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 I 

Sammanfattning 

 

 

Titel: Marknadsföringsmixen inom ekologisk konsumtion - En kvantitativ studie. 

 

Nivå: Examensarbete företagsekonomi C. Kandidatkurs, 15hp 

 

Författare: Kiran Durrani och Sazan Tarazandeh 

 

Handledare: Akmal Hyder 

 

Datum: 2014 – 05 

 

Syfte: Marknaden för ekologiska produkter har expanderat men försäljningsutvecklingen ökar 

långsamt. Konsumenternas köp av ekologiska produkter påverkas av många olika faktorer. 

Syftet med denna studie är att undersöka marknadsföringsmixens påverkan på 

konsumenternas köp av ekologiska produkter. 

 

Metod: En kvantitativ studie baserad på en enkätundersökning. Det empiriska materialet som 

samlades in via enkäter analyserades via statistik programmet SPSS. 

 

Resultat & slutsats: Konsumenters ekonomiska situation kan begränsa köpet av ekologiska 

produkter eftersom produkterna tenderar att ha högre priser än de konventionella. Men det är 

inte endast priset som är den avgörande faktorn utan även utbudet, tillgängligheten samt 

konsumenternas kunskaper om ekologisk produktion kan påverka köpet. Genom att använda 

hela marknadsföringsmixen och kombinera faktorerna kan den ekologiska produkten vinna 

konkurrensfördelar.  

 

Förslag till fortsatt forskning: Denna undersökning studerade hur marknadsföringsmixens 

faktorer påverkar ekologisk konsumtion. Framtida undersökningar kan fortsätta studera hur 

kombinationen av flera faktorer inom marknadsföringsmixen tillsammans kan påverka och 

främja ekologisk konsumtion. Vidare kan forskningen fokusera på hur olika kombinationer av 

faktorerna fungerar på olika åldersgrupper eller kön. Det är möjligt att en viss kombination 

fungerar på specifika grupper. 

 

Uppsatsens bidrag: Studiens resultat visar att marknadsföringsmixens faktorer påverkar 

ekologisk konsumtion. Genom att kombinera olika faktorer, pris med plats och produkt med 

påverkan kan studien belysa vilka förutsättningar och hinder det finns för den ekologiska 

marknaden. 

 

Nyckelord: Ekologiska produkter, ekologisk konsumtion, grönmarknadsföring, 

konsumentbeteende, grön märkning.
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Abstract 
 

  
Title: Marketing mix within organic consumption – A quantitive study 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Author: Kiran Durrani och Sazan Tarazandeh 

 

Supervisor: Akmal Hyder 

 

Date: 2014 - 05 

 

Aim: The market for organic products has expanded over time. However, the same cannot be 

said about the sales growth. Consumers’ purchase of organic products is influenced by many 

factors. The aim of the study is to examine the effect of the marketing mix on consumers’ 

purchase of organic products.  

 

Method: The quantitive study has been based on a survey. The empirical result has been 

processed and analyzed through the statistical program software SPSS.  

 

Result & Conclusions: Consumers’ economical situation can restrict them for buying 

organic products, since they tend to have a higher price than the conventional products. 

However, price is not the only important factor, even supply, availability and consumers’ 

knowledge of these products also has a major influence on buying. By the use of the 

marketing mix and the combination of all four factors, the organic products can increase its 

market shares.  

 

Suggestions for future research: This study displays how the marketing mix affects organic 

consumption. Future research can focus on how a combination of all four factors can 

influence the purchase behavior. Furthermore, studies can also show how the combinations 

can work together for various age groups or gender.  

 

Contribution of the thesis: The result of the study shows that all four factors of the 

marketing mix influence the organic consumption. By a combination of the factors the study 

can highlight the prerequisites and obstacles that exists in the market of organic products.  

 

Key words:  Organic products, organic consumption, green marketing, consumer behavior, 

green labeling.  
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1. Introduktion 

 

 

I detta avsnitt presenteras en inledning av uppsatsens ämne där vi för en problemdiskussion av 

forskningsområdet. Vidare följer syftet och forskningsfrågorna som är centrala för arbetet. 

Avsikten är att ge läsaren en grundläggande förståelse för problemområdet. 

 

 
1.1 Inledning 

 

Marknaden för ekologiska produkter har expanderat och det har skett en gradvis ökning av 

miljömedvetenhet hos konsumenter som har blivit mer intresserade av sina dagliga köpvanor 

(Akehurst, Afonso & Goncalves, 2012). 

 

Eco-vågen har påverkat Sverige i hög grad och intresset för ekologiska produkter har ökat 

(Ekologisk forum, 2013).  Då intresset för ekologiska produkter har ökat i Sverige är det märkligt 

att den ekologiska konsumtionen fortsatt är låg? Visserligen ökade ekologisk 

livsmedelsförsäljning under år 2013, men den ekologiska andelen var bara 3,8 % av den totala 

livsmedelförsäljningen (Ekologisk livsmedelsmarknad, 2014). Detta betyder att konventionella 

produkter fortfarande föredras framför de ekologiska trots att de ekologiska i flera år har 

marknadsförts som miljövänliga. Livsmedelsverket skriver att försäljningsutvecklingen har gått 

långsamt, tillväxten på marknaden beror framförallt på introduktion av nya kategorier och 

produkter och beror inte på en ökad ekologisk konsumentgrupp (Konsumentverket, Rapport: 

2006:13 ).  

 

Ekologisk konsumtion har varit ett akademiskt forskningsområde under flera decennier och flera 

forskare har försökt att identifiera bakomliggande orsaker till den låga marknadsandelen av 

ekologisk konsumtion. Peattie & Crane (2005) identifierade ett gap mellan forskningen och det 

verkliga konsumentbeteendet. Författarna upptäckte ett glapp mellan viljan att konsumera 

ekologiska produkter och det faktiska valet att köpa produkterna. Detta gap kan enligt författarna 

bero på brist på konsumentstudier som undersöker vad konsumenter efterfrågar samt vilka 

förutsättningar och hinder det finns för den ekologiska marknaden. Tanner & Kast (2003) menar 

att ekologisk konsumtion kan utvecklas genom att upptäcka faktorerna som hämmar eller främjar 

ekologiska köp.  

 



 2 

I syfte att ta reda på vilka faktorer som påverkar ekologisk konsumtion har en del forskare studerat 

ekologisk konsumtion utifrån marknadsföringsmixen. En återkommande diskuterad faktor är 

priset och dess påverkan på köpet. Roberts & Straughan (1999) skriver att ekologiska produkter 

tenderar att ha högre pris än de konventionella och en generalisering är att dyrare produkter säljer 

mindre än de billigare. Men Pearson & Henryks (2008) illustrerar ett undantag från denna 

generalisering och påstår att priskänsligheten inte är lika för alla produkter. Även Ottosson & 

Parment (2013) hävdar att många konsumenter är villiga att betala en prispremie för den 

ekologiska produkten. Enligt konsumentverket är priset det största hindret utan det handlar mer 

om kundernas förtroende för företagen (Konsumentverket, 2014). Även brist på tillgänglighet av 

ekologiska produkter kan hämma köpet (Tanner & Kast, 2003). 

 

Rex & Bauman (2006) har gjort en jämförelse mellan traditionell marknadsföring och 

grönmarknadsföring utifrån Kotlers marknadsstrategi och marknadsföringsmix. Författarna har 

upptäckt att alla faktorer i marknadsföringsmixen inte utnyttjas vid grönmarknadsföring.  

När det gäller positionering av den ekologiska produkten har det fokuserats mycket på produkten 

och märkningen av den, medan de andra verktygen inte har använts i någon större 

utsträckning(ibid).   

 

Konceptet ”Grön marknadsföringsmix” introducerades i slutet av 1980 talet av Bradley (Kontic & 

Biljeskovic, 2010). Bradley har varit den huvudsakliga forskaren inom detta område men Bradleys 

forskning är begränsad och det saknas vidare forskning inom området (ibid). Även Rex och 

Bauman (2006) påpekar att det finns ett behov av studier som kan belysa hur de olika variablerna i 

marknadsföringsmixen kan användas för att skapa en efterfrågan på ekologiska produkter. 

Vidare skriver Kontic & Biljeskovic (2010) att det är viktigt att studera hur företag kan göra 

marknadsföringsmixen mer “grön”. Att bygga en bra marknadsföringsmix är ofta avgörande för 

företagets resultat och framtid (ibid).  

 

Enligt Peattie & Charter (2003) är marknadsföringsmixen ett viktigt konkurrensmedel för 

marknadsföring av ekologiska produkter och har stor betydelse för att locka fler konsumenter. 

Samtidigt är den en praktisk utmaning för företagen att genomföra. För att den ekologiska 

produkten ska vinna konkurrensfördelar är det viktigt att använda hela marknadsföringsmixen 

(Rex & Bauman, 2006). Med rätt kombination av de fyra faktorerna kan kundens köp av den 

ekologiska produkten påverkas (Kontic & Biljeskovic, 2010).  
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Enligt konsumentverket (2002) saknas det i Sverige undersökningar som tar ett helhetsbegrepp på 

den ekologiska konsumtionens förutsättningar. Det finns ett behov av både kvalitativa och 

kvantitativa undersökningar ur ett konsumentperspektiv som kan utreda de hinder som den 

ekologiska marknaden står inför (ibid).  

 

Resonemanget kring vilka faktorer som påverkar konsumenters val av ekologiska produkter och 

diskussionen kring grön marknadsföringsmix väcker vårt intresse för att undersöka ekologisk 

konsumtion utifrån marknadsföringsmixen. Konsumenten är en central karaktär i grön 

marknadsföring och fokus på deras handlingar och krav kan ge kraftfulla signaler till återförsäljare 

och tillverkare (Tanner & Kast, 2003). Genom att studera marknadsföringsmixens påverkan på 

ekologisk konsumtion vill författarna belysa vilka förutsättningar och hinder som finns för den 

ekologiska marknaden. 

 

1.2 Syfte 

 

Vårt syfte är att undersöka marknadsföringsmixens påverkan på konsumenternas köp av 

ekologiska produkter. 

 

1.3 Frågeställning 

 

1. Vilken påverkan har de fyra faktorerna; pris, plats, påverkan och produkt på konsumenterna? 

 

2. Hur kan marknadsföringsmixens fyra faktorer kombineras tillsammans för att öka 

konsumentköp gällande ekologiska produkter? 

 

1.4 Avgränsning 

 

Vår studie kommer att inrikta sig på att förstå marknadsföringsmixens påverkan på konsumenterna 

när det kommer till att köpa ekologiska produkter. Denna studie kommer därför att avgränsas till 

att enbart behandla konsumentperspektivet och inte företagsperspektivet. 
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2. Metod 

 

 

I detta avsnitt kommer vi att presentera hur vi har gått tillväga metodmässigt inför och under 

studiens gång samt motivera val av forskningsmetod. Här tar vi också upp uppsatsens 

reliabilitet och hur litteratursökningen har gått till.   

 
 

 

Studien består av en kvantitativ forskningsmetodik där en enkätundersökning har tillämpats. 

Denna forskningsmetodik har ett deduktivt skede då vi utgår från en existerande modell 

(marknadsföringsmixen) för att sedan dra en slutsats om en enskild företeelse. När man 

bestyrker något deduktivt innebär det egentligen bara att man bevisar det genom en logisk 

operation (Birkler, 2008). Samtidigt speglar en deduktiv bevisföring en rationalistisk 

kunskapsform där förnuftet är det viktigaste redskapet (ibid.). Enligt Patel & Davidsson 

(2011) innebär det deduktiva arbetssättet att forskaren utgår från generella, bestämda regler 

och påståenden och beskriver och tolkar en specifik situation eller ett specifikt exempel. 

Denna studie började med att författarna samlade in data från befintlig teori och utifrån den 

formulerat forskningsfrågor. Björkqvist (2012) menar att med den kvantitativa metodiken 

måste man använda sig av statistiska metoder som är baserade på matematik. Det är just 

denna metodik har tillämpats i studien, den består av en enkätundersökning som har gjorts på 

ett urval av personer. Resultatet från enkäterna har sedan kvantifieras och systematiskt 

beräknats utifrån statistikprogrammet SPSS. 

 

2.1 Varför en enkätundersökning? 

 

Studien bygger på en enkätundersökning eftersom denna typ av undersökningsmetod är 

lämpligast att tillämpa då syftet med arbetet är att undersöka vilken påverkan faktorerna har i 

marknadsföringsmixen på konsumenternas köp gällande ekologiska produkter. För att kunna 

skapa variation i fallen och i den insamlade informationen och därefter studera sambanden 

mellan olika variabler krävs det en systematisk och standardiserad metod för bedömning av 

denna variation (Bryman & Bell, 2013). Enkäter användes i studien för att få så många svar 

som möjligt som sedan kunde analyseras. Enligt Denscombe (2009) är fördelen med en 

enkätundersökning att ett stort antal respondenter kan inkluderas samt informationen som 

efterfrågas är kortfattad och relativt okomplicerat. Trots (2007) instämmer på detta och 

skriver att enkäter ger möjligheten att ställa ett flertal frågor på ett enkelt och smidigt sätt. 
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Tanken med denna undersökningsmetod var att kunna få svar på våra forskningsfrågor av 

flera respondenter under den korta studieperioden. Enligt Bryman & Bell (2013) är enkäter 

snabbare att administrera. Man kan skicka ut tusen enkäter (med post) vid ett enda tillfälle, 

vilket ska ställas mot den tid det tar även för en stor grupp av intervjuare att fråga ut tusen 

personer (Bryman & Bell, 2013). Dessutom skriver Bryman & Bell (2013)  att enkäter har en 

fördel genom att resultatet inte drabbas av problem som består av att olika intervjuare 

formulerar frågorna på olika sätt. Detta medför då en skevhet i de svar som respondenterna 

lämnar, vilket alltså kan elimineras med enkäter. Vidare skriver Bryman & Bell (2013) att 

enkäter lättare kan anpassas efter respondenternas behov, dvs. de kan besvara 

enkätundersökningen då de har tid och möjlighet att göra så. Ejvegård (2003) instämmer i 

Bryman & Bells påståenden om att enkäter är ett praktiskt redskap. Han beskriver enkäter 

som betydligt enklare, billigare, och mindre tidskrävande sätt att samla in material på än 

genom intervjuer. Han menar dessutom att metoden är lämpligast om man vill utfråga ett stort 

urval av människor när det gäller att få fram attityder, smak och åsikter. Detta passade mycket 

väl in på studiens syfte, då författarna vill undersöka marknadsföringsmixens påverkan för att 

förstå konsumenternas köp när det kommer till ekologiska produkter. Med alla dessa fördelar 

ansåg författarna att denna forskningsstrategi var bäst lämpad för studien, vars resultat i sin 

tur kan bidra till att belysa faktorer som kan vara behjälpliga vid tillämpning av 

marknadsföring av ekologiska produkter.  

