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Förord 

 

Ärade Läsare! 

Uppsatsen du har i din hand har skapats under våren 2016, då hållbarhet känns 

mer aktuell än någonsin- inte minst i marknadsföringssammanhang. Uppsatsen 

har skapats med gott samarbete, glädje, ibland frustration och med insikt om 

att den första idén inte alltid är den som visar sig vara den bästa. Som vår 

handledare Bo Rundh ofta uttryckte: ”Det gäller att bestämma sig” - och det 

gjorde vi, vilket slutligen resulterade i den här färdiga examensuppsatsen.  

Vi är själva genuint engagerade i hållbarhetsfrågor, vilket har fungerat som en 

drivkraft i detta examensarbete. Dock har vi ändå försökt ha ett neutralt och 

många gånger kritiskt synsätt– något vi fått stor hjälp med av vår handledare 

Bo Rundh. Stort tack för många viktiga råd genom uppsatsens upprättande! Vi 

har även vi fått ovärderliga tips av statistiklärare Anders Walfridson, Dan 

Larsson och Jari Appelgren. Tack till samtliga nämnda! Vi vill även rikta ett 

tack till Löfbergs Lila och då speciellt till Eva Eriksson och Lena Rodin som 

ställde upp på intressanta och givande intervjuer. Vidare vill vi tacka vår 

seminarie-grupp för informativa oppositioner.  

Att vald avgränsning i uppsatsen är kaffe känns lämplig- då ett av de essentiella 

hjälpmedlen vid skapandet av uppsatsen varit oändligt många koppar av denna 

dryck!  

Med förhoppning om en intressant läsning,  

Sarah Bernhard och Susanna Jansson. 
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Sammandrag 

Hållbarhet är ett centralt koncept i dagens Sverige, vilket även märks i 

företagens marknadsföring. Det har skett en attitydförändring, där allt fler 

företag och konsumenter fokuserar på hållbarhet.  

Denna uppsats syftar till att undersöka hur företag kan implementera 

hållbarhet i marknadsföringen samt konsumenternas attityd till detta. Med 

hänsyn till syftets dubbla karaktär delas frågeställningar upp i 

”Företagsperspektivet” samt ”Konsumentperspektivet”. Avgränsning är vald 

till produktkategorin kaffe, då denna kategori är relevant ur ett 

hållbarhetsperspektiv. I uppsatsen har en omfattande litteraturgenomgång 

utförts. I metoden används en kombination av kvalitativ intervjuundersökning 

samt kvantitativ enkätundersökning. Denna kombination av undersökningarna 

ger olika infallsvinklar på studien. Intervjuundersökningen avser 

”Företagsperspektivet” och enkätundersökningen ”Konsumentperspektivet”.  

Vidare analyseras undersökningarnas resultat samt teori för att möjliggöra 

besvarande av forskningsfrågor samt syfte.   

Hållbarhetsbegreppet är något som kan uppfattas diffust av konsumenter. Det 

finns en bristande kunskap i att förstå hållbarhetskonceptet, beteckningar, 

markandsföringspåståenden samt certifieringar. Därmed uppstår en ”klyfta” 

mellan företagets hållbarhetsmarknadsföring och konsumenternas attityd till 

denna. Kunskap, upplysning och information till konsumenterna kan resultera 

i mer engagerade och motiverade konsumenter samt en ökad prioritering av 

certifieringar vid inköpstillfället. Viktigt är att företaget kan effektivisera sin 

hållbarhetsmarkandsföring så att kommunikationen når konsumenterna på 

önskvärt sätt. I detta är det centralt att med kreativitet och ett nytänkande 

attrahera ”rätt” konsumentsegment via moderna marknadsföringskanaler.  

 

Nyckelord: hållbarhetsmarknadsföring, hållbar marknadsföring, grön 

marknadsföring, marknadsföringsstrategi, miljömässigt hållbar, certifieringar, 

konsumentbeteende, köpbeslut, inköpsituationen, CSR 
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Abstract: 

Today, sustainability is a central aspect in Sweden. This could also be seen in 

businesses marketing. A change of attitudes could also be seen, where an 

increasing number of companies and consumers are focused on sustainability.  

