
 
Chung, C., Schmit, T. M., Dong, D., & Kaiser, H. M. (2007). Economic evaluation of shelf-
space management in grocery stores. Agribusiness, 23(4), ss. 583–597  
 
Christenssen, C., Engdahl, N., Gräss, C. & Haglund L. (2010) Marknadsundersökning. 
Studentlitteratur  
 
City Gross (2015) Kundnytta. City Gross http://www.citygross.se/Om-City-
Gross/Kundservice-och-kontakt/Kundnytta/#.VVsdUzqor-Z [2015-05-14] 
 
 
 

http://www.axfood.se/sv/Om-Axfood/Var-verksamhet/Hemkop/
http://www.axfood.se/sv/Om-Axfood/Var-verksamhet/Hemkop/
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Yu-Shan+Chen%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Ching-Hsun+Chang%22
http://link.springer.com/journal/10551
http://www.citygross.se/Om-City-Gross/Kundservice-och-kontakt/Kundnytta/#.VVsdUzqor-Z
http://www.citygross.se/Om-City-Gross/Kundservice-och-kontakt/Kundnytta/#.VVsdUzqor-Z


 

 - 43 - 

Coop (2015) Om föreningen. Coop   
https://www.coop.se/Globala-sidor/OmKF/Konsumentforeningar/Ktf-Bohuslan-Alvsborg-ek-
forening/Fakta-om-foreningen/ [2015-05-06] 
 
Daugbjerg, C., Smed, S., Andersen, L.M., & Schvartzman, Y.(2014). Improving Eco-labelling 
as an Environmental Policy Instrument: Knowledge, Trust and Organic Consumption. Journal 
of Environmental Policy & Planning, 16 (4), ss. 559-575 
 
Delfi (2015). Dagligvarukartan. http://www.delfi.se/publikationer/dagligvarukartan/  
 
Du, S., Bhattacharya, C.B. and Sen, S. (2010). Maximizing business returns to corporate 
social responsibility (CSR): The role of CSR communication. International Journal of 
Management Reviews, 12(1), ss. 8-19.  
 
Eriksson, L.T & Wiedersheim-Paul, F. (2006) Att utreda forska och rapportera  Liber 
upplaga:8 
 
Fuentes, C. (2014) How green marketing works: Practices, materialities, and images. 
Scandinavian Journal of Management, 12, ss. 192-205 
 
Grant, J.(2008). Green marketing.  Strategic Direction, 24(6), ss.25-7 
 
Gurău,C. & Ranchhod, A. (2005). International green marketing: A comparative study of 
British and Romanian firms. International Marketing Review, 22 (5), ss. 547 - 561  
 
Hartmann, P., Apaolaza Ibáñez, V. och Forcada Sainz, F. (2005). Green branding effects on 
attitude: functional versus emotional positioning strategies. Marketing Intelligence & 
Planning, 23 (1), ss. 9-29. 
 
Herpen, E. van, Nierop, E. van, & Sloot, L. (2011). The relationship between in-store 
marketing and observed sales for organic versus fair trade products. Marketing Letters, 23 (1), 
ss. 293-308 
 
Hunt, S. D., & Morgan, R. M. (1995). The comparative advantage theory of competition. The 
Journal of Marketing, 59 (2), ss.1-15. 
 
Hygstedt, E. & Fagerberg, T. (2014) Allt mer pengar läggs på ekologiska livsmedel. 
Statistiska centralbyrån. http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Okad-forsaljning-av-
ekologiska-livsmedel/ [2015-02-17]  
 
ICA (2015a) Fyra butiker med samma låga priser. ICA 
https://www.ica.se/butiker/kvantum/boras/ica-city-knalleland-1942/vara-butiker/ 
[2015-04-08] 
 
ICA (2015b) Välkommen till Maxi ICA Stormarknad. Ica https://www.ica.se/butiker/vara-
butiksprofiler/ica-maxi/ [2015-04-15] 
 
ICA Gruppen (2013) ICA Gruppens Årsredovisning. Tillgänglig: Bolagsinfo 
 

https://www.coop.se/Globala-sidor/OmKF/Konsumentforeningar/Ktf-Bohuslan-Alvsborg-ek-forening/Fakta-om-foreningen/
https://www.coop.se/Globala-sidor/OmKF/Konsumentforeningar/Ktf-Bohuslan-Alvsborg-ek-forening/Fakta-om-foreningen/
http://www.delfi.se/publikationer/dagligvarukartan/
http://www.emeraldinsight.com.lib.costello.pub.hb.se/action/doSearch?ContribStored=Gur%C4%83u%2C+C
http://www.emeraldinsight.com.lib.costello.pub.hb.se/action/doSearch?ContribStored=Ranchhod%2C+A
http://link.springer.com.lib.costello.pub.hb.se/search?facet-author=%22Laurens+Sloot%22
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Okad-forsaljning-av-ekologiska-livsmedel/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Okad-forsaljning-av-ekologiska-livsmedel/
https://www.ica.se/butiker/kvantum/boras/ica-city-knalleland-1942/vara-butiker/
https://www.ica.se/butiker/vara-butiksprofiler/ica-maxi/
https://www.ica.se/butiker/vara-butiksprofiler/ica-maxi/