 

2.2 Utformning av enkät 

 

Bedman et al. (2012) använder också enkätundersökning som en forskningsstrategi i sin 

artikel. Syftet har varit att undersöka vilken påverkan marknadsföringen av lyxhotellen i 

Ghana har på kunders lojalitet. Examensarbetet bygger på samma koncept som är att 

undersöka vilken påverkan faktorerna har i marknadsföringsmixen på kunderna när det 

kommer till de ekologiska produkterna. Bedman et al. (2012) skriver att enkätundersökning 

har varit dominerande metoden när det kommer till marknadsföringsundersökningar. Deras 

enkät består av en 5-gradig skala, där 5 innebär att man håller helt och hållet med medan 1 

betyder att man tar helt och hållet avstånd. Enkäten är uppdelad i tre delar som riktas till olika 

områden som är relaterat till forskningssyftet. 

 

Författarnas utformade en enkät med samma uppbyggnadsformat, dvs. med slutna 

svarsalternativ i form av en skala 1-5 och olika sektioner som tar hänsyn till 



 7 

marknadsföringsmixens fyra faktorer; pris, produkt, plats och påverkan. Vissa svarsalternativ 

krävde en större skala än 1-5 och det kommer då att användas. Svarsalternativen ordnades 

horisontellt eftersom att Bryman & Bell (2013) anser att denna format gör att de kan tydligare 

åtskiljas från själva frågan. Syftet med att ta med sådana frågor eller påståenden var att man 

ska kunna hitta de individer som svarar på ett ogenomtänkt sätt eller på ett sätt som tyder på 

att social önskvärdhet ger sig till känna (Bryman & Bell, 2013). Dessutom innehåller 

enkätundersökningen 16 frågor där 3 frågor vardera ska belysa respektive faktor; pris, 

produkt, plats och påverkan i marknadsföringsmixen. Resterande frågor är av allmän karaktär 

om köpvanorna. Enligt Trost (2007) är viktigt att begränsa antalet frågor samt att undvika att 

ha långa frågeförmuleringar i en enkät. Därför har studiens enkätundersökning avgränsats till 

tre frågor per faktor för att få fram ett svar som författarna sedan kan analysera. 

 

Alla frågor är attityd eller åsiktsbaserade som respondenterna fick ta ställning till när de 

svarade på enkäten. Författarna har valt att utforma enkäten med påståendesatser och en skala 

från 1 till 5. Anledningen till varför de inte har valt att ta med för många frågor med Ja eller 

Nej som svarsalternativ är för att dessa svar inte ger mycket information om vilken 

utsträckning respondenten håller med eller tar avstånd från frågan. Genom att gradera 

svarsalternativen kan respondenterna analysera svaren och se hur stora differenser eller 

likheter som kan finnas för respektive fråga.  

 

Frågorna har formulerats med teorin, om marknadsföringsmixens fyra faktorer, som 

utgångspunkt. Strukturen av vår enkät bygger på att kunna besvara de typiska egenskaperna 

hos varje faktor. Valet av frågorna har styrts av syftet att kunna få så mycket information som 

möjligt om marknadsföringsmixens alla faktorer. Med andra ord har vi försökt att behandla 

varje faktor enskilt genom att studera dem och sedan formulera frågor som tar upp teorin 

bakom. För att motivera tydligare så kan ett exempel ges utifrån faktorn ”påverkan” som 

består av konsumenterbjudandet. Teorin bakom denna faktor behandlar olika typer av 

kommunikationsaktiviteter för att informera konsumenterna om produktens fördelar. Med 

denna utgångspunkt har frågor formulerats som ska omfatta hur och var konsumenterna får 

sin information om de ekologiska produkterna.  
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2.3 Urval 

 

Inför en enkätundersökning måste ett urval göras utifrån vad man vill undersöka (Patel & 

Davidson, 2011). Oavsett vilken undersökningsmetod man väljer måste författarna ta ställning 

till vilka respondenter som ska ingå i undersökningen. Det bästa för undersökningen vore att 

kunna ta med alla konsumenter, men en total undersökning är inte möjligt för oss. Mer 

möjligt är det att utföra ett sannolikhetsurval som innebär att alla respondenter i den valda 

populationen har samma möjlighet att komma med i urvalet (Olsson & Sörensen, 2007). 

Målet för undersökningen är att nå en bred respondentgrupp som innehåller variation av ålder, 

kön och bakgrund. För att kunna uppfylla det målet samt att undvika många bortfall valdes 

det att dela ut enkäterna personligen under varierande tider på dygnet samt olika dagar i 

veckan. 

 

Geografiskt har studien begränsats till Uppsala och Stockholm och plats för enkätutdelning 

kommer att avgränsas till dagligvaruhandel. Av 200 deltagande respondenter har 100 stycken 

deltagit i Stockholm och 100 stycken i Uppsala. Undersökningen gäller varugruppen 

ekologiska livsmedel. Utvalda butiker har varit ICA och Coop eftersom butikerna är de största 

aktörerna på marknaden när det gäller utbudet av ekologiska produkter. När det gäller det 

strategiska urvalet av platsen rekommenderar Hejlmer (2010) att välja ut en plats som 

inkluderar både stads- och landbygds invånare. Relaterat till detta har författarna valt ut ICA 

Maxi och Coop som har ett strategiskt läge som inkluderar dessa typer av invånare. 

 

 

2.4 Litteratursökning 

 

Tidigare erfarenheter har varit att litteratursökningar kan bli väldigt tidskrävande och att 

sökningarna kan resultera i enorma mängder data. Därför är det viktigt att formulera rätt 

nyckelord inför en litteratursökning för att undvika nyckelord som gör undersökningen för 

bred (Denscombe, 2004 ). Rätt nyckelord hjälper även till att fånga kärnpunkten i det 

undersökta ämnet, menar författaren. Utifrån dessa råd valdes att identifiera ord som är 

relaterat till syftet. Detta har begränsat arbetet till sex nyckelord som Denscombe (2004) 

rekommenderar. Vetenskapliga artiklar har sökts på Högskolans databaser Emerald och 

Scopus. Kurslitteraturen är sökt på Ekonomikums universitetsbibliotek i Uppsala i systemet 

Libris. Sökorden bestod av både svenska och engelska nyckelord: konsumentbeteende, 
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consumer behavior, ekologiskt, green consumer, green marketing, organic products och 

ekologisk konsumtion.  Samma sökord användes även i sökmotorn Google för att hitta 

information gällande ekologisk marknadsrapport och försäljningssiffror. 

 

2.5 Analysmetoden 

 

All data som samlats in via enkäter har analyserats via statistik programmet SPSS. Författarna 

har valt att titta på beskrivande statistik vilket ger en bild av de genomsnittliga resultaten. 

Analysmetoden började med att alla 200 stycken svar från enkäterna importerades till SPSS 

programmet. Dessa kodades om till siffror där 5 betyder håller helt med och 1 betyder tar helt 

och hållet avstånd. Samtidigt kodades även alla svarsalternativ i form av påståenden för all 

data. Varje påstående fick ett nummer som statistikprogrammet sedan tolkar om  till 

respektive svarsalternativ. All resultat har sedan omformulerats till descriptive statistics och 

därefter frequencies. Där har sedan bar chart valts ut så att resultatet visades fram i 

stapeldiagram på alla frågor. Författarna har även valt att ta med frekvenstabeller till 

analysen, vilket gör att en mer tolkande bild i form av procentandelar samt antal framkommer. 

Dessa frekvenstabeller har tagits med i analysen endast om frågan har krävt en mer deskriptiv 

bild, i annat fall är har det ansetts räcka med stapeldiagram. Denna typ av diagram har valts ut 

för att det ger en överskådlig bild av hur resultatet är fördelat. Beroende på storleken på 

staplarna så kan resultatet jämföras för respektive enkätfråga. 

 

2.6 Undersökningens reliabilitet och generaliserbarhet 

 

Reliabilitet innebär graden av överensstämmelse mellan mätningar med samma 

mätinstrument, att vi får samma resultat varje gång vi mäter (Olsson & Sörensen, 2007).  Vid 

enkätundersökningar finns det små möjligheter att kontrollera tillförlitligheten i förväg (Patel 

& Davidson, 2011). Men enligt författarna går det att försäkra sig om att individerna som ska 

besvara enkäten uppfattar den som vi har tänkt oss. Detta kan göras genom att vara noga med 

instruktionerna till enkäten samt att uppställningen ska vara på ett sätt som gör den lätt att 

besvara. Det är svårt att kunna helt utesluta feltolkningar i vår undersökning men att dela ut 

enkäter personligen kan hjälpa till att minska risken för missuppfattningar av frågor. För att 

kunna öka reliabiliteten ytterligare kommer det att göras en förstudie genom att dela ut några 

enkäter till arbetskollegor för att kunna ta reda på om frågorna är enkla att uppfatta eller om 

det finns fler alternativ som kan tas med i enkäten.   
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Ordet generaliserbarhet kommer ofta upp i samband med enkätundersökningar och det 

handlar om hur överförbar och representativ en undersökning är (Denscombe, 2004). 

Eftersom vi strävar efter att kunna generalisera vår studie utgår vi från ett sannolikhetsurval 

som enligt Patel & Davidson (2011) kan ge vår studie en grund för generalisering då 

sannolikhetsurval ger en miniatyrkopia av populationen. 

 

2.7 Metodkritik 

Med enkäter som datainsamlingsmetod för denna studie innebar det både för- och nackdelar. 

Att dela ut enkäter visade det sig att vara mer tidskrävande än beräknat, många konsumenter 

var inte villiga att besvara enkäter. Författarna försökte att uppnå en jämn fördelning mellan 

åldrarna men det var flest yngre personer som stannade till i butiken och hjälpte till med att 

svara på enkäten. De andra grupperna verkade vara mer stressade och hade inte tid. Många 

hade barn med sig i butiken vilket försvårade deras deltagande och det förekom bortfall av en 

del svar bland dessa respondenters enkäter. Tidsbristen för utdelning av enkäterna ledde till 

ett bekvämlighetsurval eftersom ingen hänsyn togs till fördelning av könet. Enkäterna delades 

ut till alla som var villiga att besvära dem.  

 

Men svaren från enkäterna var omedelbara och lätta att bearbeta. En kvalitativ intervju hade 

kunnat tillföra studien med svar som kan utvecklas och fördjupas och där intervjuaren hade 

haft möjligheten att komma med följdfrågor. Då antalet undersökningsenheter i denna studie 

är mycket stort är det dock svårt att skaffa sig en djupare bild av respektive respondent.  

 

En risk med enkäter är att respondenterna inte svarar på alla frågor vilket kan påverka 

resultatet (Olsson & Sörensen, 2007). I denna studie kunde vi undvika bortfall av antalet 

enkäter genom att fortsätta att dela ut enkäter tills vi hade uppnått antalet 200 stycken. Men 

däremot förekom det bortfall av vissa svar eftersom flertalet respondenter önskade att besvara 

enkäten inne i butiken och återlämna den efter att ha handlat. Detta medförde att författarna 

inte fick möjligheten att närvara när enkäterna besvarades och påverka bortfallet. Bortfallen 

av vissa svar kan bero på olika orsaker. En orsak kan vara att dessa respondenter hade bråttom 

och inte läste anvisningen tillräckligt noggrant eller att frågan var otydligt formulerad. 

 

Tillförlitligheten kunde bli större om ännu fler konsumenter tillfrågats, men detta var inte 

möjligt på grund av tidsbristen. Reliabiliteten i studien försvagas av olika mätfel som orsakas 
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av mätinstrumentet, mätmetoden eller respondenten (Denscombe, 2004). Mätinstrumenten är i 

det här fallet frågorna i enkäten. Validiteten i studien påverkas av respondenternas svar och 

hur de har uppfattat frågorna. Det finns en risk att respondenterna inte har svarat 

sanningsenligt, istället har de försökt att ge socialt önskvärda svar. Till exempel gällande 

frågan ”Vet du vad ekologisk produktion innebär?” kan det vara så att flertalet respondenter 

har svarat ”Ja” utan att egentligen förstå innebörden av ekologisk produktion.   

 

Avslutningsvis vill författarna tillägga att studiens resultat strävar efter att visa en tendens 

bland konsumenter och inte efter att uppvisa några statistiskt säkerställda fakta. Resultatet av 

denna undersökning är inte generaliserbart på grund av den ojämna fördelningen mellan 

åldersgrupperna. Men resultatet kan ge en indikation på hur marknadsföringsmixens faktorer 

kan påverka ekologisk konsumtion.  
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3. Teori och tidigare forskning 

 

 

I detta avsnitt presenterar vi de teorier och tidigare forskning som vi anser är 

relevanta.  Frågan om vilken betydelse ekologiska produkter har hos konsumenterna hänger 

givetvis samman med ett bredare forskningsfält. Vi inleder med en kort introduktion om 

ekologisk produkt och ekologisk konsument för att tydliggöra undersökningsområdet. Vidare 

handlar avsnittet om en av strategierna inom marknadsföring som är Kotlers 

marknadsföringsmix; pris, plats, produkt och påverkan, som kommer att beskrivas grundligt 

då det är den som utgör vårt analysverktyg till att besvara syftet. 

