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Sammanfattning  

Syftet med denna undersökning är att observera skillnaderna mellan hur företagen arbetar 

med funktionella och ekologiska livsmedel, i avseende på marknadsföring samt målgrupp och 

dennas osäkerheter kring produkterna. Vi ämnar även att undersöka om produkterna skapar 

mervärde för konsumenten. Detta gör vi för att vi anser att det finns informationsluckor där 

företagens synvinkel på dessa fenomen inte tas hänsyn till i tidigare forskning. För att besvara 

vårt syfte används en kvalitativ metod bestående av intervjuer med livsmedelsföretag i 

Sverige samt en text- och bildanalys över olika livsmedelsföretags hemsidor.  

Teorierna förklarar företagens målgrupper, hur dessa uppfattar mervärden med produkter och 

vilket pris de skulle vara villiga att acceptera. Teorierna inkluderar även hur människor 

accepterar produkter olika och vid olika tidpunkter samt hur osäkerhet angående produkter 

kan hindra människor att köpa dessa.  

Resultatet visar att det finns tydliga skillnader i marknadsföringen av funktionella och 

ekologiska livsmedel. Dock finns det likheter i hur de olika företagen marknadsför sina 

funktionella livsmedel och hur de marknadsför sina ekologiska livsmedel. Målgrupperna för 

de separata produktkategorierna är även mycket lika mellan de olika företagen. Både 

funktionella och ekologiska livsmedel skapar ett mervärde för konsumenten och de är därför 

villiga att betala mer för dessa än för dess traditionella motsvarigheter. Ett av de störta 

bidragen som undersökningen ger är att den förtydligar hur marknadsföringen påverkas av 

konsumenternas osäkerhet. 

Nyckelord: Funktionella livsmedel, ekologiska livsmedel, traditionella livsmedel   

 

 
  



 

Abstract 

The purpose of this study is to observe the differences between how companies work with 

functional and organic food, in terms of marketing as well as target groups and their 

uncertainties concerning the products. We also intend to investigate whether the products 

create added value for the consumer. We do this because we belive there are informational 

gaps where the businesses understanding of these phenomena are not taken into account in 

earlier research.  To answer the purpose we used a qualitative approach consisting of 

interviews with food companies in Sweden as well as an analysis of food company websites. 

The theories explain the companies target groups, the target groups perception of the value of 

the products and what price they would be willing to accept. The theories include how people 

accept a product differently and at different times and that uncertainties regarding the 

products can prevent people from buying them. 

The results show that there are clear differences in the marketing of functional and organic 

food. However, there are similarities in how the different companies market their functional 

food and how they market their organic food. The target groups for the different product 

categories are also very similar between the different companies. Both functional- and 

organic foods provide added value for the consumer and they are therefore willing to pay 

more for these products than for their traditional counterparts. One of the most significant 

contributions that the study provides, is that it clarifies how marketing is affected by 

consumer uncertainty. 

Keywords: Functional food, organic food, traditional food 
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1.0 Inledning 

I detta inledande kapitel ges en överblick över uppsatsens innehåll samt vilka problem den 

ämnar att undersöka. I bakgrund och problemformulering redogörs en del av den tidigare 

forskning som berör ämnet. Därifrån har vi identifierat luckor i forskningen varav 

undersökningens syfte bygger på. 

 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Livsmedelsbranschen har fått uppleva en trend som vuxit fram de senare åren av att hälsa har 

blivit en mer avgörande del i människors val av produkter. Detta beror på att oron om 

övervikt och sjukdomar associerade med detta har ökat och detta leder i sin tur till att 

livsmedelsbranschen lockas till att skapa mer hälsoinriktade produkter. Livsmedelsföretagen 

har därför börjat producera och erbjuda produkter med extra egenskaper som är bra för 

hälsan. Dessa kallas för funktionella produkter.
1
 

Ekologiska produkter är ytterligare en trend som vuxitt fram. Denna trend beror på att 

människor känner ett större ansvar att köpa “green food” som inte påverkar miljön negativt 

och som inte har några extra artificiella tillsatser. Dessutom är det många som hävdar att 

ekologiska livsmedel är mer hälsosamma än de icke-ekologiska alternativen.
2 

I artikeln Are organic consumers preferring or avoiding foods with nutritionand health 

claims? menar författarna att många konsumenter av ekologiska livsmedel köper ekologiskt 

på grund av hälsoskäl. Det intressanta är att även funktionella livsmedel tagits fram för att 

locka kunder med samma krav. Dock ses ofta funktionella livsmedel och ekologiska 

livsmedel som varandras motsatser. Detta på grund av att funktionella livsmedel kan 

uppfattas som onaturliga då de har fått tillsatser som protein och vitaminer som normalt inte 

förekommer i produkten. Artikeln menar att de som köper ekologiska livsmedel även gärna 

                                                           

1
 Aschemann-Witzel, Jessica. Maroscheck, Nicole. Hamm, Ulrich. Are organic consumers preferring 

or avoiding foods with nutritionand health claims? 2012. sid. 68 
2
 Ibid. sid 68-69 
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köper funktionella livsmedel, det vill säga en kombination utav båda delarna.
3
 Vidare har 

ytterligare forskning kommit fram till att konsumtion av funktionella och ekologiska 

livsmedel kännetecknas av en hälsosammare livsstil och en högre grad av välbefinnande. 

Konsumtion av ekologiska livsmedel påverkas av en övergripande helhetssyn om en 

hälsosam livsstil medan funktionell livsmedelskonsumtion kännetecknas av små "justeringar" 

av sin livsstil för att förbättra hälsan och öka sitt psykiska välbefinnande.
4
 

Båda dessa trender har ökat kraftigt de senaste åren. Försäljningen av ekologiska produkter 

har till exempel ökat med hela 250 procent runt om i världen. Många är positiva till 

ekologiska livsmedel, bland annat för att de anser att det smakar bättre, är mer miljövänligt, 

säkrare, hälsosammare samt bidrar till en bättre djurhållning.
5
 Kundacceptansen gällande 

funktionella produkter har visat sig varit mestadels positiv. Detta har dock krävt 

undersökningar för att kunna utveckla produkter som konsumenterna föredrar framför de 

traditionella.
6
  Produkterna måste uppfattas som nyttiga och hälsosamma för att bli 

accepterade.
7
  Mest positivt verkar dock vara när tillsatserna är ingredienser som redan finns i 

den ursprungliga produkten.
8
 Det finns även mycket som pekar på att människor är mer 

öppna till att köpa funktionella produkter som redan innan de blev berikade ansågs vara 

relativt hälsosamma, som till exempel yoghurt, medan det är svårare att övertala människor 

om hälsofördelarna med produkter som inte kopplas till hälsa.
9 

Produktinformation har visat sig ha en betydande roll i hur villiga konsumenterna är att 

acceptera en produkt. Enligt undersökningar är dessa villiga att acceptera en sämre 

smakupplevelse om de får information om de hälsosamma fördelarna med produkten.
10

 En 

berikad produkt, det vill säga en funktionell produkt, har även visat sig ge positiv respons 

                                                           

3
 Aschemann-Witzel, Maroscheck & Hamm. 2012. sid. 68-69 

4
 Goetzke, Beate. Nitzko,Sina. Spiller, Achim.  Consumption of organic and functional food. A matter 

of well-being and health? 2012. sid 194 
5
  Marian, Livia. Chrysochou, Polymeros. Krystallis, Athanasios. Thøgersen, John. 

The role of price as a product attribute in the organic food context: An exploration based on actual 
purchase data. 2013. sid. 52-53 
6
 Ares,Gastón. Giménez, Ana. Gámbaro, Adriana. Understanding consumers’ perception of 

conventional and functional yogurts using word association and hard laddering. 2008. sid. 636 
7
 Ares, Gastón. Gámbaro, Adriana. Influence of gender, age and motives underlying food choice on 

perceived healthiness and willingness to try functional foods. 2006. sid 148 
8
 Ibid. sid 157 

9
 Lähteenmäki, Liisa. Claiming health in food products. Aarhus University. 2012. sid 197 

10
 Baixauli, R. Salvador, A.  Hough, Guillermo. Fiszman, S.M.  How information about fibre (traditional 

and resistant starch) influences consumer acceptance of muffins. 2007. sid. 628-629 
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från konsumenterna.
11

 Genom att erbjuda mer hälsosamma produkter försöker producenterna 

att ta tillvara på konsumenternas behov. Detta sker genom olika påståenden om förmånerna 

med produkterna vilka även kan ge konkurrensfördelar om de lyckas fånga konsumentens 

uppmärksamhet.  Producenterna måste dock vara försiktiga med att påstå för mycket då detta 

kan leda till att konsumenten blir skeptisk och att produkten uppfattas som onaturlig.
12

  

En undersökning visar att ålder och kön avgör huruvida konsumenten är villig att pröva 

funktionella produkter. Dock varierar motiven till att köpa dessa produkter, vilket innebär att 

en funktionell produkt inte kan accepteras utav alla utan måste skräddarsys för specifika 

grupper. Lite forskning finns om vilka kombinationer av hälsopåståenden och 

livsmedelsföretag som är mest tilltalande för konsumenterna.
13

 

Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är höga priser som ofta ses som ett stort hinder till att 

konsumenter tar steget och köper funktionella och ekologiska produkter och att de dessutom 

ska göra återkommande köp.
14

 Det har gjorts en undersökning för att avgöra vilken 

prissättning som är mest lämpad för ekologiska produkter. Resultatet visar att ett högt pris på 

ekologisk mat är ett hinder i vissa aspekter men inte i alla. Konsumenterna ser priser som en 

kostnad, vad de måste offra för att få produkten, men också som en indikation av kvalitet så 

alla prisklasser kan fungera för ekologiska livsmedel samt producenterna själva får besluta 

hur de vill att deras produkter ska framföras.
15

 Brist på information har även det visat sig 

vara en barriär som kan vara avgörande gällande acceptans av företag
16

. Detta kan alltså leda 

till att konsumenter väljer bort ett företag och dess produkter då de inte känner sig säkra att 

handla från dem.  