 

 - 44 - 

Ingenbleek, P. T. (2015). Price strategies for sustainable food products. British Food Journal, 
117(2), ss. 915-928 
 
Islam, S. (2014) Marketing Organic Foods through Conventional Retail Outlets. Journal of 
Marketing Development and Competitiveness, 8 (1), ss. 92-122 
 
Jones, P., Colin Clarke, Hill, C.,  Shears, P., Hillier, D. (2001). Retailing organic foods. 
British Food Journal, 103 (5), ss. 358-365 
 
Krystallis, A. &  Chryssohoidis, G. (2005). Consumers' willingness to pay for organic food: 
Factors that affect it and variation per organic product type. British Food Journal, 107 (5), 
ss.320 - 343 
 
Liam, A., Rodrigues, B., & Zhang, X. (2004). Meta-heuristics with local search techniques for 
retail shelf-space optimization. Management Science, 50 (117), ss. 117-131 
 
Livsmedelsverket (2015) Ekologisk mat. Livsmedelsverket.  
http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/ekologisk-mat1/ [2015-03-25] 
 
Lu, L., Bock, D., Jospeh, M. (2013). Green marketing: what the Millennials buy. Journal of 
business strategy.  34 (6), ss. 3-10 
 
Lyon, T. P & Montgomery, A. W. (2013). Tweetjacked: The Impact of Social Media on 
Corporate Greenwash. Journal of Business Ethics. 118 (4), ss. 747-757 
 
Marques Vieira, L., Dutra De Barcellos, M., Hoppe, A. & Bitencourt da Silva, S. (2013). An 
analysis of value in an organic food supply chain. British Food Journal, 115 (10), ss. 1454 -
147 
 
Miller, D. (2001), The Dialectics of Shopping, The University of Chicago Press, Chicago, IL.  
 
Mondelaers, K., Verbeke, W. and Van Huylenbroeck, G. (2009). Importance of health and 
environment as quality traits in the buying decision of organic products. British Food Journal, 
111 (10), ss. 1120-1139. 
 
Nagle, T. T., & Holden, R. K. (2013). Strategy and tactics of pricing. Pearson Education 
Limited. 
 
Neagu, O. (2012) Communication in the ecological marketing. Vasile Goldis University 
Press, 22(4), ss. 587-595 
 
Netto (2015b) Affärside och vision. Netto. http://www.netto.se/omnetto/Pages/Affärsidé-och-
Vision.aspx [2015-04-08] 
 
Netto (2015a) Nettos Historia. Netto http://www.netto.se/omnetto/Pages/Nettos-historia.aspx 
[2015-04-08] 
 
Nierop, E. van, Fok, D., & Frances, P. H. (2008). Interaction between shelf layout and 
marketing effectiveness and its impact on optimizing shelf arrangements. Marketing Science, 
27(6), ss.1065–1082 

http://www.emeraldinsight.com.lib.costello.pub.hb.se/action/doSearch?ContribStored=Jones%2C+P
http://www.emeraldinsight.com.lib.costello.pub.hb.se/action/doSearch?ContribStored=Clarke-Hill%2C+C
http://www.emeraldinsight.com.lib.costello.pub.hb.se/action/doSearch?ContribStored=Shears%2C+P
http://www.emeraldinsight.com.lib.costello.pub.hb.se/action/doSearch?ContribStored=Hillier%2C+D
http://www.emeraldinsight.com.lib.costello.pub.hb.se/action/doSearch?ContribStored=Chryssohoidis%2C+G
http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/ekologisk-mat1/
http://link.springer.com.lib.costello.pub.hb.se/search?facet-author=%22A.+Wren+Montgomery%22
http://www.netto.se/omnetto/Pages/Aff%C3%A4rsid%C3%A9-och-Vision.aspx
http://www.netto.se/omnetto/Pages/Aff%C3%A4rsid%C3%A9-och-Vision.aspx
http://www.netto.se/omnetto/Pages/Nettos-historia.aspx


 

 - 45 - 

 
Ottman, J. A., Stafford, E. R., & Hartman, C. L. (2006). Avoiding green marketing myopia: 
ways to improve consumer appeal for environmentally preferable products. Environment: 
Science and Policy for Sustainable Development, 48(5), ss. 22-36. 
 