 

3.1 Den ekologiska produkten 

Att bli certifierad som en ekologisk produkt är en lång process för en livsmedelsproducent, till 

exempel så måste odlingsmarken ha varit fri från kemikalier under minst tre år. Att uppnå 

ekologisk certifiering kräver betydande investeringar hos producenten och när de väl har 

uppnått certifieringen så är det värt att skydda den (Hall, 2008). Detaljerna i de normer som 

gör att produkten ska klassificeras som organiska varierar i olika länder men gemensamt så 

gäller ett huvudkriterium: produkten ska odlas, bearbetas och distribueras utan användning av 

konstgjorda kemikalier (Pearson & Henryks, 2008).  

 

Kriterierna för att en produkt ska kunna märkas som ekologiskt är att uppfylla kvalitetskrav 

som ställs av EU (Kontic & Biljeskovic, 2010). Kriterierna bygger inte på någon enskild 

faktor utan bygger på studier som analyserar effekterna av produkten på miljön under hela sin 

livscykel, från start av råvaran, produktion, distribution och avfallhantering som ska vara 

miljövänlig samt uppfylla kvalitetskraven, skriver författarna  

 

Sarkar (2012) har utifrån andra författares beskrivningar av ekologisk produkt skrivit en 

sammanfattning i sin artikel om vad som utmärker den ekologiska produkten. Kriterierna för 

att en produkt ska kunna kallas ekologisk innebär att:  

 

- produkten inte utgör en hälsorisk för människor 

- produkten inte skadar miljön i något skedde under tillverkning, användning och 

anskaffning 

- tillverkningen av produkten kräver en liten del energi och andra resurser 

- inte orsakar onödigt avfall till exempel gällande förpackningen 
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- tillverkningen av produkten inte innebär onödigt djurplågeri eller användning av 

material av hotade arter och miljöer.  

 

Ekologiska livsmedel står för den största andelen av den organiska industrin, resten består av 

rengöringsmedel, kostillskott, personlig vård och hushållsprodukter (Hall, 2008). Detta 

bekräftas även av Pearson & Henryks (2008) som skriver att ekologiska livsmedel har sin 

största förekomst i livsmedelsbutiker. Enligt deras studie är ekologiska produkter tillgängliga 

i alla större livsmedelskategorier i utvecklade länder. 

 

Ekologisk produktion i Sverige regleras av EU- förordningen 834/2007 och den svenska 

organisationen KRAV. KRAV märket är Sveriges mest kända för livsmedel och deras regler 

tar avstamp i EU- förordningen men är i vissa fall lite hårdare till exempel gällande tillåtna 

tillsatser (Livsmedelsverket, 2014). Sedan 2010 är märkningen med EU-lövet obligatoriskt för 

alla ekologiska produkter som produceras i en EU- medlemsstat och som uppfyller kraven 

(Konsumentverket, 2010). 

 

 

               

 

Bild 1: KRAV märket och EU-lövet. Källa: (Konsumentverket, 2013-05-23) 

 

 3.2 Ekologisk konsument 

 

Den ekologiska konsumenten definieras som en person som aktivt söker och stödjer de 

produkter som har mindre påverkan på miljön (Hall, 2008). Pearson & Henryks (2008) 

skriver att den ekologiska kunden inte har några uppenbara egenskaper som går att definiera, 

utan är en grupp individer spridda över hela samhället. Dessa konsumenter köper ekologiska 

produkter ibland, bara en liten del av gruppen köper endast ekologiskt. 

 

Akehurst, Afonso & Goncalves (2012) menar att det har skett en gradvis ökning av 

miljömedvetenhet hos konsumenter och att de har blivit mer intresserade av sina dagliga 

köpvanor. Ekologiska livsmedel står för den största andelen produkter som den ekologiska 
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konsumenten köper (Hall, 2008). Konsumenter köper eller är benägna att köpa ekologiska 

produkter av många olika anledningar. Det kan tillexempel vara för att vara mån om miljön, 

smak, hållbarhet, prestige, exklusivitet eller näringsinnehåll (ibid). År 2010 gjorde National 

Geografic och Globscan en studie som utvärderade internationell konsumtion där 17 länder 

och 170 000 konsumenter ingick i undersökningen. Resultat visade att konsumenterna är 

oroade för miljön vilket har inverkan på deras dagliga köpbeteende och preferenser 

(Akehurst, Afonso & Goncalves, 2012).   

 

Heiner Imkamp (2000) har gjort två surveyundersökningar i ekologisk konsumtion, den första 

gjordes år 1989 och den andra år 1998. Studierna byggde på en kvalitativ ansats och bestod av 

personliga intervjuer med konsumenter i den tyska staden Stuttgart. Syftet var att undersöka 

förändringen gällande den ekologiska konsumentens efterfrågan på produktinformation 

(Imkamp, 2000). Resultatet visade att flera års diskussion i massmedia och information om 

miljöproblem hade lett till ett ökat intresse för ekologiska produkter. Konsumenterna kunde 

också själva identifiera fler skadliga produkter än tidigare samt var mer medvetna om de 

skadliga konsekvenserna. Imkamp (2000) kom även fram till att den övervägande faktorn som 

tillkommit var att konsumenterna var mer intresserade av information om produktion och 

distribution av produkten. Med andra ord var konsumenterna som deltog vid andra 

undersökningen, även intresserade av miljökonsekvenser i samband med köpet av produkten. 

 

Forskarna inom grönmarknadsföring är inte eniga gällande hur segmentering av den 

ekologiska konsumenten ska göras (Peattie & Crane 1999). En del forskare menar att fokus 

ska vara på de gröna inköpen medan andra forskare fokuserar på att studera den ekologiska 

konsumenten ur demografiska och psykografiska variabler (Straughan & Roberts, 1999). De 

menar att det inte räcker endast med att använda sig av demografiska variabler utan även 

måste inkludera de psykografiska variablerna för att kunna identifiera de kunder som är 

benägna att köpa miljövänliga varor. De psykografiska variablerna ger en starkare och mer 

användbar profil än ekologisk konsument. Resultatet från (Straughan & Roberts, 1999) visade 

att alla psykografiska variablerna var signifikant korrelerade med det medvetna 

konsumentbeteendet.  

 

Anderson & Cunningham, refererad i Akehurst, Afonso & Goncalves (2012) studerade den 

gröna konsumentens beteende ur ett sociodemografiskt perspektiv. De kom fram till att det 

handlar om individer som inte bara ser till att tillfredsställa egna behov, de är även bekymrade 



 15 

över välfärd, samhälle och miljö. Dessa konsumenter tillhör en socioekonomisk klass över 

genomsnittet. Författarna påstod att den typiska ekologiska konsumentprofilen var en kvinna 

på 40 år med högutbildningsnivå och status över genomsnittet. Även Straughan & Roberts 

(1999) kom fram till att kvinnor var den dominerade gruppen som var mån om sina 

miljöhandlingar. Men skillnaderna mellan studiernas resultat var att Straughan & Roberts 

(1999) kom fram till att det var den yngre generationen som hade utvecklat ett starkare 

intresse för ekologi. 

 

3.3 Marknadsföringsmixen – 4 P:n 

 

Pearson och Henryks (2008) skriver i sin artikel om hur viktig attributen av en produkt är för 

att utmärka den ifrån andra konkurrenters produkter. Tillsammans med marknadsmixen kan 

marknadsföringen av attributen hitta sina kanaler ut till konsumenterna. Kotler (1999) menar 

att företagen bör fastställa alla aktiviteter som utgör kostnadseffektiviteten så att det i sin tur 

resulterar till en maximal genomslagskraft. Marknadsmixen består av: plats, produkt, 

påverkan och pris (se bild 2). Alla dessa aktiviteter skall användas som verktyg för att skapa 

en vinstmaximerande marknadsmix. Att bygga upp en bra marknadsföringsmix är viktig för 

alla företag och är ofta avgörande för framtiden och för företagets resultat (Kontic & 

Biljeskovic (2010). 

 

Ramen kring 4P uppmanar marknadsförare att fatta beslut om produkten och dess 

kännetecken, fastställa priset, bestämma sig för hur man ska distribuera produkten och välja 

hur man ska kommunicera den (Kotler, 1999). Vidare likställer Kotler (1999) ekonomer och 

marknadsförare genom att belysa hur ekonomer använder sig av två huvudkoncept för sitt 

analytiska ramverk – tillgång och efterfrågan. På samma sätt använder sig marknadsförare av 

4P som verktyg för att planera och låta sig själva vägledas med hjälp av dem. 

 

3.3.1 Den gröna marknadsföringsmixen 

 

Enligt Kontic & Biljeskovic (2010) introducerades begreppet grön marknadsföringsmix först 

av Bradley i slutet av 1980-talet. Men enligt författarna existerar det inte mycket forskning 

kring hur marknadsföringsmixen skulle kunna göras grönare. Av den anledningen utforskade 

författarna ämnet och identifierade flera olika sätt att påverka marknadsföringsmixens 4 P:n 

att bli grönare. Deras fallstudie med Rockwoolkoncernen visade att faktorerna produkt, plats 
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och påverkan kunde göras grönare på flera olika sätt. Till exempel kan den ekologiska 

produkten främjas genom miljövänlig märkning eller genom företagets webbsidor men 

marknadsföringen av ekologiska produkter ska undvika att göras i tryckta källor för att 

minska på konsumenterna oro att produkten orsaker onödig miljöförstöring 

 

Avseende ekologisk mat anses produkt vara den viktigaste variabeln i marknadsföringsmixen 

(Tolušić, Zmaić & Deže, 2002). Innan ekologiska livsmedelsproducenter ger ut sina produkter 

på marknaden bör produkterna vara utformade för märkning och prissättning. Genom att 

miljöanpassa anpassa den klassiska marknadsföringsmixen kan gröna 

marknadsföringsstrategier genomföras(ibid).  

 

Marknadsföringsmixen kan användas i syftet att kunna marknadsföra ekologiska produkter på 

ett effektivare sätt (Rex & Bauman, 2006). Den påverkar inte bara efterfrågan för företagen 

utan ger också företagen möjlighet att behandla frågor om hållbarhet och resursallokering 

(Weaver & Lawton, 2010 refererad i Pomering et al., 2011). Det vill säga, var och en av 

marknadsmixens element är utformad för att operationalisera organisationens övergripande 

uppdrag, och därför kan var och en bidra till ökad hållbarhet (ibid). Med det som 

utgångspunkt har denna studie valt att undersöka marknadsföringsmixens påverkan på 

konsumenterna gällande köp av ekologiska produkter enligt bild 2.  
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Bild 2: Författarnas egen bild. 

 

 

 
3.3.2 Pris 

 

Resonemanget kring pris på gröna produkter har intresserat många forskare och enligt flera av 

dem har gröna produkter ett högre pris än traditionella produkter. Polonsky & Rosenberger 

(2001) menar att det högre priset inte behöver innebära att gröna produkter kostar mer om 

man tar hänsyn till alla associerade kostnader. 

 

Krysrallis & Chryssohoidis (2005) internationella litteraturstudie konstaterade att de 

viktigaste faktorerna som påverkar betalningsviljan för ekologiska produkter är kön, ålder, 

inkomst och utbildning.  Även Hjelmers (2010) studie visade att priset spelade roll beroende 

på vilken budget respondenterna hade. Men det visade sig också att de personer som hade mer 

kunskaper om vad den ekologiska produktionen krävde kunde ha mycket större förståelse för 

det högre priset. Enligt Jörgensen (2010) styr inkomsten vilka varor vi köper och därmed även 

de ekologiska. Han skriver att köpet av umbärliga varor ökar vid en ökad inkomst medan 

köpen av de så kallade nödvändighetsvarorna inte ökar proportionellt med inkomsten. Han 

drar slutsatsen att ökad inkomst ger ökade budgetandelar för ekologiska produkter.  
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För en del konsumenter kan det höga priset i vissa situationer fungera som en signal för 

kvalitet, ju högre pris desto högre upplevd kvalitet (Pearson & Henryks, 2008). Konsumenter 

är villiga att betala ett högre pris om de uppfattar att den ekologiska produkten har ett extra 

värde i form av förbättrad funktion, design, visuella intryck eller smak (Kontic & Biljeskovic, 

2010). 

 

Tanner & Kast (2007) kom fram till att högt pris inte påverkar i stor utsträckning de individer 

som är mer miljömedvetna. Författarna gjorde en enkätundersökning bland hushåll i Schweiz 

i syfte att ta reda på personliga och kontextuella faktorers inflytande på ekologiska köp. 

Faktorerna som inkluderades i enkätundersökningen var baserade på intervjuer som 

författarna hade gjort i stormarknader. Utifrån svaret från 547 enkäter drog författarna 

slutsatsen att samhällsekonomiska dimensioner som till exempel inkomst inte var signifikant 

relaterad till graden av ekologiskt köp. Men detta påstående motsägs av Hjelmers (2010) 

studie som visade att den personliga inkomsten är en viktig faktor i den ekologiska 

konsumtionen då ekologiska produkter tenderar att vara dyrare än de konventionella. Hjelmer 

stödjer sitt resonemang med andra studier som har visat att ekologisk konsumtion är högre i 

länder där invånare innehar en högre inkomst.   

 

Pris och efterfrågan är oftast proportionellt beroende av varandra (Tolušić, Zmaić & Deže, 

2002) dock påverkas priset även av andra faktorer som till exempel kundernas preferenser, 

tillgången till andra produkter samt produktkvalitet, skriver författarna. Kontic & Biljeskovic 

(2010) kom fram till att priset på ekologiska produkter var den mest begränsande och svåraste 

faktorn att påverka eftersom företagen har svårt att motivera de högre priserna. Författarna 

föreslår att motivera det högre priset med överlägsen kvalitet. Mullikin, Borin & Krishnan 

(2013) har andra utvärderingar gällande pris i sin studie om konsumenters reaktioner av gröna 

marknadsföringsstrategier.  De menar att konsumenters ovilja för att betala en högre 

prispremie för ekologisk produkt kan inte främjas genom att differentiera den ekologiska 

produkten. Även D’Souza et al. (2006) diskuterar svårigheten med att differentiera den 

ekologiska produkten på grund av det höga priset. De menar att det inte finns en 

nischmarknad för ekologiska produkter när konsumenterna inte är villiga att betala ett högre 

pris.  