Alla dessa tidigare undersökningar har aspekter som måste tas hänsyn till i denna uppsats 

samt att de även bidrar med information som är lämplig för att bekräfta undersökningens 

resultat. Det områden som ej tas upp i de artiklar som vi studerat. Till exempel nämner ingen 

                                                           

11
 da Silva, Vanelle Maria. Minim, Valéria Paula Rodrigue.  Ferreira, Marco Aurélio Marques. de Paula 

Souza, Pedro Henrique. da Silva Moraes, Liliane Elen. Antônio, Luis. Minim Study of the perception of 
consumers in relation to different ice cream. 2014. sid. 161 
12

 Lähteenmäki. 2012. sid 197-198 
13

 Ares & Gámbaro.. 2006. sid 153 
14

 da Silva, Minim, Ferreira, de Paula Souza, da Silva Moraes & Antônio. 2014. sid. 166 
Marian, Chrysochou, Krystallis & Thøgersen. 2013. sid. 52-53 
15

 Ibid. sid. 58-59 
16

 Graffin, Scott D. & Ward, Andrew J.  Certifications and Reputation: Determining the Standard of 
Desirability Amidst Uncertainty. 2010. sid. 331-332 
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av artiklarna hur produkterna marknadsförs. Då motiven till att köpa funktionella och 

ekologiska livsmedel verkar vara mycket lika, nämligen hälsa, är det intressant att se om 

dessa marknadsförs på samma sätt, genom samma kanaler och till samma målgrupp. Detta 

ger oss och företag en insikt i hur marknadsföringen kan variera även om motiven till köpen 

är liknande.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att observera skillnaderna mellan hur företagen arbetar 

med funktionella och ekologiska livsmedel, i avseende på marknadsföring samt målgrupp och 

dennas osäkerheter som kan råda kring produkterna. Vi ämnar även att undersöka om 

företagen uppskattar att produkterna skapar ett mervärde för konsumenten. 

 

1.3 Frågeställningar 

 

- Hur anpassar sig företagen efter de två trenderna funktionella och ekologiska 

livsmedel i sin marknadsföring, samt skiljer de sig åt? 

- Vilka är företagens målgrupper, samt har de olika målgrupper för funktionella och 

ekologiska produkter? 

- Har företagen uppfattat att det råder osäkerheter om innebörden med funktionella och 

ekologiska livsmedel och påverkar det i så fall marknadsföringen? 

- Vilket mervärde medför funktionella och ekologiska livsmedel för konsumenten, om 

något, enligt företagen? 

 

1.4 Avgränsningar 

Av bekvämlighetsskäl skedde intervjuerna med företag som har kontor, är verksamma, 

bedriver sin verksamhet samt har till uppgift att marknadsföra livsmedel i Sverige.  
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Text- och bildanalysen begränsades till företagens egna hemsidor då denna 

marknadsföringskanal var gemensam för samtliga produkter.  

Vi har valt att endast fokusera på livsmedelsföretag som säljer sina produkter i traditionella 

matvarubutiker och inte enbart i specifika hälsokostbutiker. Detta på grund av att vi vill att 

även konsumenter som inte är intresserade av hälsa kan stöta på produkterna.  

Vi har även valt att enbart fokusera på företag som marknadsför sina produkter genom någon 

marknadsföringskanal. 

1.5 Ordlista 

Ekologiska produkter: De produkter som företagen marknadsför som ekologiska. 

Funktionella produkter: De produkter som företagen marknadsför som funktionella. 

Traditionella produkter: De produkter som företagen anser som de ursprungliga, som varken 

är ekologiska eller funktionella.  

Kunskapsluckor: Bristen på information som möjligtvis kan medföra osäkerheter. 

EU-lövet: En märkning som är obligatorisk för ekologiska produkter som säljs inom EU. 

Detta medför regler om vad som får märkas som ekologiskt. 

KRAV: En svensk certifiering som medför fler regler än EU-lövet. Det visar att produkten är 

producerad med hänsyn till djur, natur, människor samt klimat.  

Osäkerhet: Med osäkerhet menas i denna uppsats konsumentens brist på kunskap inom 

området. Detta gör att denna ej är medveten om konsekvenserna av sina beslut vilket medför 

tveksamhet. 
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2.0 Teori 

I detta kapitel presenteras de teorier som vi har valt att använda oss av för att besvara 

undersökningens frågeställningar och syfte. Dessa teorier låg till grund för de frågor som 

ställdes i intervjuerna, samt att dessa vägledde analysen av empirin. 

 
 

2.1 Segmentation criteria for consumer markets 

Modellen delar upp konsumentsegment i tre olika kriterier vilka är profil, beteende och 

psykologiska kriterier. Denna teori vill vi använda för att tydliggöra skillnaderna mellan de 

funktionella och ekologiska målgrupperna. 

Beteende: I beteende tittar man på vem, var, hur och när en konsument köper samt 

konsumerar produkten. Genom att observera konsumenterna när de använder produkter och 

tjänster kan företag få nya idéer och insikter om hur deras tjänster och produkter ska designas 

samt utvecklas. Det är även viktigt för företagen att se till vilken typ av media som 

målgruppen använder för att göra det möjligt att nå ut till dem. Beteendedelen tar även upp 

produktanvänding som beskriver hur segmenten härleds genom konsumenternas användning 

utav produkten, hur ofta den används samt i vilka situationer.
17 

Psykologisk: Genom att analysera det psykologiska beteendet hos konsumenterna, det vill 

säga deras attityder, uppfattningar och levnadssätt i stort, kan företagen hitta mönster som 

förklarar deras köpbeteende samt vad som är viktigt när de väljer produkter. Det vill säga att 

det kan få fram information om vad de potentiella konsumenterna vill få ut av produkterna, 

vilka fördelar de bistår med.
18 

Profil: Under profil läggs fokus på ålder, kön, utbildningsgrad samt inkomst. Detta är av 

betydelse då dessa påverkar behov och attityder vid konsumtion.
19 

                                                           

17
 Bains, Paul & Fill, Chris & Page, Kelly. Marketing. 2011. sid. 221-223 

18
 Ibid. sid 219-221 

19
 Ibid. sid 215 
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Figur 1
20

 Vår översättning av modellen.  Modellen delar upp konsumentsegment i tre olika kriterier vilka är 

profil, beteende och psykologiska, detta för att företagen ska kunna identifiera och nå ut till sin målgrupp.  

 

2.2 Diffusion theory 

År 1962 tog Everett M. Rogers fram en modell,
21

 Theory of diffusion innovation, för att 

kunna beskriva olika typer av idealmänniskor samt i vilken takt de vill acceptera och pröva 

en produkt. Han delar upp potentiella konsumenter i fem olika kategorier som förklarar hur 

villiga de är att pröva produkter som de ej har prövat tidigare. Vilket ger oss en förståelse för 

hur långt konsumenterna har kommit i deras förståelse angående de funktionella och 

ekologiska produkterna. Detta ger oss även förståelse hur informationsflödet måste anpassas. 

Innovators: Denna kategori består av cirka 2,5 procent utav populationen och dessa 

människor är öppna till att testa nya produkter, nästan så pass mycket att det blir till en 

besatthet. Dessa är de första att pröva nya produkter och de spelar en viktig roll för företagen 

att sprida ut sin produkt på marknaden. En innovatör måste vara villig att acceptera en viss 

osäkerhet när de köper produkten samt att den kanske inte alltid lever upp till de 

                                                           

20
 Bains, Fill & Page. 2011. sid. 213 

21
 Rogers, E. Diffusion of innovations. 2003. sid 282-285 
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förväntningar som fanns när den köptes. Till denna grupp tillhör ofta yngre, välutbildade 

konsumenter som är finansiellt starka. 

Early adopters: Dessa utgör 13,5 procent av populationen, är mer respekterade av det sociala 

systemet och är ofta de som andra människor går till för att söka råd om en produkt. Deras 

roll är att minska osäkerheten för produkten gentemot de andra som kräver mer information 

om den. Denna grupp är oftast yngst och deras utbildningsnivå och sociala status ligger över 

medel. 

Early majority: Denna grupp, som består 34 procent utav populationen, köper produkten 

något snabbare än majoriteten men kräver ändå mer information innan ett köp sker. De är 

villiga att köpa produkten efter att ha nog med information för att känna sig säkra. Dock vill 

de inte vara de första som köper produkten men är samtidigt noggranna med att inte vara 

bland de sista. Till denna grupp hör personer som är över medel när det gäller ålder, 

utbildning och inkomst. 

Late majority: Denna grupp utgör 34 procent av populationen. De är sena med att pröva nya 

produkter och vill att majoriteten av det sociala systemet ska ha prövat och accepterat 

produkten innan de själva köper den. De köper inte gärna nya produkter, men om de blir 

pressade så kan detta vara en motivation att köpa produkten. Dock måste nästan all osäkerhet 

kring produkten vara borta. Människorna i denna grupp ligger under medelnivån när det 

kommer till utbildning, inkomst och social status. 

Laggerds: Denna grupp är den sista att acceptera en produkt och de består av cirka 16 procent 

utav populationen. De är mycket traditionella och ser gärna till tidigare generationer vad som 

har fungerat och inte. Laggerds är den grupp med lägst social status, inkomst samt 

utbildningsnivå. 