Rahbar, E., & Abdul Wahid, N. (2011). Investigation of green marketing tools' effect on 
consumers' purchase behavior. Business Strategy Series, 12(2), ss. 73-83. 
 
Repstad, P. (2007). Närhet och distans: Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. Lund 
studentlitteratur 
 
Roberts, J. och Straughan, R. (1999). Environmental segmentation alternatives: a look at 
green consumer behavior in the new millennium. Journal of Consumer marketing, 16 (6), ss. 
558-575.  
 
Shih-Tse Wang, E. & Tsai, B.K. (2014). Consumer response to retail performance of organic 
food retailers. British Food Journal, 116 (2), ss. 212 - 227 
 
Smith, S. & Paladino A. (2010) Eating clean and green? Investigating consumer motivations 
towards the purchase of organic food. Australasian Marketing Journal (AMJ), 18(2), ss. 93–
104 
 
Solér, C. (1996). Ecologically friendly buying – Theoretical implications of a 
phenomenological perspective. Scandinavian Journal of Management, 12(3), ss. 275-289. 
 
Sutton, P. (2004). A perspective on environmental sustainability, Paper on the Victorian 
Commissioner for Environmental Sustainability.  
 
Taken Smith, K. (2014). Millennials´ interpretations of green terminology. Academy of 
Marketing Studies Journal, 18(1), ss .55-68 
 
Vermeir, I. & Verbeke, W. (2006). Sustainable Food Consumption: Exploring the Consumer 
“Attitude – Behavioral Intention” Gap. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 
19(2), ss.169-194. 
 
Willer, H., & Kilcher, L. (2011). The World of Organic Agriculture: Statistics and Emerging 
Trends 2011. International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM). Frick, 
Switzerland: Research Institute of Organic Agriculture (FiBL). 
 
Willys (2013) Årsredovisning. Tillgänglig: Bolagsverket  
 
Young, W., Hwang, K., McDonald, S., & Oates, C. J. (2010). Sustainable consumption: green 
consumer behaviour when purchasing products. Sustainable development, 18(1), ss. 20-31. 
 
 



 

 - 46 - 

9. Bilagor 
 

9.1 Bilaga 1 
 
Intervjuguide: 
 
Kundgrupp som köper ekologiska livsmedel 
 
Vilka är era generella kunder som handlar mest ekologiskt? 
 
Ert sortiment 
Vad har ni för ekologiskt sortiment? 
 
Hur mycket ekologiska varor säljer ni? (Statistik m.m.) 
 
Hur mycket dyrare är det med ekologiska varor? Hur ser prisskillnaden ut mellan 
konventionella varor och ekologiska varor? 
 
Marknadsföringsinsatser 
Hur arbetar ni med marknadsföringen gällande ert ekologiska sortiment?  
 
Hur skulle ni som butik kunna uppnå en övergång från icke-köpare av ekologiska livsmedel 
till faktiska köpare av ekologiska livsmedel? 
 
Vilka svårigheter har ni märkt kan uppstå i marknadsföring av ekologiska livsmedel? 
 
Exponeras de ekologiska varorna på något speciellt sätt i butiken? (T.ex. hyll-placering) 
 
Spelar det exempelvis någon roll var i butiken de ekologiska varorna är placerade? Är det 
positivt/negativt att de blandas ihop med de konventionella eller bör ekologiska varor stå “för 
sig själva”? 
 
Har ni exempelvis några speciella förmåner om man väljer att köpa de ekologiska livsmedlen? 
(T.ex. mer bonuspoäng) 
 
Arbetar ni något med att informera kunderna i butiken vad ekologiska varor/ekologiska 
märkningar innebär?   
 
Det är idag dyrare pris på ekologiska varor jämfört med konventionella; hur tror ni detta 
påverkar konsumenten? Vad kan man göra för att de ska förstå varför ekologiska varor är 
dyrare än konventionella? 
 
Tror ni att konsumenter är tveksamma till ekologiska varumärken för att de egentligen inte 
riktigt vet vad det innebär? 
 
Varför tror ni inte konsumenter köper mer ekologiskt? Vad upplever ni är det största hindret 
till varför inte konsumenterna väljer de ekologiska livsmedlen? 
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Hur tror ni att den ekologiska försäljningen kommer se ut längre fram? Öka/minska? I så fall 
varför/varför inte? 
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