 

Mullikin, Borin & Krishnan (2013) säger att det är ett problem när företag automatiskt sätter 

ett högre pris på ekologiska produkter och betraktar de som en separat industri. Faktum är att 
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även de mest miljömedvetna konsumenterna använder priset som den främsta påverkande 

faktorn i köpprocessen. Marknaden måste istället satsa på att leverera ekologiska produkter 

till ordinarie priser och detta har blivit allt vanligare på marknaden och bör enligt Mullikin, 

Borin & Krishnan (2013) fortsätta.  D’Souza et al. (2006) menar dock att det höga priset är 

oundvikligt på grund av merkostnaden som den ekologiska produktionen kräver. För 

kunder som anser att priset är för högt kan det vara möjligt att sänka, men Pearson & Henryks 

(2008) rekommenderar en mer effektiv strategi som kan främja fördelarna med den 

ekologiska produkten för att visa att den ekologiska varan erbjuder värde för pengarna.  

 
3.3.3 Plats 

 

Hjelmer (2010) har gjort en intressant studie i Danmark om hur olika faktorer styr inköpet av 

ekologiska produkter. Metoden bestod av en djupintervju med familjer där han inkluderade 

alla medlemmar i familjen och avgränsade inte intervjun endast till ansvariga för 

livsmedelsköpen som man har gjort i många andra studier. Han kom fram till att faktorer som 

begränsar inköp av ekologiska livsmedel är begränsad tillgänglighet, högt pris och brist på 

förtroende till märkningen. Tillgången på ekologiska livsmedel är beroende av den inhemska 

produktionen vilket i sin tur är beroende av lagstiftningen gällande jordbruk då förbättrade 

villkor för ekologiska bönder ger ökad tillgänglighet (Hjelmer, 2010). 

 

En produkts tillgänglighet har stor inverkan på vilka kunder den lockar till sig (Kontic & 

Biljeskovic, 2010). Konsumenter är inte beredda att resa långt för att köpa en ekologisk 

produkt utan kommer istället att välja närmare alternativ. För att gröna produkter ska bli 

framgångsrika måste de placeras i stort sett över hela marknaden och vara tillgängliga över 

hela marknaden. Produkterna ska inte omvandlas en nischmarknad, skriver författarna.  

 

Tillgängligheten påverkar även betalningsviljan för de ekologiska produkterna. Krysrallis & 

Chryssohoidis internationella studie visade att det var stora skillnader mellan olika länder 

gällande betalningsviljan. Denna skillnad kan delvis bero på tillgängligheten för varorna och 

de olika marknadsförhållandena skriver författarna. Till exempel i Skandinavien och 

Storbritannien är tillgängligheten bättre då ekologiska produkter kan hittas i de flesta 

stormarknader medan produkterna säljs i dyrare specialbutiker i länder som Tyskland och 

Nederländerna (Krysrallis & Chryssohoidis, 2005). Påståendet bekräftas även av Ekelund 

(2003) som har gjort en genomgång av 25 svenska konsumentundersökningar på 
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livsmedelsområdet.  Hon menar att tillgängligheten på ekologiska produkter i Sverige är en 

stark bidragande orsak till de relativt höga marknadsandelarna av ekologiska produkter. 

 

Enligt Rex & Baumann (2007) krävs det identifiering av konsumenters karaktärsdrag för att 

företag ska kunna genomföra en effektiv positionering. Författarna menar att marknadsförare 

genom att förstå sina kunder kan ta reda på om grönhet är ett giltigt säljargument, och hur det 

i så fall ska införlivas i marknadsföringsmixen. Kunder uppfattar produkter i enlighet med 

sina erfarenheter av produkten eller genom informationen som de erhåller och detta ger 

företagen möjlighet att påverka positionen av produkten i konsumenters medvetande (Peattie, 

1998). Genom att noggrant utforma marknadsföringens olika element; produkt, pris, plats och 

påverkan kan grön positionering uppnås enligt Rex & Baumann (2007).  

 

Strategier för placering av ekologiska produkter i butikerna är ett dilemma för många företag 

(Pearson & Henryks, 2008). En del placerar alla ekologiska produkter på en och samma hylla 

så att kunderna lättare kan hitta alla sina produkter på en och samma plats. Andra placerar 

ekologiska produkten bland de konventionella, vilket kan påverka köpet när kunden får 

möjlighet att direkt jämföra priserna. Enligt en studie utförd av Pär Björkman visade det sig 

att försäljningen av ekologiska grönsaker inte steg så mycket när priset sänktes på det 

ekologiska alternativet. Men när prissänkningen kombinerades med en uppskyltning märktes 

en stor skillnad, särskilt på de ekologiska produkterna som låg bredvid de konventionella 

(Ekelund, 2003). Mathiasson & Schollins (1994) bekräftar också detta genom sin jämförande 

studie om konsumentaspekter på ekologiska odlade grönsaker. Prissänkning i kombination 

med uppskyltning och placering av ekologiska produkterna ökade försäljningen av ekologiska 

livsmedel. När ekologiska produkter placeras bredvid de konventionella underlättar det för 

konsumenten att göra jämförelser. 

 

3.3.4 Produkt 

 

Pearson & Henryks (2008) beskriver begreppet som en faktisk produkt som utgör paketering 

och den uppsättning av en tjänst som köparen får genom köpet. Det är alltså under denna 

faktor som de olika kännetecken för produkten hamnar. Det är de olika kännetecken som står 

till grund för kvaliteten och produktvariationen. Pearson & Henryks (2008) menar att 

konsumenterna förlitar sig på det enda kännetecknet hos ekologiska produkter; 

produktmärkningen. De menar att anledningen kan vara att konsumenterna inte har resurser 
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till att undersöka den bakomliggande produktionen vilket gör att de går efter ryktet och vanan. 

För att kunna skapa ett behov hos kunderna är det viktigt att först klargöra skillnaderna 

mellan vad som kan differentieras och på vilket sätt. Ett företags målsättning är att göra sin 

produkt eller sitt erbjudande annorlunda eller bättre på ett sätt som får den avsedda 

marknaden att föredra den och vilja betala för den (Kotler, 1999). Pearson & Henryks (2008) 

skriver att marknadsförare kan utnyttja de positiva attributen för att marknadsföra de 

ekologiska produkterna; miljö, hälsa och kvalitet.  

Luck (1989) beskriver ”produkt” som en väldigt viktig variabel i marknadsföringens beslut 

och roll. I allmänhet förstår den som marknadsför en produkt att utmaningen ligger i att skapa 

relevant och distinkt produktdifferentiering (Ibid). Differentieringen har sin grund i följande 

skillnader när det gäller ekologiska produkter: 

- Fysiska (stil, förpackning, pålitlighet, hållbarhet) 

- Tillgänglighet (hur kan den köpas av kunden, per telefon, internet eller affärer?) 

- Pris (vad kostar varan – mycket eller lite?) 

- Image (symboler, media, varumärke) 

Kotler (1999) förklarar hur effektivt det är att differentiera de fysiska aspekterna av 

produkten/varan: kännetecken och utförande. Genom att ta fram nya kännetecken kan 

marknadsföraren addera till fördelarna av produkten vilket i sin tur kan skapa ett ännu bättre 

erbjudande för kunden. Tolušić, Zmaić & Deže (2002) ger ett exempel på detta och visar hur 

viktigt det är med att kontinuerligt möta konsumenternas efterfrågan gällande olika typer av 

produkter. De ger ett exempel på getmjölk som kommer i olika former; keso, mjölk, ost, osv. 

Om marknadsförarna istället väljer att differentiera med fokus på utförande så kan det skapa 

en synbar differentiering av produkten eller dess paketering (Kotler, 1999).  

I en enkätundersökning gjord av Michelsen et al. (1999) undersöker författarna hur 

ekologiska produkter utökar sin marknadsandel i Europa, vilket förstärker Tolušić, Zmaić & 

Deže (2002) påstående om differentiering. I sin studie finner de att dessa produkter inte alls 

har en bred produktvariation vilket i sin tur betyder att företagen inte möter kundernas 

efterfråga när det kommer till variation. Detta leder alltså till att det köps mindre ekologiska 

produkter. Michelsen et al. (1999) skriver att definiering av ekologiska produkter är starkt 

främjade av officiella myndigheter som certifierar produkter. Vidare menar han att kriterier 
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för kvalitetsstandard också är av stor betydelse, vilket bidrar till att ekologiska produkter 

definieras i marknaden där konventionella produkter också existerar. 

Huvudsyftet till begreppet ”produkt” är att hela tiden söka efter nya fördelar som kan skapa 

den bästa möjligheten till långsiktigt maximerad lönsamhet. Trots ständig förbättring och 

förändring av erbjudandet så utesluts inte konkurrensfaktorn. Den bidrar istället till högre 

konkurrens som kan leda till att företaget får tre möjligheter att välja mellan (Kotler, 1999): 

 

1. Att sänka priset för att skydda sin marknadsandel och därmed acceptera lägre vinst. 

2. Att behålla samma pris och förlora viss marknadsandel och viss vinst. 

3. Att finna en ny grund för att differentiera produkten och behålla prisnivån. 

Tolušić, Zmaić & Deže (2002) menar att det är väldigt viktigt för företag som tillhandahåller 

ekologiska produkter att de är väl förberedda att befinna sig på samma våglängd som 

konsumenterna när det kommer till utformning, syfte och funktion av produkten. Författarna 

menar att konsumenter som handlar ekologiska produkter är mest intresserade av förpackning 

och produktmärkning på varan.  

Dock, skriver Bezawada & Pauwels (2013) att inte alla konsumenter uppfattar produktens 

märkning på samma sätt. De menar att det skiljer på uppfattningen av produkter som har en 

kravmärkning eller inte. Detta betyder att det inte bara är märkningen på förpackningen som 

bestämmer konsumenternas preferenser. Istället påstår Kozup et al. (2003) att konsumenternas 

positiva attityd gentemot ekologiska produkter förstärks om förpackningens märkning anvisar 

och uttrycker hälsofrämjande i form av vitamin innehåll osv. 

 

Märkning av ekologiska produkter är en återkommande omtalad strategi inom 

grönmarknadsföring. Imkamp (2000) undersökte vad konsumenter efterfrågar när det gäller 

märkning. Konsumenterna som tillfrågades fick välja mellan två alternativ, märkning som ger 

information om produktens ekologiska kvalitet, eller produktens användbarhet. Resultatet 

visade att 46 % av konsumenterna föredrog den ekologiska kvalitetsmärkningen. Resultatet 

visade också att när respondenterna fick information så visade de mer känslighet för 

ekologiska problem. Respondenterna berättade att de kände att de inte kunde påverka 

produktens historia men däremot fanns det en önskan att kunna påverka produktens framtid 

och av den anledningen önskade de mer information om produktion och distribution. De 
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begärde en tillförlitlig produktinformation, inte en lång beskrivning av alla processer utan en 

kort beskrivning av säkerhetsprövning om produktionsprocessen eller intyg av certifiering och 

kvalitetsmärkning. 

 

Janssen & Hamm (2012) menar att eftersom ekologiska produkter ska vara trovärdiga i sin 

karaktär så finns det alltid en viss osäkerhet som med i bilden. Därför är det viktigt att 

produkternas märkning är lämplig och eliminerar osäkerheten för kunderna. Imkamp (2000) 

skriver att den traditionella konsumentupplysningen har handlat om kvalitet, funktionalitet, 

användarvänlighet och hållbarhet men att det nu även finns andra faktorer som spelar in. 

Imkamp (2000) menar att det är passande att lägga till aspekten av miljö i produktkvalitet.  

 

Tolušić, Zmaić & Deže (2002) skriver att förpackningen utgör en väsentlig del av organiska 

produkter, den representerar innehållets skydd från fabrik till butik men representerar även det 

estetiska för konsumenternas ögon. De menar att det är förpackningen som kunden ser först 

av allt i butiken, det är den som ska identifiera produktens fördelar. Vidare skriver de att 

kravmärkning hjälper kunderna att skilja på ekologiska produkter och konventionella 

produkterna på hyllan. Det är den typen av märkning som uttrycker trovärdighet, kvalité, 

information och även psykologiska effekter för konsumenten. 

Pearson och Henryks (2008) identifierade att brist på information om produktionen kunde 

leda till att konsumenterna valde bort köpet. De menar att det råder brist på resurser och 

möjligheter för konsumenten att kontrollera det ekologiska produktionssystemet och att de 

inte bara kan förlita sig på det rykte som dagligvaruhandeln har. Därför menar Pearson & 

Henryks (2008) att det är viktigt med ett trovärdigt certifieringsorgan inom marknadsföring av 

ekologiska produkter. Även Imkamp (2000) förespråkar konsumentupplysning om produktion 

och distribution på produktens förpackning. 

 

Rex och Baumann (2007) skriver att mycket akademisk forskning har lagts ner på att ta reda 

på produktmärkningens betydelse för ekologiska produkter. Många studier har visat att 

märkningen har en avgörande betydelse för konsumenternas köp men nyare studier har visat 

att även om alla krav på märkning uppfylls leder det inte automatiskt till ett köp (Rex & 

Baumann, 2007). Enligt författarna är det viktigt att ge bättre information om de gröna 

egenskaperna som den ekologiska produkten kan erbjuda. Det kan göras genom att till 
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exempel att märka produkterna med miljövänliga märken vilket kan påverka konsumenten till 

att inkludera denna information i sina köpbeslut.  

 

3.3.5 Påverkan 

 

Begreppet ”påverkan” innebär att kunna framföra ett budskap till alla kunder för att få 

köpeffekten av dem. Halpin & Brueckner (2004) menar att mångfalden i den ekologiska 

industrin är uppenbar när det kommer till marknadsföringen som stödjer försäljning för 

ekologiska produkter. Påverkan är de kommunikationsaktiviteter som annonser, säljstöd, 

direktreklam och annan publicitet som ska informera, övertyga eller påminna den avsedda 

marknaden om produktens tillgänglighet och fördelar (Kotler, 1999). Därför är de viktigaste 

målen av denna faktor att kunna framkalla uppmärksamhet och medvetenhet av de ekologiska 

produkterna. Marknadsförare behöver därför vara skickliga på att skapa budskap som 

motsvarar kundens uppfattningsförmåga. Budskapen måste planeras utförligt så att de 

reducerar konflikter med kundens existerande uppfattning och bild av produkten. Ett exempel 

som Peattie (1998) ger är då företagen Nouvell gjorde reklam för toalettpapper som innehöll 

moraliserande stycke text: “det känns lite obehagligt att använda toalettpapper som utplånar 

skogar”. Även om påståendena om miljöansvar inte ansågs vara helt riktiga av alla, fångade 

kampanjen otvivelaktigt människors intresse med den rätta moraliska tonen (Peattie, 1998). 