 

2.3 Prissättning och mervärde 

Det framgår i bakgrunden att prissättningen har en betydande roll i huruvida en konsument 

väljer bort en produkt eller inte. Vi vill få en insikt i hur företagen prissätter sina produkter, 

vilka faktorer de baserar sin prissättning på. Inom denna teori finns fyra olika 
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tillvägagångssätt för att prissätta en produkt vilka är kostnadsorienterad, efterfrågeorienterad, 

konkurrensorienterad samt värdeorienterad. Med en kostnadsorienterad prissättning ser 

företaget till produktionskostnaderna för produkten och sätter priset efter detta. I en 

efterfrågeorienterad prissättning ser man till hur priskänslig marknaden är och dessutom på 

hur hög efterfrågan är för produkten. I den konkurrensbaserade ser man till konkurrenternas 

priser och försöker att anpassa sina egna till dessa. I en värdeorienterad prissättning sätter 

man priset efter vad kunderna skulle vara villiga att betala för produkten.
22

 I frågan om det 

går att skapa så pass mycket mervärde i livsmedel att konsumenterna är villiga att betala mer 

för dessa produkter, har undersökningarna visat sig vara positiva. Genom att märka sina varor 

på ett sätt som tydliggör det positiva aspekterna med produkten skapas ett mervärde, det vill 

säga att konsumenten ser ett högre värde med produkten och är därmed villig att betala mer 

än de skulle utan informationen. I artikeln How information about fibre (traditional and 

resistant starch) influences consumer acceptance of muffins utfördes en undersökning som 

visade att konsumenten tyckte mer om en produkt efter att ha fått information om vad de 

innehöll för positiva egenskaper.
23

 En annan artikel menade att människor även var villiga att 

betala mer för produkter som är ekologiska.
24 

 

2.4 Osäkerheter och certifieringar  

Om informationen är otillräcklig kan det råda osäkerheter kring företag. Företagen bör alltså 

arbeta för ge konsumenten så mycket information som möjligt för att minska de 

kunskapsluckor som annars kan skapa en stor osäkerhet vilket i sin tur leder till att denna 

väljer bort företaget. Ett sätt att göra detta på är med hjälp av certifieringar. En certifiering 

kan hjälpa företaget då den bidrar med att minska osäkerheter. Att göra det tydligt i 

marknadsföringen att de är certifierade kan alltså ha en betydande roll om konsumenten 

väljer dem eller ej.
25

 I denna undersökning har vi applicerat denna teori på produkter. 

Gällande ekologiska varor finns certifieringar, såsom KRAV, som tydliggör att produkten 

                                                           

22
 Bains, Fill & Page. 2011. sid. 340- 343, 348 

23
 Baixauli. Salvador.  Hough & Fiszman.. 2007. sid. 628-629 

24
 Napolitano, Fabio. Braghieri, Ada. Piasentier, Edi. Favotto, Saida. Naspetti, Simona. Zanoli, 

Raffaele. Cheese liking and consumer willingness to pay as affected by information about organic 
production. 2010. sid. 283-284. 
25

 Graffin. & Ward. sid. 331-332 
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faktiskt är ekologisk
26

. Oss veterligen finns det ej någon certifiering som fyller ut de 

informationsluckor som kan existera angående en berikad produkt. Detta borde rimligtvis 

betyda att mer information krävs i marknadsföringen för att minska osäkerheten kring 

produkten.  

  

                                                           

26
 Krav. KRAVs regler. 2015.  
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3.0 Metod 

I metodkapitlet redogörs för vilken metod som används i undersökningen, vilken 

forskningsansats som användes samt hur detta gick till. Här motiveras även val som skett 

samt hur vi gått tillväga för att genomföra denna underökning.  

 

3.1 Forskningsmetod och forskningsstrategi 

För denna undersökning valdes en kvalitativ forskningsmetod. Den kvalitativa metoden 

lämpar sig vid undersökningar där fokus ligger på att få fram individers och företags åsikter, 

tankar och uppfattningar om den verkliga världen.
27

 Vi har, genom att ha läst vetenskapliga 

artiklar om ämnet,
28

 fått uppfattningen att de flesta studier som gjorts inom området varit utav 

kvantitativ form som enbart skrapar på ytan av studier och endast ger en generell idé om hur 

verkligheten är. Därför skulle det vara intressant att gå mer på djupet i denna undersökning 

samt att få reda på de tankar, uppfattningar och åsikter som företagen inom branschen arbetar 

efter. Även då vi utfört en kvalitativ undersökning är den analytiska generaliserbarheten hög 

då undersökning kan kopplas och kompletteras av den tidigare forskningen.
29

 Dessutom får 

en djupare förståelse för hur företagen tänker.  

I denna undersökning användes en abduktiv forskningsansats. Med detta menas att forskarna 

använder sig av en blandning av induktion och deduktion. Abduktion motiverar forskaren att 

söka nya förklaringar genom att undersöka redan existerande teorier och data. Processen 

startas ofta av en nyfikenhet angående ett fenomen. Med hjälp av detta skapas en större 

                                                           

27
 Holme, Idar Magne. Solvang, Bernt Krohn. Forskningesmetodik. uppl. 2. Tanos A.S. Oslo.1991. sid. 

92, 98 
28

 Aschemann-Witzel, Maroscheck &Hamm. 2012. sid. 68 
Goetzke,  Nitzko &Spiller. 2012. sid 194 
 Marian, Chrysochou, Krystallis & Thøgersen. 2013. sid. 52-53 
Ares,Giménez & Gámbaro. 2008. sid. 636 
Ares. Gámbaro. 2006. sid 148 
Lähteenmäki. 2012. sid 197 
Baixauli, Salvador, Hough &Fiszman. 2007. sid. 628-629 
da Silva, Minim, Ferreira, de Paula Souza, da Silva Moraes & Antônio. sid. 161 
Goetzke, Nitzko & Spiller. 2012. sid 100 
Marian, Chrysochou, Krystallis & Thøgersen. 2013. sid. 52-53 
Graffin & Ward. 2010. sid. 331-332 
29

 Yin, Robert K. Kvalitativ forskning från start till mål. 2011. Sid. 103 
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förståelse för hur fenomenen verkar.
30

 Det var med hjälp av teorierna och tidigare forskningar 

om fenomenen som datainsamlingen baserades på i denna undersökning och även 

intervjufrågorna togs fram med hjälp av de teorier som används i undersökningen.  

 

3.2 Pilotundersökning 

Pilotundersökningar är inte lika viktigt i en kvalitativ undersökning som i en kvantitativ 

eftersom förtydliganden kan ges om förvirring uppstår angående intervjufrågorna, vilket inte 

alltid är möjligt i en kvantitativ undersökning.
31

 Dock anser vi att om förvirring och svårighet 

att besvara frågor uppstår under intervjuernas gång kan respondenterna uppfatta intervjun 

som oseriös och risk finns att svaren blir ofullständiga och icke korrekta.  

I pilotundersökningen ingick sex personer som valdes utifrån ett bekvämlighetsurval, då en 

pilotundersökning ej måste vara slumpmässigt framtagen. Dessa personer fick lämna kritik 

och förslag på ändringar som senare togs hänsyn till i korrigering av intervjufrågorna.  

3.3 Datainsamling 

Primärdatan i denna undersökning samlades in genom semistrukturerade intervjuer med olika 

företag inom den bransch som ligger i fokus, nämligen livsmedelsbranschen. Vi har även valt 

att samla in data genom en text- och bildanalys av företagens hemsidor samt hur de framför 

sina funktionella och/eller ekologiska produkter.  Även då primära källor är mer tidskrävande 

att samla in anses de dock mer sanningsenliga och mer betydande än sekundära källor. Detta 

då information inte behöver gå igenom flera steg för att vi ska ta del av den. Vi får istället 

information direkt från källan, vilket gör att det är mindre risk att informationen är felaktig.
32

  

 

                                                           

30
Thorkildsen, K. Eriksson, K. Råholm, M. The substance of love when encountering suffering: an 

interpretative research synthesis with an abductive approach. 2013. sid. 451-452 
31

 Bryman, Alan & Bell, Emma. Företagsekonomiska forskningsmetoder. 2013. sid. 276 
32

 Holme & Solvang. 1996. sid. 132-134 
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3.4 Intervjuer 

Företagen vi kontaktade valdes med tanke av undersökningens syfte. Vi ville ha kontakt med 

företag inom livsmedelsbranschen som säljer funktionella och/eller ekologiska produkter. 

Anledningen till detta är att det är just dessa två produktkategorier som är de trender vi 

undersöker. Valet av respondenter baserades på att dessa ska ha kunskap och god information 

om hur företaget arbetar med att marknadsföra dessa produkter. Samtliga intervjuer skedde 

via telefon. 

Intervjuerna var av semistrukturerat slag vilket innebär att en intervjuguide användes med de 

frågor som vi ville beröra. Dock behöver inte frågorna ställas i den ordning som de står i 

intervjuguiden och icke planerade följdfrågor kan tas upp under intervjuns gång. 

Respondenterna har möjlighet att svara fritt på frågorna och ge förtydligande uttalanden.
33

  

Intervjufrågorna skickades per mejl, till de respondenter som önskade detta, en tid innan 

intervjun för att ge dem möjlighet att förbereda sina svar. Vi anser att detta inte påverkade 

empiriinsamlingen på ett negativt sätt utan enbart ökade chanserna till goda svar samt att det 

uppskattades utav respondenterna. Ytterligare en positiv faktor är att detta kan ge 

respondenterna en trygghet då de vet vilka frågor som kommer att ställas. De var även 

informerade om att ytterligare frågor kan tillkomma i form av följdfrågor.   

Intervjuerna spelades in samt att anteckningar gjordes utav en av intervjuarna. Anledningen 

till detta var att en person skulle vara fri till att ställa frågor och uppfatta eventuella reaktioner 

från respondenterna. Dessutom ville vi undvika den förvirring som skulle kunnat uppstå om 

två personer utförde intervjun samtidigt då de skedde via telefon.  

Anledningen till att intervjuerna skedde via telefon är att respondenterna är utspridda i olika 

städer i Sverige vilket gjorde det omöjligt för oss att träffa dem personligen. Vi är medvetna 

om bristerna med telefonintervjuer, dock ansågs detta vara det enda alternativet på grund av 

ekonomiska skäl samt på grund av tidsbrist. Vi utformade frågorna för att passa en 

telefonintervju i den mån att de var enkla och lätta för respondenterna att förstå. Vi 

uppfattade det som att det inte behövdes något förtydligande av frågor under intervjuernas 

                                                           

33
 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken. 2011. sid. 234 
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gång och att det ej fanns något behov av att avläsa reaktioner och kroppsspråk. Detta då 

frågorna inte var personliga eller känsliga för företaget. Samtliga intervjuer skedde i ett tyst 

grupprum på Södertörns Högskola för att undvika eventuella störningsmoment.  

Vi fick förfrågan utav två respondenter angående anonymitet och har därmed valt att göra alla 

respondenter anonyma. Detta meddelandes inte i förväg utan beslutet fattades under 

datainsamlingens gång.  