Hur budskapet alltså formuleras är beroende av kundens behov, vilket gör den väldigt 

dynamisk och föränderlig. 

 

3.3.5.1 Reklam 

 

Reklam är det mest kraftfulla verktyget för att bygga upp kännedomen om ett företag, en 

produkt, tjänst eller idé (Peattie, 1998). Den kan nå ut till en masspublik på kort tid vilket ger 

den en första placering bland all form av marknadsföring. Tolušić, Zmaić & Deže (2002) 

skriver att det är väsentligt att nya och existerande konsumenter som handlar ekologiska 

produkter ska ha möjlighet att snabbt kunna få relevant information om dessa produkter. Detta 

sker då genom att företagen gör reklam på TV eller tidningar för att hjälpa konsumenterna att 

köpa produkterna. 

Dock, är nackdelen att kostnaden är hög för exempelvis ett reklaminslag eller en kampanj 

vilket gör den mindre fördelaktig. Utmaningen är att forma ett budskap som innefattar alla 
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kärnvärderingar som företaget vill nå ut med av sin produkt. Reklam är i stort sett slöseri om 

företaget inte hittar någonting fängslande att säga eller uttrycker sig på ett dåligt sätt (ibid). 

Polonsky och Rosenberger (2001) föreslår att lägga stor vikt vid att noggrant definiera 

reklambudskap och att detta budskap ska vara transparent.  Kontic & Biljeskovic (2010) 

skriver att företag kan vara transparenta genom att publicera alla sina aktiviteter och 

produktinformation på deras hemsida.  

3.3.5.2 Säljstöd 

Säljstöd består av olika stimulansåtgärder för att påverka köpbeteendet av kunderna. 

Återförsäljare använder säljstöd i form av kampanjer, erbjudanden eller realisationer – allt för 

att attrahera kunderna till dem. Kotler (1999) skriver att företag som säljer förpackade varor 

till kunden brukade lägga ungefär 30 procent av sin totala reklambudget på säljstödjande 

åtgärder, nu lägger de ofta 70 procent. 

Tolušić, Zmaić & Deže (2002) skriver att det viktigaste verktyget inom media i första hand är 

att forma det budskap man vill nå fram till konsumenterna med. De poängterar att det 

smartaste draget är att forma budskapet så att den passar in på personen i familjen som 

handlar mest, just för att få denne att bli uppmärksammad på de ekologiska produkterna. 

3.3.5.3 PR 

 

Till skillnad från reklam handlar PR om att arbeta med varumärket och kommunikation. Det 

handlar om allt från i vilka sammanhang man ska synas till hur ett företag ska kommunicera 

internt och externt (Four, 2014). Målet är att skapa en långsiktig plan på en strategisk nivå. 

Företagen som hamnar i en återvändsgränd med sina produkter eller sin ”image” anlitar oftast 

en PR-byrå med anledningen till att de ska skapa nya och kreativa idéer för att företaget ska 

hamna på banan igen. 

 

Radman (2005) skriver att konsumenterna inte alls har så mycket information och kunskap 

om ekologiska produkter. Därför är det viktigt med att kontinuerligt tillhandahålla 

konsumenter med information. Sedan skriver Radman (2005) också att detta bör gå hand i 

hand med produkternas synlighet i butikerna. Eftersom kunderna uppmärksammas så vill de 

ha snabb åtkomst för dessa produkter när de väl besöker butikerna.   
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3.4  Sammanfattning av tidigare teori och forskning 

Ekologisk konsumtion har varit ett akademiskt forskningsområde under flera decennier och 

flera forskare har försökt att identifiera bakomliggande orsaker till den låga marknadsandelen 

av ekologisk konsumtion. Flera forskare har studerat ekologisk konsumtion utifrån 

marknadsföringsmixen: plats, produkt, påverkan och pris. Marknadsföringsmixen kan 

användas i syftet att kunna marknadsföra ekologiska produkter på ett effektivare sätt (Rex & 

Bauman, 2006). Den påverkar inte bara efterfrågan för företagen utan ger också företagen 

möjlighet att behandla frågor om hållbarhet och resursallokering (Weaver & Lawton, 2010 

refererad i Pomering et al., 2011). 

Resonemanget kring pris på gröna produkter har intresserat många forskare och enligt flera av 

dem har gröna produkter ett högre pris än traditionella produkter. Enligt Jörgensen (2010) styr 

inkomsten vilka varor vi köper och därmed även de ekologiska. Priset spelar roll beroende på 

vilken budget konsumenterna har men ökade kunskaper om vad den ekologiska produktionen 

kräver ger större förståelse för det högre priset (Hjelmer, 2010).  

En produkts tillgänglighet har stor inverkan på vilka kunder den lockar till sig (Kontic & 

Biljeskovic, 2010). För att gröna produkter ska bli framgångsrika måste de placeras i stort sett 

över hela marknaden och vara tillgängliga över hela marknaden. 

Märkning av ekologiska produkter är en återkommande omtalad strategi inom 

grönmarknadsföring. Enligt Tolušić, Zmaić & Deže (2002) är konsumenter intresserade av 

förpackning och produktmärkning på den ekologiska varan. Kozup et al. (2003) skriver att 

konsumenternas positiva attityd gentemot ekologiska produkter förstärks om förpackningens 

märkning anvisar och uttrycker hälsofrämjande i form av vitamin innehåll osv. 

Påverkan gällande ekologiska produkter kan åstadkommas genom bland annat reklam på TV 

eller tidningar (Tolušić, Zmaić & Deže, 2002). Dock, är nackdelen att kostnaden är hög för 

exempelvis ett reklaminslag eller en kampanj vilket gör den mindre fördelaktig 
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4. Empiri 

 
 

I detta kapitel presenteras det empiriska materialet som har erhållits genom 

enkätundersökningen. Här följer en redovisning av enkätundersökningen i form av diagram 

och frekvenstabeller.  

 

 

Fig 1. Visar att de flesta respondenter var i åldrarna 26-35. 

 

Kommentar: Resultatet visar att 36 respondenter var mellan 18-25 år medan 70 respondenter 

var 26-35 år. 49 respondenter var i åldrarna 36-45 samt att 33 respondenter var 46-55 år 

gamla. Slutligen visar resultaten även att endast 8 respondenter var 55-65 år medan 4 av det 

totala antalet respondenter var 66 år eller äldre. 

 

Fig 2. Visar fördelningen mellan män och kvinnor. 
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Kommentar: Även här försökte författarna att nå en jämnfördelning men det förekom en 

skillnad på 10 % mellan könen. Resultatet visar att totalt 110 kvinnor deltog i undersökningen 

medan resterande 90 personer var män. 

 

 
Tabell 1. Visar hur många av respondenterna brukar köpa ekologiska produkter 
 

Brukar Du köpa ekologiska produkter? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar: Enkätundersökningen visade att antalet respondenter som inte köper ekologiska 

produkter är högre. Resultatet skiljer sig med 10 % mellan de både grupperna. Av resultatet 

går det att avläsa att 90 respondenter inte brukar köpa ekologiska produkter medan 110 

respondenter brukar köpa produkterna. 

 
 

Tabell 2. Tabellen visar ekonomins betydelse vid köp av ekologiska produkter.  

 

Hur stor betydelse har din ekonomiska situation inför ditt beslut gällande 

köp av ekologiska produkter? 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ingen betydelse 

alls 
29 14,5 14,5 14,5 

Liten betydelse 39 19,5 19,5 34,0 

Varken liten eller 

stor betydelse 
40 20,0 20,0 54,0 

Stor betydelse 30 15,0 15,0 69,0 

Mycket stor 

betydelse 
62 31,0 31,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

 

Kommentar: Av resultatet går det att utläsa att 62 respondenter ansåg att deras ekonomi hade 

stor betydelse för beslutet gällande köp av ekologiska produkter. Detta kan betyda att om 

priset på den ekologiska produkten är mycket dyrare jämfört med den konventionella så 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ja 90 45,0 45,0 45,0 

Nej 110 55,0 55,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0  
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kommer konsumenten välja det billigare alternativet i butiken. Även de respondenter som 

svarade att de ofta köper ekologiska produkter ansåg att deras ekonomiska situation har en 

avgörande roll vid köpet. Resultatet visar även att 30 respondenter anser att ekonomin har 

”stor betydelse” medan 40 respondenter anser att den har ”varken liten eller stor betydelse”. 

Vidare ser man även att 39 personer har svarat att de tycker att den ekonomiska situationen 

har en ”liten betydelse” samt att resterande 29 personer anser att den inte har någon betydelse 

alls. 

 
 

Tabell 3. Tabellen visar vad respondenterna anser om utbudet av ekologiska produkter  

 

Hittar Du de ekologiska produkterna Du söker i butiken gällande 

utbudet? 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Alltid 38 19,0 19,0 19,0 

Sällan 71 35,5 35,5 54,5 

Ibland 48 24,0 24,0 78,5 

Ofta 31 15,5 15,5 94,0 

Aldrig 12 6,0 6,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

 

Kommentar: 71 respondenter svarade att de sällan hittar de ekologiska produkterna som de 

söker i butiken vilket leder till att de ersätts med en konventionell produkt. Flera respondenter 

påpekade även svårigheten att hitta produkterna eftersom butikerna placerar de på mindre 

synliga hyllor, till exempel längst ner eller längt upp ovanför de konventionella. Några av 

respondenterna nämnde i samband med denna fråga att de ansåg att Ica Maxi hade det största 

utbudet av ekologiska produkter. Av resultatet framgår det att 38 respondenter anser att de 

”alltid” hittar de ekologiska produkterna medan 48 respondenter tycker att de hittar dem 

”ibland”. Vidare kan man även se att 31 personer som deltog i studien anser att de hittar 

produkterna ”ofta” och resterande 12 personer tycker att de ”aldrig” hittar dem. 

 

Fig 3. Visar var respondenterna idag får information om ekologiska produkter. 
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Kommentar: Av resultatet framgår det att respondenterna ansåg att de idag får sin information 

om ekologiska produkter genom tre främsta kanaler; internet, i butik samt på förpackningen. 

Fördelningen mellan dessa tre visar att 41 respondenter får sin information via förpackningen, 

43 respondenter får genom internet samt att den största delen med 47 respondenter får den 

direkt i butiken. De flesta respondenterna svarade med att de ansåg att de lade mer märke till 

ekologiska produkter när de väl var ute i butikerna och handlade. Vidare kan vi avläsa genom 

diagrammet att 22 respondenter svarade Tv, 12 stycken svarade utskick per post och 22 

respondenter svarade utskick per epost. Slutligen ser vi också att endast 2 respondenter 

svarade att de idag får sin information genom annonser på stan, medan 11 personer inte alls 

får någon information. 

 

 

Fig 4. Visar vilka kanaler respondenterna helst vill få information om ekologiska produkter. 
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Kommentar: Även här visar resultatet en fördelning där de främsta kanalerna; internet samt i 

butik visar de mest valda svarsalternativen. 50 respondenterna svarade att de helst vill få 

information om de ekologiska produkterna i butiken, medan 41 respondenter hellre ville ha 

den via internet. En anledning till varför de flesta respondenter ville få sin information genom 

butiken kan refereras till föregående fråga. De svarande menar att de hellre vill ha 

informationen under tiden de handlar i butiken. Andra svar som kan avläsas via diagrammet 

är att 6 respondenter har svarat Radio, samtidigt som 25 personer har svarat för Tv. Vidare ser 

vi även att 11 och 19 stycken respondenter har svarat att de hellre vill få information via 

utskick per post samt utskick per epost. Den tredje största stapeln i diagrammet visar att 

respondenterna har valt svarsalternativet på förpackningen. Slutligen ser vi även att 9 

respondenter vill ha informationen via annonser på stan medan 5 stycken inte alls vill ha 

någon information.  

 

 

Tabell 4. Tabellen visar om respondenterna vet vad en ekologisk produktion innebär. 

Vet Du vad ekologisk produktion innebär? 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ja 145 72,5 72,5 72,5 

Nej 38 19,0 19,0 91,5 

Svarat ej 17 8,5 8,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0  
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Kommentar: Enkätundersökningen visade att majoriteten på 145 respondenter vet vad en 

ekologisk produktion innebär. De har svarat med att de anser att produkterna är 

närproducerade, att de inte innehåller kemikalier eller är fria från besprutningsmedel, samt att 

dessa produkter är miljövänliga. De resterande 38 respondenter inte hade någon kunskap om 

detta. Bortfallet av svar visade att 17 respondenter inte hade svarat på denna fråga.  

 

Tabell 5. Tabellen visar om respondenterna har förtroende för att ekologiska produkter uppfyller kriterier för 

ekologisk odling. 

 

Har Du förtroende för att produkterna som uppges vara ekologiska verkligen 

uppfyller kriterierna för ekologisk odling? 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ja 168 84,0 84,0 84,0 

Nej 32 16,0 16,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

 

Kommentar: Resultatet visar att majoriteten på 168 respondenter har förtroende för att 

produkterna som uppges vara ekologiska verkligen uppfyller kriterierna för ekologisk odling. 

Av de som svarade Nej på frågan var 32 respondenter. Vidare har de uppgivit exempel på 

varför de inte har förtroende. Enkätundersökningen har visat att de svarandena anser att de 

bland annat har för lite information om produktionen, ICAs egna varor har visat sig vara 

oekologiska efter granskning samt att de har lite förtroende på grund av de sammansatta 

varorna med många underleverantörer.  

 

 

 

 

Fig 5. Visar respondenternas svar om vad de tycker skiljer ekologiska produkter från konventionella 

produkterna. 
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Kommentar: Enkätundersökningen visar att majoriteten av de svarande dvs. 83 respondenter 

anser att kvaliteten är det som skiljer ekologiska produkter från konventionella. Vidare anser 

54 respondenter att det istället är förpackningen som skiljer dessa produkter åt. Dessutom 

tycker 36 respondenter att det är smaken som är den avgörande faktorn för att differentiera de 

ekologiska produkterna från de konventionella. Vidare tycker 24 personer att det inte är någon 

skillnad alls. Slutligen anser 3 personer att det finns andra skillnader, som till exempel; 

miljöaspekter, priset, mer näring samt att de är bättre för miljön. 

Fig 6. Visar respondenternas svar om vilka miljömärkningar av livsmedel de känner till på marknaden idag. 

 

Kommentar: Resultatet visar väldigt tydligt att de flesta respondenterna har svarat att de 

känner till miljömärkningen Krav. De som svarade för detta svarsalternativ stod för 102 
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respondenter, vilket är cirka 50 procent av alla som har deltagit. Andra två miljömärkningar 

som de flesta svarade för var Svanen med 23 respondenter, Änglamark med 21 respondenter 

samt I love Eco med 19 respondenter. De övriga miljömärkningar som nämndes i 

enkätundersökningen var Garant med 8 respondenter samt Gröna nyckelhål med 6 

respondenter. Vidare kan vi även avläsa att märken som Äkta vara, Eko, Bra miljöval och 

Rainforest fick 1 respondent var. Likadant gäller för Miljömärkt och EU blomman som fick 2 

respondenter var. För miljömärkningen Fairtrade var det endast 3 respondenter som nämnde 

den i enkätundersökningen. Slutligen kan vi också se att 3 personer inte alls visste om någon 

miljömärkning samt att frågan fick 7 personers bortfall.  Tabell 7. visar fördelningen av 

respondenternas svar samt alla de olika miljömärkningarna.   

 

 

 

Tabell 6. Tabellen visar respondenternas svar om vilka miljömärkningar av livsmedel de känner till på 

marknaden idag. 

 

Vilka miljömärkningar av livsmedel känner Du till på marknaden idag? 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Garant 8 4,0 4,0 4,0 

Krav 102 51,0 51,0 55,0 

Svanen 23 11,5 11,5 66,5 

Äkta vara 1 ,5 ,5 67,0 

Miljömärkt 2 1,0 1,0 68,0 

Eko 1 ,5 ,5 68,5 

EU blomman 2 1,0 1,0 69,5 

Bra miljöval 1 ,5 ,5 70,0 

Gröna nyckelhål 6 3,0 3,0 73,0 

Änglamark 21 10,5 10,5 83,5 

Fairtrade 3 1,5 1,5 85,0 

Rainforest 1 ,5 ,5 85,5 

I love Eco 19 9,5 9,5 95,0 

Vet inte 3 1,5 1,5 96,5 

Svarade ej 7 3,5 3,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0  
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5. Analys 

 

I detta kapitel kommer vi att redovisa samt analysera resultaten från studien. I den teoretiska 

referensramen presenterade vi marknadsföringsmixens modell som har en central del i 

examensarbetet. Utifrån denna modell skapade vi frågor som skulle höra till varje faktor; 

pris, produkt, påverkan och pris. Enkätsvaren och den presenterade teoretiska referensramen 

kommer att vara en utgångspunkt för analysen och sammankopplingen mellan dem för att 

kunna svara på arbetets syfte och frågeställning. 

 

 

5.1 Pris 

Till enkätundersökningen försökte författarna att formulera slutna frågor som skulle kunna ge 

svar på det som respondenten verkligen anser och gör. Hjelmer (2011) ger råd att försöka 

formulera frågor som undviker att ge det önskvärda svaret. Han menar att konsumenter har en 

tendens att försöka vara moderna, förnuftiga och ge socialt önskvärda svar, särskilt gällande 

ett ämne som ekologisk konsumtion som har ett starkt inslag av politisk korrekthet (ibid).  Att 

formulera frågor som inte direkt fokuserar på ekologiska produkter är lättare att utföra i öppna 

intervjuer men svårare i en enkätundersökning där svaren är slutna. I denna studie försökte 

författarna förmulera frågor som skulle ge svar på avsett faktor men samtidigt försöka 

undvika ett önskvärt svar. Till faktorn pris formulerades dessa frågor: 

1. Hur stor betydelse påverkar din ekonomiska situation dina beslut gällande köp av 

ekologiska produkter?  

2. Hur stort värde ger den ekologiska produkten i förhållande till kostnaden? 

3. Hur påverkas ditt köp av ekologiska produkter beroende på var du handlar?  

I samband med enkätutdelningen var det flera respondenter som tog upp en diskussion kring 

pris. Det märktes tydligt att konsumenterna kopplar ekologiska produkter till ett högt pris och 

frågan som kom upp flertalet gånger var: Varför ska ekologiska produkter kosta så mycket? 

Relaterat till diskussionen kring priset är det inte förvånande att studiens resultat visade att 62 

respondenter ansåg att deras ekonomiska situation hade stor betydelse för köpet av den 

ekologiska produkten. Detta kan kopplas till slutsatsen som Hjelmer (2011) kom fram till, att 

den personliga inkomsten var en viktig faktor i den ekologiska konsumtionen. Även Kontic & 

Biljeskovic (2010) drog slutsatsen att priset var den mest begränsande och svåra faktorn att 
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påverka. Kunskapsbrist om produkten kan bidra till att priset begränsar köpet enligt Krysrallis 

& Chryssohoidis (2005). När konsumenten saknar information och kunskap om produkten 

kan det leda till köpet uteblir (konsumentverket, 2002).    

Det har gjorts många studier och försök att segmentera den gröna konsumenten och dela in 

konsumenterna i olika grupper. Straughan & Roberts (1999) kom fram till att det var den 

yngre generationen som hade utvecklat ett starkare intresse för ekologi. Enligt resultatet i 

denna undersökning var majoriteten av de som köper ekologiska produkter bland åldrarna 36-

45 år (tabell 7). Resultatet indikerar att det inte är den yngre generationen i denna studie som 

köper mest ekologiska produkter. En förklaring till detta kan vara att individerna i åldrarna 

36-45 år innehar högre inkomster än den yngre gruppen vilket kan påverka köpet. Alltså kan 

skillnaden mellan grupperna relateras till den ekologiska produktens högre pris.  

Tabell 7. Tabellen visar fördelningen mellan olika åldrar gällande köp av ekologiska produkter. 

Brukar Du köpa ekologiska produkter?   

Count    

 

Brukar Du köpa ekologiska 

produkter? 

Total Ja Nej 

Ålder 18-25 12 24 36 

26-35 34 36 70 

36-45 36 13 49 

46-55 8 25 33 

55-65 0 8 8 

66+ 0 4 4 

Total 90 110 200 

 

Gällande mervärde i förhållande till kostnaden var det lika många som svarade att det inte gav 

ett värde alls och mycket stort värde och 51 respondenter svarade att det varken gav stort eller 

litet värde. Om konsumenten får uppleva att den ekologiska produkten har ett mervärde i form 

av funktion, kvalité eller andra fördelar, kommer priset inte ha en avgörande roll vid 

köpbeslutet (Kontic & Biljeskovic, 2010). De menar att företagen ska satsa på att förse 

konsumenten med informationen att en del av det pris som de betalar går till en värdig sak. 

Företagen kan till exempel erbjuda stipendier, sponsring och donationer till partier som 

behandlar miljöfrågor vilka i sin tur ska sprida informationen om den ekologiska produktens 

mervärde (Kontic & Biljeskovic, 2010). Detta skulle kunna besvara konsumenters frågor 
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kring det högre priset och vetskapen om skillnaden i produktionssättet skulle kunna få 

konsumenten att uppleva en högre kvalitet (Jörgensen, 2001). 

En del respondenter berättade också att priset var avgörande beroende på vilken vara det 

handlade om. När det gällde till exempel mjölk spelade priset inte så stor roll då skillnaden är 

bara några kronor. Men gällande grönsaker är prisskillnaden väldigt stor och därför föredras 

den konventionella eftersom konsumenten får en mycket större volym jämfört med den 

ekologiska. Detta stämmer överens med det som Pearson & Henryks (2008) illustration att 

priskänsligheten inte är lika för alla produkter. Men det är viktigt att företag tar hänsyn till 

konsumenters känslighet för prisförändringar, enligt Hamilton, East & Kalafatis (1997). Om 

en produkt är mycket priskänslig kan företaget satsa på lågpriskampanjer, men om produkten 

är relativt okänslig för prisförändringar bör företaget fokusera marknadsföringen på andra 

komponenter. En produkts priselasticitet beror bland annat på dess utseende, substituerbarhet, 

marknadsandel, produktens pris i förhållande till konkurrenterna och hur produkten framställs 

i butik och reklam (ibid). 

 

Enligt Jörgensen (2001) kan den ekologiska produkten betraktas som ett nära substitut till 

motsvarande konventionella varianter eftersom de har samma grundläggande egenskaper. 

Därför blir det svårt att motivera den ekologiska varianten och dess högre pris om inte 

konsumenten förses med information kring produktionen av den ekologiska varianten. Han 

menar att priset på den konventionella varan påverkar efterfrågan på den ekologiska varianten 

och tvärtom. Hypotesen blir då att ett högre pris på den konventionella varan ökar efterfrågan 

på den motsvarande ekologiska produkten (Jörgensen, 2010). Det är svårt att avgöra om detta 

resonemang skulle lösa problemet med efterfrågan och priset, det måste prövas i verkligheten 

och undersökas först för att kunna dra en slutsats. Det vore intressant med flertalet studier 

som undersöker efterfrågan på den ekologiska varan efter att priserna på den konventionella 

har höjts.   

 

5.2 Plats 

För faktorn plats formulerades frågor som skulle bidra med svar gällande placeringen, utbudet 

och tillgängligheten av de ekologiska produkterna:  

1. Vilken av nedstående faktorer påverkar mest dina beslut vid köp av ekologiska produkter? 
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2. Hittar Du de ekologiska produkterna Du söker i butiken gällande utbudet? 

3. Hur pass lätt tycker Du det är att hitta de ekologiska produkterna?   

22 respondenter ansåg att utbudet var den avgörande faktorn vid det ekologiska köpet. Flera 

av de nämnde att utbudet varierade mycket beroende på vilken butik det gällde. ICA maxi var 

den butik som nämndes flest gånger i samband med denna fråga. Enligt konsumentverket 

(2004) varierar utbudet av ekologiska medel mellan olika butiker och vissa varugrupper 

saknar i stort sett helt ekologiska alternativ. För att konsumenterna ska kunna vilja och köpa 

ekologiskt så måste det finnas ett lätt tillgängligt utbud till rimliga priser (ibid). Vår studie 

visade att 35 % svarade att de sällan hittade ett ekologiskt alternativ, medan 15 % svarade att 

ofta hittade den ekologiska produkten som de sökte i butiken. Om utbudet är begränsat 

kommer inte konsumenterna att ha möjligheten att handla ekologiskt (konsumentverket, 

2002).  

Enligt Hjelmer (2011) är utbudet och tillgången på ekologiska livsmedel beroende av den 

inhemska produktionen vilket i sin tur är beroende av lagstiftningen gällande jordbruk, 

förbättrade villkor för ekologiska bönder ger ökad tillgänglighet. Enligt Eko-mat centrum 

(2012) ökar efterfrågan kraftigt på ekologiska livsmedel i Sverige, särskilt inom kommuner 

och landsting. Men tyvärr har detta drivit på importen av vissa ekologiska produkter snarare 

än att öka den svenska produktionen. De svenska producenterna verkar inte läsa av 

marknadens signaler och förändring av omläggningstakten mot mer ekologisk produktion går 

långsamt (Eko-Mat centrum, 2012).  

Svårigheten att hitta produkterna i butiken kan kopplas till placeringen av dem. I samband 

med enkätutdelningen passade författarna på att undersöka hur butikerna placerar sina 

ekologiska produkter. Det visade sig att strategin var väldigt olika beroende på vilken produkt 

det gällde vilket gör det svårt att dra en generell slutsats som kan gälla alla ekologiska 

produkter. Till exempel var vissa ekologiska frukt och grönsaker mycket svåra att hitta då de 

placerades avskilt i korgar ovanför de konventionella. En del substitut produkter till exempel 

morötter var placerade bredvid varandra så att prisjämförelser kunde lättare göras, medan 

andra substitut produkter var placerade långt ifrån varandra. Kanske kan detta vara en 

anledning till att köpet av den ekologiska varianten uteblir om konsumenten drar slutsatsen att 

den ekologiska varianten saknas eftersom den saknas bredvid den konventionella.  
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5.3 Kombination av pris och plats 

Försäljningen av ekologiska produkter är begränsad eftersom produkterna relateras till höga 

priser. Studiens resultat visar att pris är ett hinder som spelar in vid köp av ekologiska 

produkter men inte den enda avgörande faktorn. Företag kan inte maximera fördelarna med de 

ekologiska produkterna endast genom att ha lägre priser. Däremot kan marknadsutförare 

stärka aspekten av utbud och tillgänglighet kring ekologiska produkter för ökad konsumtion. 

Tillgängligheten på ekologiska varor kan spela större roll för de deltagare som aktivt söker 

efter ekologiska livsmedelsvaror. För att kunna åstadkomma en påverkan av konsumenternas 

köpval kan faktorerna pris och plats kombineras. Utbud och tillgänglighet av produkterna är 

andra faktorer som tillsammans med pris styr konsumtionen, se bild 3.    

 

Enligt konsumentverket (2005) är pris- och tillgänglighetsfrågor centrala för att 

konsumenterna ska ha reella förutsättningar att faktiskt välja den ekologiska maten.  

Konsumentverket har genomfört upprepade pris- och utbudsundersökningar i syftet att förse 

konsumenten med ökade kunskaper om utbudet och kostnaderna för att handla ekologiskt 

producerade livsmedel. Denna strategi kan vara effektiv, dels för att det ger konsumenten 

ökad information, och dels för att öka konkurrensen mellan olika butiker.      