 

3.4.1 Intervjuguide 

Frågorna utformades på ett sätt som är kort och koncist för att undvika missförstånd och för 

att få svaren tydliga och precisa. Vi ville att frågorna skulle vara så pass enkla så att svaren 

berör det vi är ute efter.  

Frågorna är uppdelade på funktionella, ekologiska och en jämförelse av de två. Detta på 

grund av att vi ville att de företag som innehar båda produktkategorierna skulle svara utförligt 

och tydligt om de separata kategorierna och att det sedan är vi som tar fram skillnaderna i 

svaren. Alla företag hade inte båda produktkategorierna i sitt sortiment och svarade då enbart 

på en av delarna.  

Intervjufrågorna innehåller en jämförelsedel där vi ville att företagen som erbjöd båda 

produktkategorier skulle jämföra marknadsföringen och målgrupper för de olika kategorierna 

Det fanns en tanke bakom att de inte fick jämföra själva i början av intervjun, denna var på 

grund av att vi ville att respondenterna skulle fokusera på just den produktkategorin som 

frågorna berörde, för att sedan förtydliga skillnaderna mellan de två. Vi har uppfattningen att 

om jämförelsefrågorna hade kommit i början av intervjun skulle svaren ha varit annorlunda.   
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3.4.2 Transkribering 

Transkriberingen skedde på så vis att vi delade upp intervjuerna mellan oss, det vill säga fem 

intervjuer var. Vi lyssnade på inspelningarna av intervjuerna och antecknade allt som sades 

på Word-dokument. De anteckningar som gjordes under intervjuernas gång hade vi som 

hjälpmedel vid transkriberingarna. Transkriberingarna lästes sedan igenom av oss båda, 

samtidigt som vi lyssnade på inspelningarna, för att se om vi hade uppfattat intervjuerna på 

samma sätt. Skratt och hummande med mera som inte ansågs vara relevanta, antecknades ej i 

transkriberingen. Endast det som kunde uppfattas som osäkerhet togs med i transkriberingen.  

 

3.4.3  Forskningsetik 

Samtyckesprincipen är en del utav det som kallas för forskningsetik. Detta innebär att 

respondenternas medverkan i intervjun är frivillig samt att de får avbryta när som helst under 

intervjuns gång. Respondenterna har även rätt att dra tillbaka sin information så att denna inte 

användas i undersökningen samt att de även har rätt att veta vad informationen kommer att 

användas till samt om den kommer att publiceras. I vårt fall var det fyra som drog sig ur 

intervjuerna men detta uppfattade vi var på grund av tidsbrist. Dessutom fick vi förfrågningar 

av några av respondenterna om det fanns möjlighet att vara anonym. På grund av detta 

beslutade vi att göra alla våra respondenter och de företag som bidrog i intervjuerna anonyma 

då det annars fanns risk att det var tydligt vilka de anonyma respondenterna var. Dessutom 

har vi valt att redovisa respondenternas svar gemensamt på respektive fråga då det annars 

finns risk att koppla ihop svaren från respondenternas till dess respektive företag. 

Respondenten ska vara medveten om vad syftet med undersökningen är vilket vi framförde 

när vi kontaktade respondenterna.  
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3.5 Text- och bildanalys 

Som komplement till intervjuerna användes en text- och bildanalys där vi analyserade hur de 

funktionella och ekologiska produkterna framfördes på företagens respektive hemsidor. Vi 

analyserade 22 stycken funktionella produkter och 22 stycken ekologiska produkter. 

Anledning till att vi valde att analysera detta antal var att vi enbart kunde finna 22 stycken 

funktionella produkter som säljs på den svenska marknaden och vi önskade ha samma antal 

ekologiska produkter för enkelhetens skull.  

Vi använde oss av en semiotisk analysmetod som lämpar sig både för bilder och text då vår 

undersökning omfattar båda delar. Med semiotik menas att företeelser, till exempel bilder, 

kan betraktas som texter och går alltså att förklara med ord. Semiotiken lägger fokus på 

tecken och hur dessa används för att kommunicera. Till skillnad från en simpel 

innehållsanalys så är den semiotiska djupare och “läser mellan raderna”. Det vill säga att 

denna analysmetod söker den underliggande informationen bakom text och bilder.
34

 

För att utföra analysen har vi tagit hjälp av ett kompendium skriven av Joni Stam som tar upp 

hur man ska tänka när man utför en bildanalys. I kompendiet tar han även upp reklamanalys 

vilket vi anser kan appliceras på vår undersökning då företagens hemsidor bland annat är till 

för att marknadsföra deras produkter.
35

  Dessutom lämpar sig detta i en semiotisk 

analysmetod. 

För att analysera bilderna som representerar produkterna på hemsidorna har vi haft de delar 

som Stam tar upp i kompendiet som omfattar en semiotisk analysmetod som hjälpmedel.  

Vid en bildanalys ska man tänka på vilka känslor som bilden frambringar då detta är 

avgörande för hur bilden tolkas och om denna väcker ett intresse hos den potentiella 

konsumenten. Genom att studera bildens grundbetydelser, denotationer, tittar man på vad det 

är på bilden som utmärker sig. Titta på vilka delar som skapar en reaktion. Det kan bero av 

många olika delar så som den miljö som bilden föreställer, de föremål som är närvarande och 

vilka färger som används. Med detta menas vad för tankar bilden frambringar. Genom att 

                                                           

34
 Yuliang, C. A Semiotic Analysis of Female Images in Chinese Women's Magazines. 2010 sid. 181 

35
 Stam. Joni. Bildanalys. 2015. www.larare.at 
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analysera bilden kan man se vilka tankar som bilden frambringar. Det skapas associationer 

som i sin tur skapar känslor och tankar. Vad som representeras på bilden som till exempel 

glada människor eller djur associeras på olika sätt till olika ting och känslor. Färger kan även 

påverka hur vi värderar dessa. Allt detta påverkar vilken betydelse ett köp, av den produkten 

som marknadsförs, ger. Privata associationer kommer påverka sättet en person ser på bilden. 

Detta ger ej en allmängiltig betydelse till bilden men är bra att vara medveten om i sin 

bildanalys. En bild på en cykel kan skapa olika känslor och tankar hos olika personer.
36

  

Detta kan som tidigare nämnts även appliceras på text. Dessutom tar vi även hjälp av en mall 

som beskriver färgsymbolik när vi utförde analysen. (Se bilaga 3). 

 

3.6 Population och urval 

Populationen i denna undersökning är svår att identifiera men det kan tänkas att den utgörs av 

länder med liknande kultur och marknad som Sverige möjligtvis ingår i. Befolkningen måste 

även ha en liknande ekonomi som den svenska då dessa produkter kräver en ekonomisk 

marginal eftersom de generellt är dyrare. Urvalet är livsmedelsföretag med funktionella 

och/eller ekologiska produkter i Sverige.  

 

3.7 Presentation av företagen 

Samtliga respondenter arbetar på företag som har ett kontor i Sverige samt har 

marknadsföringen som riktar sig till de konsumenter som vistas i Sverige. Företagens 

produkter är olika livsmedel och kriterierna över att de skulle kunna bidra till undersökningen 

var att de sålde antingen ekologiska eller funktionella livsmedel alternativt båda två. 

Produkterna de producerar säljs i vanliga livsmedelsbutiker så som ICA och Coop. Kravet var 

även att de marknadsförde sina produkter genom någon marknadsföringskanal. Storleken på 

                                                           

36
 Stam. 2015.  
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företagen varierade allt från företag med hundratals medarbetare till mindre familjeföretag 

med ett tiotal medarbetare. 

 

3.8 Reliabilitet och validitet 

Det ligger vikt i att när intervjuerna sker utav mer än en person måste dessa komma överens 

om hur svaren bör tolkas för att den interna reliabiliteten ska vara hög. Då denna 

undersökning enbart utfördes utav två personer kan man anse att den interna reliabiliteten är 

hög.
37 

Den externa reliabiliteten är svår att uppfylla i en kvalitativ undersökning då det inte går att 

frysa den sociala miljön då denna är i ständig utveckling och förändring. 
38

 

Den interna validiteten i vår undersökning anser vi vara hög då vi använt oss utav en 

kvalitativ undersökning, vilken anses vara en fördel för den interna validiteten. Detta på 

grund av att den interna validiteten söker att finna överensstämmelser mellan empirin och de 

teoretiska idéer som används.  

Den externa validiteten bestämmer graden utav generaliserbarhet. Extern validitet är en 

svaghet i den kvalitativa forskningsmetoden då urvalet är begränsat.
39

 

 
  

                                                           

37
 LeCompte, Margaret D, Goetz Preissle, Judith. Problems of Reliability and Validity in Ethnographic 

Research. 1982 sid. 41 
38

 ibid. sid. 37 
39

 ibid. sid 32 
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4.0 Empiri 

I detta kapitel sammanfattas det empiriska data som samlats in med hjälp av intervjuer och 

dataanalyser.  

 

4.1 Intervju40 

Samtlig data som presenteras under avsnitt 4.1 kommer från intervjuer med företag och 

därför är allt utifrån deras uppfattning.  

 

4.1.1 Funktionell 

Vi utförde intervjuer med respondenter från företag som producerar och säljer funktionella 

produkter.  Detta gav en klar bild av att målgruppen för de funktionella produkterna riktade 

sig till unga vuxna i 20 års ålder som har en aktiv livsstil och är hälsomedvetna. En 

respondent angav att målgruppen var ”gamers”. 

Kanaler som genomgående återkommer i företagens marknadsföring är sociala medier, 

primärt Facebook och Instagram, men även genom ambassadörer på YouTube. En annan 

viktig kanal var butiker, men en respondent menade att butikerna inte alltid tillåter mycket 

marknadsföring av produkterna. Event visade sig även vara en viktig del av 

marknadsföringen för funktionella produkter då de anser att detta möjliggjorde kontakt med 

konsumenten samt beskriva sin produkt för denna. Bristen på marknadsföring i tryckt media 

framkom, ingen av respondenterna nämnde någon typ av marknadsföring i denna typ av 

marknadsföringskanal. 