Studiens resultat tyder på att konsumenterna har svårt att hitta ekologiska produkter och detta 

påverkar konsumtionen negativt. Enligt KRAV (2014) är placering och pris i butiken A och 

O; att våga ställa ut ekologiska varor på gavlar och sätta ett bra multipris kommer det att leda 

till ökad försäljning. KRAV har arbetat med att framhäva de ekologiska produkterna genom 

bra placering på hyllorna samt med skyltar i butikerna. KRAV har tagit fram det hyllnära 

materialet för att kunderna lättare ska hitta de KRAV-certifierade produkterna, men också för 

att uppmana konsumenter som vanligtvis köper konventionellt att byta till KRAV-certifierat 

kött, mjölk och kaffe (KRAV, 2014).  
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Bild 3: Författarnas egen bild. 

 

5.4 Produkt 

För faktorn produkt hade vi sammanställt tre frågor. Dessa frågor har valts ut för att kunna 

förstå hur företagen lyckas göra sin produkt annorlunda samt attraktiv för att konsumenterna 

ska vilja betala för den; 

1. Har Du förtroende för att produkterna som uppges vara ekologiska verkligen uppfyller kriterierna för 

ekologisk odling? 

2. Vad tycker du skiljer ekologiska produkter från de konventionella produkterna?  

3. Vilka miljömärkningar av livsmedel känner Du till på marknaden idag? 

Av resultatet framgår det tydligt att respondenterna har förtroende för att de ekologiska 

produkterna uppfyller kriterierna för ekologisk odling. De som svarade Nej på frågan anser att 

de bland annat har för lite information om produktionen, ICAs egna varor har visat sig vara 

oekologiska efter granskning samt att de har lite förtroende på grund av de sammansatta 

varorna med många underleverantörer. Essoussi & Zahaf (2008) menar att det finns två olika 

typer av konsumenter, ena vars beteende argumenterar mot ekologiska produkterna samt den 

andra som argumenterar för. Den ena gruppen menar att man inte kan lita på organisationer 
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som säger att deras produkter är ekologiska, medan den andra gruppen istället säger att det är 

enkelt att urskilja på ekologiska och konventionella produkter då alla konventionella 

produkterna ser lika glansiga och fabrikstillverkade ut. Med detta resonemang menar Essoussi 

& Zahaf (2008) att det är väldigt viktigt för företag att skapa ett hållbart förtroende för sina 

konsumenter som vanligtvis handlar konventionella produkter. Vidare instämmer även 

Peatties (1998) förklaring angående trovärdigheten där han menar att ekologiska produkter 

blir lidande när det förekommer bristande trovärdighet, ett gap mellan själva begreppet grön 

marknadsföring och konsumenternas uppfattning om den.  

Essoussi & Zahaf (2008)  menar att även om konsumenterna vet vad ekologisk produktion 

innebär så har de fortfarande svårt att identifiera dessa produkter. De skriver att anledningen 

kan vara bland annat produktmärkningen samt miljömärkningen. Respondenternas 

trovärdighet till ekologiska produkter kan också bero på det. Idag framhåller många olika 

aktörer att deras produkter är goda ur miljösynpunkt och det kan därmed vara svårt för 

konsumenter att veta om dessa påståenden är välgrundade (Ammenberg, 2012).  Enligt 

studieenkätens resultat kan vi avläsa att KRAV är den miljömärkningen som majoriteten av 

respondenterna mest känner till på marknaden idag. KRAV är Sveriges mest kända 

miljömärkning för mat (KRAV, 2014) samt att det betyder att den är producerad med hänsyn 

till naturen, klimatet, djuren och människorna (ibid.). Essoussi & Zahaf (2008) menar att 

produktmärkningens betydelse är kopplad till hur konsumenterna uppfattar produkten. I en av 

deras undersökningar så kom det fram att konsumenternas köptbeteende gällande ekologiska 

produkter var beroende av vilken miljömärkning den hade. Detta poängterar vilken nivå av 

trovärdighet som konsumenterna tillskriver företagen och miljömärkningarna, vilket i sin tur 

styr deras köp val. Rousseau & Vranken (2013) skriver att användning av produktmärkning 

kan stimulera köp beteendet hos konsumenterna. I en av deras studier så har de kunnat påvisa 

de positiva effekterna som märkningen har åstadkommit vad gäller trovärdighet och mer 

information till konsumenterna.  

Vidare kan vi även avläsa att respondenterna tycker att det är kvaliteten som avgör skillnaden 

mellan de ekologiska produkterna och konventionella produkterna. Tolušić, Zmaić & Deže 

(2002) säger att ett väldigt starkt konkurrensmedel har blivit konsumenternas efterfrågan på 

kvalitet för att produkterna i sin tur ska kunna överleva på marknaden och ge avkastning. 

Vidare menar de att ett av företagskoncepten är baserat på hantering av produktkvalitén, som 

ska leda till en helhet av konkurrensfördelar. Målet är alltså att hela tiden möta 
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konsumenternas efterfrågan, vilket betyder att företagen måste vara mer flexibla och 

effektiva. Tillsammans med detta i kombination av ett unikt erbjudande så blir det ett 

vinnande koncept. Tolušić, Zmaić & Deže (2002) skriver även om hur viktigt det är att 

särskilja och lyfta fram specifika drag i produkten för att kunna implementera en god 

marknadsföring av ekologiska produkter. Då respondenternas svar visar sig just instämma 

med dessa påståenden så kan vi antyda att vår enkätstudie har påvisat hur viktigt det är att 

belysa drag som till exempel kvaliteten på produkten. Detta går även hand i hand med 

produktens trovärdighet, dvs. att kvaliteten beror på miljömärkningen som i sin tur grundar 

sig i vetskapen kring innebörden av de ekologiska produkterna.  

5.5 Påverkan 

För faktorn påverkan hade vi sammanställt tre frågor:  

1. Varifrån får Du idag information om ekologiska produkter? 

2. Genom vilka kanaler vill Du helst få information om ekologiska produkter? 

3. Vet Du vad ekologisk produktion innebär? 

Vi har valt dessa frågor för att kunna förstå hur företag idag når ut till sina konsumenter när 

det kommer till ekologiska produkter samt om budskapet kring ekologisk produktion 

verkligen uppfattas av konsumenterna. Kotler (1999) beskriver begreppet påverkan som de 

kommunikationsaktiviteter som annonser, säljstöd, direktreklam och annan publicitet som ska 

informera, övertyga eller påminna den avsedda marknaden om produktens tillgänglighet och 

fördelar. Peattie (1998) menar att marknadsföringen av ekologiska produkter borde innebära 

att man måste träffa en måltavla som rör sig, eftersom allmänhetens gröna förståelse, 

medvetenhet och engagemang utvecklas hela tiden.  

Av resultatet framgår det tydligt att respondenterna får sin information gällande ekologiska 

produkter direkt i butiken. När det kom till frågan var de helst ville ha sin information genom 

så visade resultatet även där att i butik var det svarsalternativet som respondenterna främst 

valde att svara. Utifrån dessa svar så kan vi se att faktorn ”Påverkan” och dess verkan på 

konsumenterna syns tydligt i och med att butikerna där ekologiska produkter finns till 

försäljning är de viktigaste kanalerna att nå fram till konsumenterna. Det är där de får sin 

information samt även föredrar att ta del av den. Anledningen till det kan vara att det är i just 

den miljön som konsumenterna är som mest uppmärksammade angående vilka köp de skall 
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göra, inte i vardagen ute på stan. Det är i butikerna som företagen måste konkurrera om dessa 

konsumenter för att just de ska välja deras produkter. Tolušić, Zmaić & Deže (2002) menar 

istället att på grund av den enkla och snabba tillgängligheten till relevant information för de 

potentiella konsumenterna så är tillämpningen av media mest hjälpsamt för att marknadsföra 

ekologiska produkter. Vår studie har däremot visat att konsumenterna får mer effekt av 

produkternas existens när de är ute och handlar i butikerna och inte av annonser ute på stan, 

utskick per epost och post eller Tv. Emellertid anser vi att svarsalternativet ”i butik” kan 

kopplas till både reklam och förpackningen. Det är dessa två som skapar och sedan fångar 

uppmärksamheten i butik.  

Förpackningar ger marknadsförare stora möjligheter att differentiera sina produkter och införa 

kreativitet i marknadsmixen (Peattie, 1998). Peattie (1998) menar att förpackningar är ett 

område med låg status inom marknadsföring, som har fått en jämförelsevis obetydlig 

uppmärksamhet inom marknadsföringslitteraturen, men som kan spela en avgörande roll för 

produkters framgång eller misslyckande. I en situation där komplicerade frågor och motstridig 

information omger kunder på alla håll försöker de hitta enkla ledtrådar för olika produkters 

miljöprestanda (ibid.). Reklam däremot är mycket effektivt när det gäller att demonstrera en 

produkts direkta fördelar och det nöje som konsumtionen skapar (Peattie, 1998). Detta kan i 

sin tur även relateras med svarsalternativet ”internet” som hamnade på andra plats för 

samtliga respondenter när det kom till vart de får och vill ha sin information genom gällande 

ekologiska produkter. Begreppet internet innebär idag allt ifrån den traditionella webbsidan 

till reklam i mobiltelefonerna. Anledningen till varför respondenterna valde ”internet” kan 

vara att det blir så lätt tillgängligt att gå informationen via mobiltelefonerna och fördelen för 

företagen blir då att all kommunikation till konsumenterna nås direkt. 

I den tredje frågan ser vi i resultatet att majoriteten på 145 respondenter vet vad ekologisk 

produktion innebär, vilket är en väldigt stor andel av hela enkätundersökningens 

respondenter. Genom att avläsa tabell 6 kan vi även se fördelningen mellan män och kvinnor. 

Av resultatet framgår det tydligt att kvinnor har mer kännedom om ekologiska produkter än 

män. Detta förstärker Straughan & Roberts (1999) argument om att kvinnor var den 

dominerande gruppen. Anledningen till detta är att kvinnor är mer måna om sina 

miljöhandlingar än män. Genom att avläsa resultatet på tabell 7 kan vi även se fördelningen 

mellan män och kvinnor samt deras köpvanor gällande ekologiska produkter. Resultatet visar 

att kvinnor handlar ekologiska produkter mer än män. Detta påstående kan refereras tillbaka 

till Straughan & Roberts (1999) argument om att kvinnor är den största gruppen inom 



 44 

ekologisk konsumtion. Dessutom är det relevant att notera att enligt tabell 7 köper de flesta 

män och kvinnor ekologiska produkter varken aldrig eller ofta. Detta bidrar till förklaring om 

varför ekologiskt köp fortfarande är mindre än konventionella produkterna. Pearson (2002) 

ger exempel på att i Australien köper cirka 40 % av konsumenterna ekologiskt. Trots det så 

står ekologiska produkter endast för 1 % av totala försäljningen.  

Utifrån dessa svar kan vi även förstå att konsumenterna redan vet vad ekologisk konsumtion 

innebär. Respondenterna har svarat med att de anser att produkterna är närproducerade, att de 

inte innehåller kemikalier eller är fria från besprutningsmedel, samt att dessa produkter är 

miljövänliga. Alla dessa påståenden stämmer bra in på ekologisk produktion men trots det så 

menar Peattie (1998) att det finns ett problem. Även om det är enkelt att identifiera tydliga 

gröna påståenden, är det svårare att forma en uppfattning om underförstådda gröna anspråk. 

Han menar att det är viktigt att hålla budskapet inom ramen för tanken om ett grönt 

medvetande genom att se till att det är trovärdigt och stilriktigt. Användning av massmedierna 

kan även spä ut trovärdigheten i det gröna budskapet, eftersom konsumenterna inte uppfattar 

massmedierna som trovärdiga, trots att de får större delen av sin miljöinformation från dem 

(Peattie, 1998). Vidare beskriver han följande när det kommer till att angripa den gröna 

konsumenten; 

1. Väcka och tillfredsställa kundens önskan av att förstå, möjligen genom att förse 

vederbörande med faktiska bevis på fördelarna av en grön produkt. 

2. Betona hur produkten kommer att göra det möjligt för konsumenten att minska 

miljöskadorna och därmed visa sitt miljöansvar. 

3. Försiktigt spela på människors vilja att göra något gott genom att nämna 

miljökonsekvenserna av att inte använda en grön produkt.  

Radman (2005) har gjort en enkätundersökning i Kroatien där hon har undersökt bland annat 

om respondenterna var medvetna om definitionen av ekologisk produktion. Resultatet visade 

att de flesta inte alls hade någon information om det. Däremot presenterar vår studie resultatet 

att majoriteten av respondenterna visste vad ekologisk produktion innebar. Radman (2005) 

skriver också om betydelsen av hur viktigt det är för konsumenterna att veta vad ekologisk 

produktion innebär, det måste vara alla företags första mål. Hon menar att det är en viktig 

uppgift att uppmärksamma konsumenterna om dessa produkter samt att differentiera dem på 

marknaden.  Radman (2005) ger även förslag på att aktiviteter bör hållas i form av mässor där 
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representanter från respektive företag presenterar sina produkter. 

 

Tabell 8. Visar fördelningen mellan män och kvinnors kännedom om ekologisk produktion.  
 

 
 

 

Vet Du vad ekologisk produktion innebär? 

Total Ja Nej Svarat ej 

Kön Man 62 28 0 90 

Kvinna 83 10 17 110 

Total 145 38 17 200 

 

 

Tabell 9. Visar fördelningen mellan män och kvinnors köpvanor gällande ekologiska produkter.  
 

 
 

 

Hur ofta köper Du ekologiska produkter? Total 

Aldrig Sällan 

Varken aldrig 

eller ofta Ofta Väldigt ofta  

Kön Man 15 15 27 21 12 90 

Kvinna 13 2 42 31 22 110 

Total 28 17 69 52 34 200 

 

 

5.6 Kombination av produkt och påverkan 

Ekologiska livsmedel får en alltmer central position på  världsmarknaden och under senare år 

har omfattande forskning gjorts för att försöka förstå  ekologiska konsumenter och deras 

beteenden (Hjelmer, 2011). Rex & Bauman (200 ) påstår att problemet är att grön 

marknadsföring som endast är byggd på  miljömärkningar enbart påverkar de gröna 

konsumenterna som bryr sig om miljön och är villiga att konsumera på  ett miljövänligt sätt. 

Vidare menar de att konsumenternas ekonomiska faktorer spelar större roll än miljöaspekten 

när det kommer till deras val av produkter och tjänster. Dessa faktorer bidrar till att 

marknadsandelen för ”gröna produkter” endast ligger på  10-15%, en relativt konstant siffra 

(Rex & Bauman, 2006). För att företagen skall kunna stimulera köp hos konsumenterna 

gällande ekologiska produkter är det viktigt att titta på hur marknadsföringen kan gå till. 

Utifrån marknadsföringsmixens faktorer; produkt och påverkan kan det påvisas att 

kombinationen av dessa kan leda till en bättre grund för marknadsföring av ekologiska 

produkter, se bild 4. Denna modell visar hur kombinationen av produkt och påverkan kan 
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brytas ner till mindre delar för att förstå hur marknadsföringen skall gå tillväga. Modellen tar 

även upp de viktigaste beståndsdelarna som visar hur varje faktor kan bidra till att öka 

försäljningen av ekologiska produkter. Genom att kombinera de olika faktorerna, enligt bild 

4, kan konsumenternas köp val påverkas.  

Pearson & Henryks (2008) skriver att det finns en utmaning i hur ekologiska produkter 

kommuniceras ut för de konventionella konsumenterna. De menar att fördelarna som 

ekologiska produkter bär på inte når ut till köparna. Ekologiska produkterna finns redan ute i 

livsmedelsbutikerna - problemet är att inte fler köper dem. Därför menar Pearson & Henryks 

(2008) att utbildning angående fördelarna är det stora hindret för att få mer konsumenter att 

handla ekologiskt. De anser att ekologiska produkters påverkan kan förbättras om produkterna 

kommunicerar ut sina fördelar (bland annat kvalitet) genom att tillhandahålla rätt information 

på förpackningen och även via reklam, dvs. faktor ”påverkan”, för att väcka 

uppmärksamheten. De menar också att detta kan bidra till att få fler konventionella 

konsumenter att handla ekologiskt. Peattie (1998) menar att säljstöd kan öka värdet av 

produkterbjudanden som gynnar konsumenten men även försäljningen. Säljstöd kan vara ett 

mycket kostnadseffektivt sätt för företag att sprida gröna budskap, och kan vara speciellt 

användbart som alternativ eller komplement till reklam för att höja medvetenheten och för att 

stimulera prov av nya gröna produkter (Peattie, 1998).  

En informerande kommunikationsstrategi medför även svårigheter. Reklamens effektivitet 

baseras vanligen på korta, snabba uttalanden som innehåller ett enkelt budskap som visar 

produkten och dess fördelar (Peattie, 1998). Den är inte så bra på att förse konsumenten med 

förklaringar, och ju mer komplicerad förklaringen blir, desto svårare blir den att passa in i 

annonsen (ibid). Väl uttänkt reklam kan dock informera kunder om miljöfrågor på ett 

framgångsrikt sätt, hjälpa till att höja medvetenheten och förbättra förståelsen. Detta kan då 

genomföras genom att angripa butikerna med att märka ut information gällande ekologiska 

produkterna men även på förpackningarna. Det gäller att fånga kundernas uppmärksamhet 

och få dem att välja just ekologiska produkter framför konventionella.  
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Bild 4: Författarnas egen bild.
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6. Slutsats 

 

I detta kapitel följer en sammanställning av empirin och analysen. Här presenteras 

slutsatserna som har analyserats fram utifrån enkätundersökningen och tolkningen av 

resultatet. 

 

 

Dagens konsumenter blir allt mer förnuftigare i sina beslut och därför söker de efter alternativ 

som ger dem maximalt produktvärde. Även om ekologiska produkter har ett produktvärde 

som inkluderar dess gröna kvalitet, förbises detta av konsumenterna. Många av värdena i 

mervärdesdebatten är processegenskaper, det handlar alltså om hur produktionen går till. 

Dessa värden är svåra att kommunicera till konsumenten utan att skapa konflikter och öka 

motståndet mellan konventionellt och ekologiskt.  

 

Det räcker inte att företagen sätter en grön etikett på produkterna, företagen ska istället arbeta 

med att försöka få konsumenten att förstå att deras köp bidrar till miljöhållbarhet.  

Den svenska dagligvaruhandeln kan bli bättre på kommunikationen kring den ekologiska 

produkten. Ett alternativ kan vara att livsmedelsbutiker har en ”ekologisk dag” i veckan där 

konsumenter erbjuds till exempel smakprover av ekologiska produkter och rimliga priser. Vid 

samma tillfälle kan konsumenten förses med information om produktens bidrag till hållbar 

miljö.   

 

Ett annat alternativ är att livsmedelsbutikerna eftersträver att utveckla ekologiska 

produkterbjudanden på en mer konkurrenskraftig nivå som de konventionella produkterna. En 

utmaning här är att åstadkomma djupare förankring hos handelns beslutsfattare och ett hinder 

kan vara att den negativa miljöpåverkan som konventionella livsmedel ger upphov till, förblir 

dold för konsumenterna (konsumentverket, 2007). Negativ information om produktionen av 

konventionella produkter som baseras på stora mängder kemiska bekämpningsmedel skulle 

kunna öka intresset för den ekologiska produkten. Ekologiska producenter kan med hjälp av 

statliga verk arbeta för att ta fram vetenskapliga underlag och fakta som kan lyfta fram den 

ekologiska produktens mervärde.  
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Det som kan sammanfattas av studiens resultat är bland annat att konsumenterna idag får/vill 

få all sin information via butikerna. Det kan bero på att man vill kunna ta och känna på 

produkten innan den inhandlas. Det är viktigt hur produkten uppfattas av alla sinnen. 

Dessutom kan det även bero på att man idag är så upptagen med den dynamiska vardagen att 

man helst vill ha information om ekologiska produkter när man väl är inne i 

livsmedelsbutikerna. Det är inget val som görs utanför köpprocessen utan det är något som tar 

form vid en tur i butikerna. Den påverkan butikerna har på konsumenterna kan i sin tur bero 

på produkternas förpackning och all reklam om den. Dessa kan sedan påverka konsumenterna 

genom att de påvisar hur just ekologiska produkter skiljer sig åt de konventionella.  

 

Studien kan dessutom påvisa att majoriteten av respondenterna vet vad ekologisk produktion 

innebär. Pearson (2002) anser däremot att alla mer eller mindre redan vet vad ekologisk 

produktion innebär, därför är det väsentligt att fokusera på varför konsumenter köper 

ekologiska produkter. Tar man reda på anledningarna till köpet av ekologiska produkter så 

blir det lättare för företag att förstå sina konsumenter. Detta bidrar till att marknadsföringen 

av ekologiska produkter förstärks vilket i sin tur kan öka försäljningen av dessa produkter.  

Den påverkan som marknadsföringsmixens faktor ”Produkt” har på konsumenternas köp val 

gällande ekologiska produkter kan sammanfattas med att konsumenterna har förtroende för 

att dessa produkter uppfyller kriterierna. Detta i sin tur bidrar till trovärdighet vilket minskar 

ett gap mellan uppfattning och grön marknadsföring. En annan påverkan av denna faktor är 

att konsumenterna känner väl till KRAV som en av miljömärkningarna. En kombination av 

trovärdighet och igenkännande kan ge positiva effekter på köp valet hos konsumenterna.  

Slutligen så kan vi även påvisa ytterligare påverkan av denna faktor genom att avläsa 

enkätstudiens resultat som visar att kvaliteten avgör skillnaden mellan de ekologiska och 

konventionella produkterna. Pearson & Henryks (2008) skriver att när konsumenterna 

utfrågas om varför de köper ekologiska produkter så är alltid tre orsaker de vanligaste; 

miljövänligt, hälsofrämjande samt kvalitet. Kvalitet behöver alltså inte vara mer än att ett 

äpple är fräschare och smakar bättre än de konventionella! 

 

6.1 Förslag till vidare forskning 
 

Denna undersökning studerade hur marknadsföringsmixens faktorer påverkar ekologisk 

konsumtion. Studien belyser hur de olika faktorerna enskilt kan påverka konsumenternas köp 
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samt hur en kombination av olika faktorer skulle kunna bidra till att främja ekologisk 

konsumtion.  

 

Utifrån analysen av det empiriska materialet kan författarna bidra med ökad information till 

marknadsutförare gällande grönmarknadsföringsstrategier i enlighet med 

marknadsföringsmixen. Undersökningens bidrag kan användas i arbetet med hur ”grönt” kan 

göras till ett framgångsrikt attribut som kan ingå i marknadsföringsmixen. Om 

marknadsutförare och företagen lyckas att framhäva den ekologiska produktens mervärde 

finns det stora möjligheter för produkterna att vinna konkurrensfördelar på marknaden. Att 

förse konsumenter med ökad information samt öka utbud och tillgänglighet kan vara en bättre 

strategi än att endast satsa på att sänka priset. 

 

Konsumenter som inte vet ekologiska produkters innebörd kommer inte att attraheras av att 

köpa dessa produkter. Det kommer att resultera i att konsumenten får det svårt att skilja på 

konventionella produkterna mot de ekologiska.  Författarna av denna studie rekommenderar 

att marknadsförare borde utveckla specifika strategier för att kommunicera fram egenskaperna 

hos dessa produkter, som till exempel; hälsa, kvalitet och miljö.  Detta bör göras i 

kombination av produktmärkning och certifiering för att förstärka konsumenternas förtroende. 

Dessutom skall kommunikationen, av de utvecklade strategierna, ske direkt i butiken där 

kunden är mest mottaglig.   

Framtida forskning bör också studera hur olika kombinationer av marknadsföringsmixen kan 

gynna ekologiska produkter och därmed öka försäljningen. Denna typ av produkt har en 

nischad marknad, vilket gör att den är både sårbar och känslig mot den dynamiska 

marknaden. Därför är det viktigt att framtida forskning studerar hur ekologiska produkter kan 

kompletteras av marknadsföringsmixens fyra faktorer för att förstärka sin position.
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8. Bilagor 

 

Enkätundersökning om ekologiska produkter 

 
 

Hej! 

 

Vi är två studenter vid Högskolan i Gävle som skriver examensarbete inom företagsekonomi. 

Vårt arbete handlar om att undersöka vilka faktorer utifrån pris, plats, påverkan och produkt 

som har störst betydelse för konsumenten när det kommer till köp av ekologiska produkter. Vi 

behöver därför din hjälp med att besvara några frågor. Du behöver inte skriva namn på 

enkäten, dina svar är därmed anonyma under hela studieprocessen. 

 

Vi är otroligt tacksamma för all hjälp! 

 

Med Vänliga Hälsningar, 
Kiran Durrani och Sazan Tarazandeh 
 

 
 

 
    Ålder? 
 

 

☐ 18-25 

☐ 26-35 

☐ 36-45 

☐ 46-55 

☐ 56-65 

☐ 66+ 

 

 

 
 
   Kön? 
 

 

☐ Man 

☐ Kvinna 
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    Brukar du köpa ekologiska livsmedel? 
 
 
 

☐ Ja  

☐ Nej 

☐ Ibland 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
    Hur ofta köper du ekologiska produkter?  
 
 
 
Väldigt ofta 
 

☐ 5 

☐ 4 

☐ 3 

☐ 2 

☐ 1 

 
Aldrig 
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    Varifrån får du idag information om ekologiska produkter?   
 

 

 

☐ Radio 

☐ Tv 

☐ Internet 

☐ Utskick per post 

☐ Utskick per epost 

☐ I butik 

☐ På förpackningen 

☐ Annonser på stan 

☐ Får ingen information 

 

 
 

 
 
    Genom vilka kanaler vill du helst få information om ekologiska produkter?  
   
 
 

 

☐ Radio 

☐ Tv 

☐ Internet 

☐ Utskick per post 

☐ Utskick per epost 

☐ I butik 

☐ På förpackningen 

☐ Annonser på stan 

☐ Vill inte ha information 
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 Vet du vad ekologisk produktion innebär?  
 

 

 

☐ Ja, exempelvis_________________________________________ 

☐ Nej 

 

 

 
 
   Har du förtroende för att produkterna som uppges vara ekologiska verkligen 
   uppfyller kriterierna för ekologisk odling? 
 

 

☐ Ja 

☐ Nej, exempelvis_________________________________________ 

 
 

 
 

 
 
 
    Vad tycker du skiljer ekologiska produkter från konventionella produkter?  
 
 

 

☐ Smaken 

☐ Förpackningen 

☐ Kvalitet 

☐ Ingen skillnad 

☐ Andra skillnader_________________________________________ 
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    Vilka miljömärkningar av livsmedel känner du till på marknaden idag?  
    (Ge exempel)  
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
 
 
    Hur pass lätt tycker du att det är att hitta de ekologiska produkterna i butiken? 
 
 
 
Väldigt lätt 
 

☐ 5 

☐ 4 

☐ 3 

☐ 2 

☐ 1 

 
Väldigt svårt 
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    Hittar du de ekologiska produkterna du söker i din butik? 
 
 
 

☐ Alltid  

☐ Sällan  

☐ Ibland  

☐ Ofta 

☐ Aldrig 

 

 
 
 
 

 
 
 
   Hur påverkas ditt köp av ekologiska produkter beroende på var du handlar? 
 
 
 
Stor utsträckning 
 

☐ 5 

☐ 4  

☐ 3 

☐ 2 

☐ 1 

 
Ingen påverkan 
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   Vilken av nedanstående faktorer påverkar mest dina beslut vid köp av 
   ekologiska produkter? 
 
 
 

☐ Produktens utseende 

☐ Kvalitet 

☐ Hållbarhet 

☐ Utbudet 

☐ Tidigare erfarenhet av produkten 

☐ Köper inte ekologiska produkter 

 

 
 
 
 

 
 
    Hur stor betydelse har din ekonomiska situation inför ditt beslut gällande köp     
    av ekologiska produkter? 
 
 
 
Mycket stor betydelse 
 

☐ 5 

☐ 4  

☐ 3 

☐ 2 

☐ 1 

 
Ingen betydelse alls  
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    Hur stort värde ger den ekologiska produkten i förhållandet till kostnaden? 
 
 
 
 
Mycket stort värde 
 

☐ 5 

☐ 4  

☐ 3 

☐ 2 

☐ 1 

 
Inget värde alls 
 
 