För att tydliggöra de funktionella egenskaperna med produkterna har samtliga företag valt att 

skriva detta på den fysiska förpackningen. En av respondenterna menade att de helst skulle 

vilja ha en mer säljande text, men lagar och regler förhindrar detta och kräver en noggrannhet 

                                                           

40
 Anonyma intervjuer med tio livsmedelsföretag 
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i vad som påstås. En av respondenterna använde sig även av sin hemsida samt YouTube för 

att förtydliga de funktionella egenskaperna med deras produkt. 

Hur marknadsföringen designas beror på hur de vill att deras produkt ska framföras och 

uppfattas. Två av respondenterna differentierade sig genom att förtydliga det naturliga i deras 

produkt då konkurrenternas alternativ inte erbjuder detta. Funktionella produkter framförs 

ofta som hårda vilket en av respondenterna ville särskilja sig ifrån och ville skapa en produkt 

som ses som mjuk i jämförelse med konkurrenternas. Enligt en annan av respondenterna 

skulle förpackning tilltala den tänkta målgruppen, det vill säga fysiskt aktiva individer, och 

därför har förpackningen en väldigt sportig känsla. 

Samtliga respondenter med funktionella produkter ansåg att det är väldigt viktigt att 

tydliggöra fördelarna som deras produkt bidrar med. Det framkommer i intervjun att som ny 

aktör eller producent av en ny produkt, samt etablerade företag med en ny funktionell 

produkt, är det väldigt viktigt att belysa vad det är för produkt, då det annars kan uppstå 

missuppfattningar eller att kunden bortser från produkten på grund av att denna inte förstår 

produkten.  

Motiven till köp utav en funktionell produkt är mycket personlig och beror helt på vad 

konsumenten är ute efter. Det framgår ändå att en av anledningarna är att konsumenten 

uppfattar produkten som mer hälsosam än andra alternativ samt att de ger en positiv känsla av 

de funktionella tillsatserna, oavsett om dessa känslor verkligen beror på produkten eller ej. 

Ett exempel på detta är att konsumenten kan uppfatta sig som piggare när de dricker en 

koffeinberikad produkt även om koffeinet inte har hunnit verka än. 

Enligt respondenterna är det väldigt individuellt vilka konsumenter som är villiga att betala 

mer för en funktionell produkt i jämförelse med ett billigare, traditionellt alternativ. De 

konsumenter som är intresserade av att köpa dessa typer av produkter och som tror på dess 

egenskaper är även de som är villig att betala. 

Gällande konsumenternas attityder har de varit mestadels positiva. Två av respondenterna 

menar att just för att de har gått en naturlig väg med deras råvaror har konsumenterna fått en 

positiv uppfattning. Dock verkar acceptansen inte varit fullkomligt lätt att uppnå då nya 

produkter har en barriär som de måste ta sig över innan konsumenterna förstår produkten. 
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Osäkerheter förekom för samtliga respondenters produkter, bland annat fanns det osäkerhet 

kring produktionen och att konsumenter inte förstår hur de funktionella delarna tillsätts i 

produkten.  För att minska dessa osäkerheter gäller det att informera konsumenterna samt att 

förse denna med tillräcklig information för att minska kunskapsluckorna. En annan risk är att 

konsumenten får en felaktig uppfattning av produkten om den inte framförs på rätt sätt, både 

gällande smak och information. 

  

4.1.2 Ekologiska 

Majoriteten av respondenterna anser att deras målgrupp är starkt riktad till kvinnor, 

framförallt i något äldre ålder, storstadskvinnor samt ofta mödrar. Två respondenter menade 

att de riktade in sig på individer med högre inkomst. Många påpekar dock att detta håller på 

att förändras och bli mer könsneutralt då en större andel män har tagit på sig ansvaret att 

handla livsmedel varav det förr primärt var kvinnor. Tre respondenter hade i kontrast till detta 

ingen uttalad målgrupp utan riktade enbart in sig på de som är benägna att köpa ekologiska 

produkter.  Alla respondenter är dock eniga om att det krävs ett visst intresse för ekologi samt 

att dessa är mer medvetna om vad de äter i jämförelse med de som köper traditionella 

produkter. Två av respondenterna nämner att de har som målgrupp Lohas, vilket innebär 

människor som är väldigt intresserade av hälsa och hållbarhet i den mån om att de har ett 

stort ekologiskt tänkande samt att de är mycket kritiska till allt som är onaturligt. 

De flesta respondenter menar att de använder sig utav digitala marknadsföringskanaler såsom 

Facebook, Instagram och den egna hemsidan. Det syns dock tydligt i respondenternas svar att 

mer fokus ligger på traditionella marknadsföringsmedel i jämförelse med de funktionella 

produkterna, såsom stortavlor, print, reklam i butik samt rabattkuponger. Dock menar några 

av respondenterna att de lägger lite mindre tid på marknadsföringen av de ekologiska 

produkterna. 

För att förtydliga att produkterna är ekologiska använder sig alla utav någon typ av märkning, 

som KRAV- märket och EU-lövet. Många menar också att designen på förpackningen 

förtydligar att produkten är ekologisk. Detta görs med hjälp av färgsättning, ofta i grönt samt 
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med en organisk känsla. Viktigt är också att ordet eko eller ekologiskt står stort och tydligt på 

förpackningen.  En av respondenterna använder sig också av bilder från produktionen för att 

visa konsumenten vart produkten kommer ifrån, dess ursprung. Detta ger konsumenten en 

känsla av naturlighet. 

Samtliga respondenter anser att märkningen på deras ekologiska produkter gör skillnad och 

att det ger en viss värdeökning till konsumenten, vissa menar dock att det kan vara svårt att 

veta på vilket sätt och hur mycket. Märkningen anser flera respondenter är det viktiga i 

designen, att detta räcker för att tydliggöra att produkten är ekologisk ofta tillsammans med 

en grön färg. Viktigt för många av respondenterna är att marknadsföringen blir så naturlig, 

jordnära och enkel som möjligt för att representera produkterna på rätt sätt, att det är just 

detta som ekologi står för. Detta kan göras genom exempelvis gröna bakgrunder och 

verklighetstrogna fotografier på djur och natur. 

Inga hälsofördelar tas upp i marknadsföringen utan all satsning ligger på att tydliggöra de 

miljömässiga fördelarna samt de positiva aspekterna på ekologisk djurhållning. Många vill 

förklara vad KRAV står för samt att de vill att det ska vara ett tydligt budskap. 

Vid frågan över vad respondenterna trodde var de huvudsakliga motiven till varför 

konsumenter valde ekologiska produkter framkom tre tydliga förklaringar. Den första handlar 

om medvetenheten över klimatförändring och miljöfrågor över lag, konsumenten känner att 

de gör en god gärning för att bibehålla en god utveckling. Den andra förklaringen är att 

människor är mer medvetna om sin hälsa och tänker mer på vad för gifter de får i sig genom 

livsmedel, ofta i samband med att dessa skaffar barn och inte vill att dessa gifter ska 

konsumeras utav dem. Den tredje och sista förklaringen är att det ger en högre självkänsla, att 

det ser bra ut. En respondent menar till och med att konsumenter kan hävda att de köper mer 

ekologiska produkter än vad de egentligen gör för att det är en bra marknadsföring för en 

själv. 

Generellt är konsumenterna villiga att betala mer för en ekologisk produkt men samtliga 

respondenter poängterar att priset är en barriär som gör att många väljer bort ekologiska 

produkter, det är alltså viktigt att sätta rätt pris för att inte minska målgruppen ytterligare. 
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Attityden för ekologiska produkter är genomgående positiv. Det råder en ekologitrend som 

har gjort människor mer medvetna om ekologi vilket gör att många anser att det är på tiden 

att företag tar fram ekologiska alternativ. Många respondenter påpekar även att det är lätt för 

människor att acceptera produkterna då de är livsmedel som funnits länge men som nu även 

har blivit ekologiska. Ett av företagen som jobbat med ekologi i flera årtionden har sett en 

utveckling gällande attityderna om ekologi. Från att enbart säljas i hälsokostbutiker och 

köpas av ”hälsofreaks” till att bli mer acceptabla av Early adopters under 2000-talet, till att 

bli som det är idag, då nästan alla köper ekologiskt någon gång. 

Låg osäkerhet gäller angående de ekologiska produkterna. Det enda som egentligen framgår i 

intervjuerna är att det finns en viss osäkerhet angående om den påstådda ekologiska 

produkten verkligen är ekologisk och hur detta kan säkerställas. För att minska osäkerheten 

måste företagen gå ut med information till konsumenten samt utbilda konsumenten om vad 

ekologi innebär. 

 

4.1.3 Jämförelse 

Enbart två företag hade kvalifikationerna för att kunna svara på de jämförande frågorna då 

dessa var de enda som hade både funktionella och ekologiska produkter i sitt sortiment. Det 

råder delade åsikter gällande vilken målgrupp som anses mest hälsomedvetna, den 

funktionella eller den ekologiska målgruppen. Den ena respondenten ansåg att de som köper 

funktionella produkter tänker mer på de hälsosamma fördelarna med produkten medan den 

andra respondenten menade att det kan finnas en tro av konsumenterna som köper 

funktionella produkter att de tror sig veta vad hälsa är men att detta är felaktigt. 

Det råder ingen tvekan om vilken produktkategori som är lättast för samhället att acceptera. 

Båda svarade direkt att de ekologiska definitivt är lättast. Detsamma gällde vilken som ansågs 

vara mest säker. 
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4.2 Text- och bildanalys av produkter 

För att komplettera intervjuerna har vi valt att göra en analys av livsmedelsföretags produkter 

för att hitta likheter och olikheter mellan de två olika trenderna. Vi har valt att analysera 22 

stycken ekologiska produkter och 22 stycken funktionella produkter. Vi har tittat på hur de 

framförs på hemsidan gällande budskap, information, design, känsla samt färg. Vi 

analyserade även förpackningarna med samma faktorer. Vissa av dessa företag har medverkat 

i intervjuerna men på grund av att vi valt att göra dessa företag anonyma kommer vi ej att 

beskriva vilka dessa är. Vi kommer dock att skriva ut företagens namn i denna del då 

informationen som tas fram i analysen är offentlig och finns därför ingen orsak att inte skriva 

ut namnen. 

 

4.2.1 Funktionella produkter 

Marknadsföringen av de funktionella livsmedlen på företagens egna hemsidor kännetecknas 

utav att de ger mycket information om produkternas innehåll samt att många av företagen har 

valt att ge information om varför dessa är bra för konsumenternas hälsa. Informationen är 

skriven på ett sätt som är enkelt att förstå, ofta i punktform och korta stycken. Kronägg och 

Bravo har dessutom valt att skapa separata hemsidor för deras funktionella produkter, Aktiva 

ägg och Bravo Boost där extra information ges om produkterna. Det är tydligt vilka 

funktionella tillsatser som finns i produkten och en modern känsla genomskådar den delen av 

hemsidan som beskriver dem. Många av produkterna är associerade med en aktiv livsstil och 

sport vilket illustreras genom formgivningen och bilder som många gånger är relaterade till 

sport.  

Gällande förpackningarna av de funktionella produkterna finns ett tydligt fokus på de 

funktionella delarna med produkterna. Exempelvis är det tryckt på framsidan, på alla 

funktionella produkter som fått extra tillsatt protein, hur stor mängd protein som produkten 

innehåller. Ett annat exempel är Vitamin Well där de vitaminer som tillsätts står uppradade på 

etiketten. Dessutom har varje flaska en liten enskild säljande text som även den förklarar 

fördelarna med just den smaken.  
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Gällande färg kan produkterna variera från en stel grå och svart ton till en stark färgskala. 

Arla Protein och Vitamin Well har valt den förstnämnda medan exempelvis True 

Transparencys förpackningar är mycket mer färgstarka. Bravo Boost har även de valt att 

använda sig av färger som är mer starka.  

Någonting som är intressant är att vi uppfattar att två av de företagen som analyserades, True 

Transparancy och Bravo Boost, har valt att vilja framstå som mer naturlig med hjälp av 

naturliga råvaror och detta syns i deras marknadsföring. Detta gör att de differentierar sig och 

de använder även ordet naturlig i deras marknadsföring på hemsidan. Bravo Boost har även 

valt att ha mycket gröna toner i sin bakgrund på hemsidan. 

 

4.2.2 Ekologiska produkter 

På hemsidorna för de ekologiska produkterna är det en skillnad på hur företagen framför sina 

ekologiska produkter. Gällande färgskalor har några företag valt att antingen enbart 

tydliggöra att produkten är ekologisk genom märkning eller göra det tydligare genom att ha 

en bakgrund som är grön, eller i en dov färg. Exempelvis Skånemejerier som har gårdar och 

kossor som bakgrund, och Polarbröd har valt att framföra sina produkter med en bakgrund av 

skog. Felix ketchup har istället valt att framföra sin ekologiska produkt på samma sätt som 

deras övriga sortiment, utan någon egentlig bakgrund som framhäver att produkten är 

ekologisk.  

Information som ges på hemsidor är i många fall inriktad på var produkterna kommer ifrån 

och hur de har producerats. Ingen information hittades angående hälsofördelarna att välja 

ekologiskt. 

Förpackningarna är ofta designade på ett gammalmodigt eller organiskt sätt, till exempel 

Garant Eko som har valt att använda en etikett i samma färg som oblekt papper. Vanligt 

förekomande är även att man använder sig av bilder som förstärker det ekologiska budskapet. 

Skånemejerier har en bild på en kalv på några av deras ekologiska produkter och Löfbergs 

Lila har en bild på kaffeplantor.  Andra har gått en helt annan väg, som till exempel Reneé 

Voltaire och Saltå kvarn, vars hela varumärke är ekologiskt. Deras förpackningar har starkare 
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färger men majoriteten av företagen förtydligar ändå att deras produkt är ekologisk genom 

färgen grönt och en stor eko- text.  

Det ges inte mycket information på förpackningen angående fördelarna med ekologiskt, utan 

kunskapsluckorna fylls i med hjälp av certifieringar som KRAV och EU-lövet.  
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5.0 Analys 

I detta kapitel kopplas tidigare nämnda teorier ihop med den insamlade empirin. Det är även 

här som svaren till frågeställningarna börjar ta form. 

 

Angående osäkerheten för de funktionella produkterna framgår det i intervjuerna att det råder 

osäkerheter för dessa. Många av företagen poängterade att de är nya på marknaden eller att 

deras funktionella produkt är ny på marknaden och detta leder till att konsumenterna inte 

hunnit samla sig all kunskap om produkterna. Detta leder i sin tur till att konsumenterna 

lättare kan missuppfatta produkterna och blir skeptiska mot dessa. Det framgår i intervjuerna 

att en del av skepticismen beror på att konsumenten inte förstår hur de funktionella 

ingredienserna tillsätts i produkten vilken ger en känsla av att produkten är onaturlig. 

Gällande de funktionella produkterna finns det inga certifieringar som kan bevisa för kunden 

att produkten håller det den påstår. Detta leder till att företagen måste informera 

konsumenterna mycket mer och detta gör de enligt respondenterna genom produkternas 

förpackning. Dock finns det lagar och regler om vad och hur mycket information som får stå 

på förpackningarna då detta är hälsopåståenden. Detta kompletteras genom att mer 

information ges på företagens hemsidor. Text- och bildanalysen bekräftade att informationen 

var betydande på alla hemsidor om hälsofördelarna med produkten. Vissa företag valde även 

att ge information angående produktionen och hur de tillsatte de funktionella delarna för att 

minska osäkerheterna. Något som tyder på att det krävs mer information för de funktionella 

produkterna är att två av företagen i text- och bildanalysen hade skapat egna hemsidor för 

sina funktionella produkter, vilket vi ser som ett sätt att minska kunskapsluckorna ytterligare.  

Även då intervjuerna och den tidigare forskningen har visat att en stor del till varför 

människor väljer att handla ekologiskt beror på ett högre hälsomedvetande, så är det svårt att 

finna någon information om hälsofördelarna av ekologiska produkter när man tittar på 

företagens hemsidor. Detta beror med stor sannolikhet på att människor redan är medvetna 

om dessa fördelar, att konsumenterna redan har tagit reda på varför ekologiska produkter är 

bättre för kroppen än dess icke-ekologiska alternativ. Detta förstärktes även av en av 

respondenterna som menade att deras kunder redan var så pass utbildade om ekologi att det ej 

fanns ett behov av att förklara dessa i marknadsföringen utan mer rikta in sig på de 
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osäkerheter som fortfarande existerar, nämligen om produkterna är ekologiska eller ej. Det 

faktum att många av respondenterna menade att man inte behöver spendera lika mycket tid på 

marknadsföring utav deras ekologiska produkter tyder också på att det inte finns ett behov av 

mer information. Någonting som dock kan hjälpa till med att fylla ut de kunskapsluckor som 

existerar angående ekologiska produkter, och som försäkrar kunden om att produkten är 

ekologisk är de certifieringar som finns på produkternas förpackning. Det framkom i 

empiriinsamlingen att den vanligaste certifieringen var KRAV. Denna certifiering tillsammans 

med EU-lövet verkar ge nog med information till kunden då de flesta konsumenter är 

medvetna om att dessa certifieringar ställer krav på företagen även om de inte alltid vet exakt 

vilka dessa är. Certifieringarna fungerar alltså som en tillräcklig informationskälla för kunden 

tillsammans med ordet Eko eller Ekologi. Dock framgår det i intervjuerna att viss osäkerhet 

fortfarande råder angående produkterna och därför måste företagen gå ut med viss 

information för att förtydliga att deras ekologiska varor verkligen är ekologisk.  

Att urskilja målgrupper är en viktig del när företagen ska marknadsföra sina produkter och i 

intervjuerna framgår det tydligt att företagen har en utpekad målgrupp gällande sina 

funktionella produkter. I modellen Segementation criteria for consumer markets nämns profil 

som en del av segmenteringskriterierna. Detta verkar företagen fokuserat ganska mycket på 

gällande de funktionella produkterna då det framgår att alla hade en ganska ung målgrupp på 

människor i 20-års ålder. De flesta menade även att deras målgrupper lever en aktiv livsstil 

och detta syns även på deras hemsidor. Gällande kön skiljer sig målgruppen för de 

funktionella produkterna från de ekologiska då den förstnämnda inte fokuserade på kön 

överhuvudtaget men de ekologiska riktade sig mycket till kvinnor även om detta håller på att 

ändras. Detta beror sannolikt på att företagen för funktionella förstår att denna typ av produkt 

är mer könsneutral medan de ekologiska riktar in sig på de som vanligtvis handlar, nämligen 

kvinnor. Vissa av de företag med ekologiska produkter hade dock ingen specifik målgrupp, 

utan riktade in sig på alla som har intresset för ekologi men även till de som är medvetna om 

vad de äter.  En intressant aspekt är att även om de funktionella produkterna är dyrare än de 

traditionella så verkar det ändå som att inkomst inte har något att göra med om konsumenten 

är villig att köpa produkten eller ej då ingen av respondenterna ansåg att inkomst var en 

betydande faktor för deras målgrupp. Detta anser vi tyder på att produkten i sig ger så pass 

mycket mervärde att konsumenten är villig att betala det högre priset. De ekologiska 

produkterna är även de dyrare än de traditionella men de har en äldre målgrupp som då ofta 

även har en högre inkomst. Två respondenter betonade att de riktade in sig på de med högre 
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inkomst. Respondenterna menar också att behoven förändras när människor får barn genom 

att det ska vara mer giftfritt för barnens skull.  

Anledningen till att företagen med funktionella produkter har riktat in sig på deras 

målgrupper kan vara för att de har förutspått hur dessa produkter kommer att användas. Till 

exempel då True Transparancy och Nocco, som har extra aminosyror i sina drycker, har de 

antagligen förutspått att dessa kommer att användas i samband med träning. Respondenten 

som hade bland annat “gamers” som målgrupp hade tidigare gjort en marknadsundersökning 

för att få förståelse för konsumenternas behov och ville därför skapa en produkt som kunde 

användas i samband med spelande. De ekologiska produkterna används på precis samma sätt 

som de traditionella produkterna vilket har gjort att företagen inte måste skapa en ny 

förståelse för hur dessa kommer att användas av konsumenterna.  

När det gäller marknadsföringen av de funktionella produkterna är de starkt kopplade till 

målgruppen då de nästan enbart använder sig utav digitala medier, medan de ekologiska även 

använder sig utav traditionell media då den lämpar sig bättre till den äldre målgruppen. För 

de funktionella produkterna verkar kundkontakten vara en viktig del av marknadsföringen för 

att få en personlig kontakt med kunden som då rimligtvis leder till att produkten blir mer 

attraktiv. Även detta kan kopplas till viljan att minska osäkerheterna. Design och utformning 

av de funktionella produkterna är mer livliga och borde rimligtvis locka till sig den yngre och 

mer aktiva målgruppen medan designen för de ekologiska produkterna är mer dämpad för att  

de istället ska locka de äldre och mer miljömedvetna.  

Som tidigare visats har attityderna en avgörande roll i psykologiska faktorer som påverkar 

konsumenternas köpbeteende. Attityderna avgör hur accepterande en konsument ställer sig 

till en produkt och dessa attityder skiljer sig betydligt för konsumenterna av de två olika 

produktkategorierna.  

I Diffusion Theroy delas konsumenterna in i olika grupper beroende på hur lätt de har att 

acceptera produkter och pröva produkter som de inte har prövat tidigare. Men hjälp av 

intervjuerna kan vi se att konsumenterna för de funktionella produkterna utgörs för det mesta 

av Innovators och Early adopters. Detta antagande baserar vi på att produkterna är relativt 

nya vilket gör att informationen inte har nått ut till de mer skeptiska grupperna. Dessutom är 

målgruppen mer överensstämmande med dessa grupper som oftast är yngre. Eftersom det inte 
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finns någon certifiering som informerar, lämnar det mycket kunskapsluckor som inte de 

senare grupperna är bekväma med. De ekologiska produkterna har kommit längre och 

attraherar även de mer skeptiska konsumenterna. En av respondenterna kommenterade att 

under 2000- talet var det Early adopters som hade börjat konsumera och acceptera 

ekologiska produkter men att det nu börjar sprida sig till de flesta grupperna. Eftersom de 

ekologiska produkterna har funnits längre har fler konsumenter hunnit få kunskapen om 

ekologi och att de är mer lika de traditionella produkterna steget att ändra sina köpvanor från 

traditionella till ekologiska inte har varit stor. Dessutom är konsumenterna i genomsnitt något 

äldre vilket stämmer överens med teorin och de senare grupperna. Dock anser vi att den 

sistnämnda gruppen, Laggerds, inte hunnit acceptera produkten än då de dessa ser tillbaka i 

tiden och anser att de traditionella produkterna fungerar bra nog vilket även bekräftas i 

intervjuerna. Laggerds har även en lägre utbildningsnivå vilket gör att de kanske inte förstår 

vad de ekologiska produkterna tillför för värde samt att deras inkomst är lägre och det 

påverkar deras vilja att betala ett högre pris. Empirin visar att denna grupp inte passar in i 

någon utav företagens målgrupper.  

I bakgrunden har vi skrivit att alla typer av prisnivåer passar till de ekologiska, vilket inte 

riktigt stämmer överens med den data som vi har samlat in. Denna visar istället att 

konsumenten är villig att betala ett högre pris, men att det finns en tydlig gräns och en av 

respondenterna påpekar att ju närmare priset på det ekologiska produkterna hamnar de 

traditionella priserna, desto lättare är det för konsumenten att gå över till ekologiskt. Istället 

stämmer den uppfattningen om att priset är en avgörande faktor för om konsumenten kommer 

att välja funktionella eller ekologiska produkter. Prissättningen är alltså väldigt viktig vilket 

intervjuerna visar. Det framgår att produktionskostnaderna för båda kategorierna är högre 

vilket måste tas hänsyn till i prissättningen och på sätt visar detta en mer kostnadsorienterad 

prissättning. Dock måste företagen ta hänsyn till det värde som konsumenterna kopplar till 

produkterna då priset inte får överstiga det uppfattade värdet. Därför anser vi att 

prissättningen även är värdeorienterad för både funktionella och ekologiska produkter.  

Enligt Joni Stams kompendium kan olika färger kopplas till känslor och tankar. Vid text- och 

bildanalysen går det att se att företagen använts sig utav detta. De ekologiska produkterna är 

ofta i en grön ton vilket enligt färgkartan för tankarna till miljömedvetenhet och harmoni. De 

dova färgerna som beige och brunt förmedlar en naturlighet. I intervjuerna framgår det även 

att företagen använder sig utav dessa färger för att konsumenten ska koppla produkterna till 
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ekologi. Många bilder som syns inom den ekologiska marknadsföringen är av djur och natur 

vilket bidrar till känslan av naturlighet och miljömedvetenhet. För de funktionella 

produkterna urskiljs, som tidigare nämnt, två olika färgsättningar. Den ena i en svart och grå 

ton som ger kraftfull och elegant känsla. Den andra färgsättningen var i mycket starkare 

toner, såsom rött och lila, som även den associeras med kraft samt att den fångar 

uppmärksamhet, vilket är bra då produkterna är relativt nya och hjälper därmed till att locka 

till sig nya konsumenter. Dock har en av de funktionella produkterna som enligt intervjuerna 

vill framstå som mer naturlig använt sig även av mer gröna toner. Vi kan tänka oss att detta 

beror på viljan att få bort uppfattningarna angående om det är onaturligt med funktionella 

produkter.  
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6.0 Slutsats & Slutdiskussion 

I detta kapitel för vi en slutdiskussion kring resultaten och tydliggör svaren på 

undersökningen syfte och frågeställningar 

 

Undersökningen visar att det råder skillnader i hur ekologiska och funktionella livsmedel 

marknadsförs. Dock finns det stora likheter över hur olika företag marknadsför funktionella 

livsmedel och hur olika företag marknadsför ekologiska livsmedel. De funktionella 

livsmedlen marknadsförs ofta genom digitala medier och mer tid läggs ned på att skapa 

medvetenhet och kunskap om produkterna. De ekologiska produkterna marknadsförs mer i 

traditionell media och mindre tid läggs ned på att marknadsför detta då man anser att kunskap 

finns. Gällande målgrupper är även dessa starkt beroende på om det är funktionella eller 

ekologiska produkter som ska marknadsföras. Ares & Gámbaro skriver att till exempel ålder 

och kön är faktorer som påverkar valet av livsmedel
41

 och i denna undersökning ser vi tydliga 

mönster och vet att de funktionella produkterna gärna marknadsförs mot en yngre målgrupp, 

människor i åldrarna 18-30. Denna målgrupp lever en aktiv livsstil samt anser sig ha ett 

behov av extra tillsatser, såsom vitaminer, proteiner och koffein, det vill säga de har ett 

intresse även bidrog till att målgruppen blev mer riktad mot barnfamiljer för dessa typer av 

produkter. De ekologiska produkterna har en äldre målgrupp, ofta kvinnor. Men företagen 

verkade vilja tona ner detta och menade att de var på väg mot en förändring, en mer 

könsneutral målgrupp. Barn verkade även vara en betydande faktor i val att köpa ekologiskt. 

Inkomst för de funktionella produkterna verkade vara mindre viktig medan den för vissa av 

respondenterna i den ekologiska produktkategorin sågs som en betydande del av målgruppen. 

Aschemann-Witzel, Maroscheck och Hamm menade att både de konsumenter som köper 

funktionella och de konsumenter som köper ekologiska livsmedel gör detta av hälsoskäl.
42

 

Även i vår undersökning var hälsa en faktor som togs upp utav alla respondenter, oavsett 

produktkategori, vid frågan om vad de trodde var motiven till produkten. Dock 

marknadsfördes inte hälsofördelarna med de ekologiska produkterna över huvudlaget på 

företagens hemsidor. De riktade istället mer in sig på motiven miljömedvetenhet och 

                                                           

41
 Ares & Gámbaro. 2006. sid 153 

42
 Aschemann-Witzel, Maroscheck & Hamm. 2012. sid. 68 
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djurhållning. I kontrast till detta marknadsfördes de funktionella produkternas hälsofördelar 

tydligt. Undersökningen visade att det råder mycket mer osäkerheter kring de funktionella 

produkterna. Detta beror sannolikt på att funktionella produkter är relativt nya på marknaden 

samt att stora kunskapsluckor råder gällande dessa. Detta gör i sin tur att företagen 

marknadsför produkterna på ett sätt som ger mer information, både gällande 

produktförpackning och andra marknadsföringskanaler. De ekologiska produkterna som har 

funnits mycket längre på marknaden hade en betydligt mindre osäkerhet, vilket även ses i 

bristen på information i marknadsföringen. Precis som i artikeln Certifications and 

Reputation: Determining the Standard of Desirability Amidst Uncertainty
43

 som beskriver 

betydelsen av certifieringar av företag visar denna undersökning att certifieringar även kan 

fylla ut kunskapsluckor gällande produkter. Det har även framkommit att tiden som 

konsumenterna har på sig att acceptera en produkt har betydelse. Undersökningen visar att ett 

mervärde skapas för konsumenterna i båda produktkategorier. Det framgår att produkterna 

kan hålla ett högre pris jämfört med de traditionella då konsumenten är villig att betala mer 

för produkternas fördelar. Till skillnad mot vad Marian, Chrysochou, Krystallis & 

Thøgersen
44

 skrev om att alla prissättningar fungerar för ekologiska produkter så visar denna 

undersökning att priset kan ses som en barriär och måste hållas till en nivå inte allt för långt 

ifrån priset på de traditionella produkterna.  
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7.0 Undersöknings bidrag 

Vad undersökningen bidrar med är en av de viktigaste delarna i denna uppsats och 

tydliggörs därför i detta kapitel 

 

Undersökningens bidrag är att framföra vilka skillnader mellan, vad den tidigare forskningen 

kallar två trender, nämligen funktionella och ekologiska livsmedel, som råder gällande hur 

arbetet med marknadsföringen med dessa sker. Den här undersökningen ser till företagens 

uppfattningar om dessa trenders potentiella och existerande konsumenter samt hur företagen 

arbetar för att nå ut till dessa. Denna undersökning var i kvalitativ form. Detta skiljer sig från 

tidigare undersökningar då dessa, oss veterligen, endast undersökt fenomen ur 

konsumenternas synvinkel samt att undersökningarna varit av kvantitativ form. En del av 

undersökningen kan även appliceras på flera fenomen, nämligen gällande osäkerheter kring 

produkter och hur marknadsföringen anpassas efter detta.  
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8.0 Kritisk granskning 

I detta kapitel redogör vi vår egen kritik över uppsatsen  

 

Tio intervjuer kan ha varit för lite för att mätta undersökningen, dock har vi valt att 

komplettera detta med en text- och bildanalys över företagens hemsidor som har bekräftat 

den data som vi har fått fram genom intervjuerna Det faktum att vi använde oss utav 

telefonintervjuer istället för att träffa respondenterna personligen kan anses vara negativt då 

man kan gå miste om vissa reaktioner samt att man inte kan vara helt säker på att man talar 

med rätt person. Om vi även hade utfört en kvantitativ studie hade undersökningen med 

större sannolikhet kunnat generaliseras samt appliceras på fler företag.  
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9.0 Förslag på vidare forskning 

 

Våra förslag på hur undersökningen kan breddas och vidareutvecklas 

 

För att öka reliabiliteten i undersökningen kan det krävas att fler intervjuer utförs och en 

kombination av kvalitativa- och kvantitativa undersökningar görs. Dessutom skulle det vara 

intressant att se om detta även går att applicera på företag utanför Sveriges gränser och i 

länder med andra kulturer.  

Om undersökningen utförs längre fram i tiden, då funktionella produkter har existerat en 

längre tid på marknaden, kan det vara intressant att se om dessa skillnader som 

undersökningen visar, fortfarande existerar på samma sätt samt om målgrupperna för 

produkterna ändrats. 
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Bilaga 2 intervjufrågor  

Funktionella produkter 

1. Vilka är era målgrupper, I form utav ålder, kön och  utbildningsgrad  m.m för era 

funktionella produkter? 

2. Vilka olika kanaler använder ni för att marknadsföra er funktionella produkter till er 

målgrupp? 

3. Hur tydliggör ni att produkten är funktionell? 

4. Vad är motiven till att en person köper en funktionell produkt? 

5. Är en konsument villig att betala mer för en funktionell produkt än en vanlig produkt? 

6. Vad har ni mött för attityder gentemot den funktionella produkten? Positiva/negativa? 

7. Hur lätt har det varit för människor att acceptera de funktionella produkterna?  

8. Vad finns det för osäkerheter angående den funktionella produkten? 

9. Gör ni något för att ta bort osäkerheter angående den funktionella produkten? 

10. Hur stor skillnad gör märkningen på en funktionell produkt? Vilken värdeökning ger 

detta konsumenten, om någon? 

11. När ni designar er marknadsföring för en funktionell produkt, vad vill ni framföra och 

hur vill ni att den ska se ut och uppfatta? 

12. Hur viktigt tycker ni det är att tydliggöra vilka fördelar som en funktionell produkt 

har, och på vilket sätt gör ni det? 

13. Kan ni komma på några skillnader i marknadsföringen mellan er funktionella produkt 

och traditionella produkter? 

Ekologiska produkter 

14. Vilka är era målgrupper, I form utav ålder, kön,  utbildiningsgrad  m.m för era 

ekologiska produkter? 

15. Vilka olika kanaler använder ni för att marknadsföra era ekologiska produkter till er 

målgrupp? 

16. Hur tydliggör ni att produkten är ekologisk? 

17. Vad är motiven till att en person köper en ekologisk produkt? 

18. Är en konsument villig att betala mer för en ekologisk produkt än en vanlig produkt? 

19. Vad har ni mött för attityder gentemot ekologiska produkter? Positiva/negativa? 

20. Hur lätt har det varit för människor att acceptera de ekologiska produkterna?  

21. Vad finns det för osäkerheter angående de ekologiska produkterna? 
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22. Gör ni något för att ta bort osäkerheter angående de ekologiska produkterna? 

23. Hur stor skillnad gör märkningen på en ekologisk produkt? Vilken värdeökning ger 

detta konsumenten, om någon? 

24. När ni designar er marknadsföring för en ekologisk produkt, vad vill ni framföra och 

hur vill ni att den ska se ut och uppfatta? 

25. Hur viktigt tycker ni det är att tydliggöra vilka fördelar som en ekologisk produkt har, 

och på vilket sätt gör ni det? 

26. Kan ni komma på några skillnader i marknadsföringen mellan era ekologiska 

produkter och era traditionella produkter? 

 

Jämförelse: 

27. När man ser till era produkter, är det mer tydligt vilka de positiva aspekterna är i den 

funktionella produkten medans i de ekologiska produkterna betydligt mindre. Varför? 

28. Vilken målgrupp är mest hälsomedvetna, den funktionella eller den ekologiska 

målgruppen? 

29. Vilka utav produkterna är lättast för samhället att acceptera? 

30. Är det någon av produkterna som uppfattas som mer säker utav konsumenten? 

31. Går det att kombinera dessa produkter med avseende om vad som är produktmässigt 

möjligt men även om de båda målgrupperna skulle acceptera detta? 

32. Om ja; är det lönsamt att göra detta? 
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Bilaga 3. Färgsymbolik46 

 

  

    

 

Ljusa, varma färger: Verkar vara nära betraktaren. 

  

    

 

Mörka, kalla färger: Verkar vara långt bort ifrån betraktaren. 

 

  

    

 

Vitt: Vitt är en kraftfull men enkel färg som skapar en sval, lugn och 

sofistikerad stämning. Den är i västerlandet en symbol för renhet, godhet, 

oskuld, giftermål och sjukhus. 

 

  

    

 

Svart: Svart är också en kraftfull och enkel färg, allra mest dominant när den 

är som mörkast. Svart kan ge ett elegant eller hotande intryck. Svart kan 

symbolisera ondska, natt och rockmusik. 

 

  

    

 

Grått: Grått är en mycket sval, sofistikerad och elegant färg. I varje fall om den 

används på rätt sätt. Den måste kombineras med livfulla färger för att inte bli 

för tråkig. Den symboliserar i sig inte någonting (utom möjligtvis tristess och 

byråkrati), därför är den bara en bakgrund. 

 

  

    

 

Rött: Rött har många associationer; kraftfullt, farligt, romantiskt, krigiskt, 

varnande, passionerat, erotiskt, hett, högtidligt, elegant och ilsket. Färgen är 

unik i sin påstridighet och livskraft. Rött passar nästan alltid som en accentfärg 

och bör användas i begränsad mängd som utsmyckning. Används rött på stora 

ytor ger det en mycket kraftfull iögonfallande effekt. 

 

  

    

 

Gult: Gult är varmt, positivt och upplyftande. Det passar bra som dekoration 

eller som dominerande kulör. Gult är nästan alltid iögonfallande, och används 

därför ofta på skyltar, varningstexter och annat som ska dra blicken till sig. 

Den guldfärgade nyansen kan symbolisera rikedom och flärd. 
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Grönt: Grönt står för balans och harmoni. Den är mild för ögat. Den kan vara 

elegant och sofistikerad. Grönt finns i både mycket varma och mycket kalla 

nyanser. Grönt kan symbolisera giftighet, svartsjuka och miljömedvetenhet. 

  

    

 

Blått: Blått är en luftig och upplyftande färg som påminner om avstånd, rymd, 

himmel och hav. Blått är på samma gång fridfullt och uppfriskande. Det är en 

färg man kan variera väldigt mycket. Den passar bra som utsmyckning. 

 

 

  

    

 

Beige och brunt: Dessa är båda mycket naturliga färger som finns i en enorm 

mängd nyanser; allt ifrån halmgult till terracota. De är oftast mycket 

harmoniska och lugna färger. 

 

  

 

  



44 

Bilaga 4. Matris över intervjuer 
 

Intervju Funktionell produkt Ekologisk produkt 

Intervju 1 Ja Ja 

Intervju 2 Nej Ja 

Intervju 3 Ja Ja 

Intervju 4 Nej Ja 

Intervju 5 Nej Ja 

Intervju 6 Nej Ja 

Intervju 7 Ja Nej 

Intervju 8 Ja Nej 

Intervju 9 Nej Ja 

Intervju 10 Nej Ja 
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Bilaga 5. Matris över produkter 
 

Bild- och textanalys Ekologisk produkt Funktionell produkt 

Kronägg- Ägg Ja Ja 

Felix- Ketchup Ja Nej 

Skånemejerier- Mjölk Ja Ja 

Garant eko- Potatis Ja Nej 

Löfbergs Lila- Kaffe Ja Nej 

Reneé Voltaire- Diverse Ja Nej 

Saltå Kvarn- Diverse Ja Nej 

Polarbröd- Bröd Ja Nej 

Änglamark- Diverse Ja Nej 

Arla- Mjölk Ja Ja 

God Morgon Juice- Juice Ja Nej 

Bravo- Juice Ja Ja 

Scan- Falukorv Ja Nej 

Go Green- Bönmix Ja Nej 

Fontana- Feta Ja Nej 

Zeta- Fetaost Ja Nej 

Sellton- Nötter Ja Nej 

Arvid Nordquist – Kaffe Ja Nej 

Planti- Soygurt Ja Nej 
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Turkisk Yoghurt Ja Nej 

Stjärnägg- Ägg Ja Ja 

Oatly- Havredryck Ja Nej 

 Nocco- Energidryck  Nej Ja 

 True Transparancy- 

Eneridryck 

 Nej Ja 

 Vitamin Well- 

Vitamindryck 

 Nej Ja 

 Nije- Propud  Nej Ja 

 Dalblads- Swebar  Nej Ja 

 Arla- Yoggi  Nej Ja 

 CarbZone- Proteinbar  Nej Ja 

 Becel- Pro.active  Nej Ja 

 Nutramino- Energidryck  Nej Ja 

 Celcius- Energidryck  Nej Ja 

 Gainomax- Proteinbar  Nej Ja 

 Vitamin Water- 

Vitamindryck 

 Nej Ja 

 Valio- Profeel  Nej Ja 

 Digistive fullkorn- Kex   Nej Ja 

 Lindahls- Proteinbar  Nej Ja 

 Nutri- Nick- Proteinbar Nej  Ja 

Pågen- Bröd Nej Ja 
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