The purpose of this thesis is to investigate how companies can implement 

sustainability in their marketing and the consumers’ responses to this. With 

regard to the twofold purpose, research questions are split into ”The Business 

Perspective” and ”The Consumers Perspective”. The definition of the thesis is 

chosen to the product category coffee. This is because coffee is a relevant 

product in regards to sustainability. In the thesis, a comprehensive literature 

review has been done. In the method, a combined quantitative and qualitative 

study is used. This combined method gives different insights and angles to the 

study.  A qualitative interview is used to ”The Business Perspective” and a 

quantitative questionnaire to ”The Consumer Perspective”. Moreover, the 

results and the theory are analyzed to give answer to the research questions 

and purpose.  

Sustainability is a diffuse term for consumers. There is a lack of knowledge 

concerning the concept of sustainability, sustainability ads and 

sustainabilitylabels. Therefor, a ”gap” could be identified between the 

sustainability marketing and the consumers responding attitudes. To educate 

and inform the consumers concerning sustainability aspects could result in 

higher levels of engagement and motivation and moreover an increased 

priority of choosing products with sustainabilitylabels in the buying situation.  

It is important that the company can make their sustainability marketing 

effective, so that the communication reach the consumers in a way that is 

wanted. A central aspect in this is to, with creativity and newthinking, attract 

the ”right” segment of consumers by modern communication tools and 

modern platforms.  

 

Keywords: sustainability marketing, sustainable marketing, green marketing, 

marketing strategy, sustainability, labels, buying decision, buying situation, CSR 
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1. Inledning  

I det inledande kapitlet ges en bakgrund till ämnet följt av en problemdiskussion. Därefter 

formuleras forskningsproblemet med hjälp av syfte och frågeställningar. Vidare anges 

avgränsningar och en kortfattad redogörelse av uppsatsens disposition. 

 

1.1. Bakgrund 

“Mot en hållbar framtid! Välj eko! Köp våra hållbara produkter, tänk på 

bönderna och alla kemikalier som släpps ut i miljön!” 

 

I dagens Sverige 2016 kan företag använda liknande argument i sin 

kommunikation mot konsumenterna; hur de kan konsumera hållbart, bidra till 

ett hållbart samhälle och därmed till en hållbar framtid. Denna 

hållbarhetsstrend kan ses i marknadsföringen hos flera svenska företag (Svensk 

Handel 2010). Enligt ICA (2016) väljer allt fler konsumenter ekologisk mat 

och bara under 2013 omsatte försäljningen av ekologiska livsmedel i Sverige 

11,6 miljarder kronor (ICA 2016). 

 

Enligt Martin och Schouten (2014) är hållbarhet något som blir allt mer 

centralt i dagens samhälle och det har skett en attitydförändring hos såväl 

företag som konsumenter, där hållbarhetsattributen får allt mer fokus. Det är 

inte längre tillräckligt att ett varumärke vittnar om produktens funktionella, 

fysiska eller emotionella egenskaper- konsumenterna förväntar sig även att 

företagen tar ett ansvar genom socialt och miljövänligt engagemang (Kotler 

2011). I Sverige blir det allt vanligare att företagen använder 

hållbarhetsaspekter i sin marknadsföring och att varumärket ska återspegla ett 

hållbarhetsengagemang och miljötänk (Svensk Handel 2010).   

 

I den här uppsatsen undersöks hur företag kan använda hållbarhetsaspekter i 

sin marknadsföring och konsumenternas respons på detta. Undersökningarna 

utgår från livsmedelsindustrin med kaffeprodukter som vald nisch. Anledning 

till valt fokus och avgränsning, förutom ett egenintresse, är att agrikulturen 

klassas som en av dagens största miljöbovar (Climate Institute 2016). Enligt 

Livsmedelsverket (2016) har människor möjlighet att påverka 

klimatförändringarna genom sättet vi konsumerar mat- bland annat skulle 

människor, förutom att äta nyttigare, spara pengar och hjälpa till att halvera 

utsläppen av växthusgaser (Livsmedelsverket 2016). Anledning till att valt 

fokus inom livsmedelsindustrin är kaffeprodukter beror på att vanligt kaffe 
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klassas som ett av de mest besprutade livsmedlen i världen 

(Naturskyddsföreningen 2016). På 70 procent av de konventionella 

kaffeodlingarna används giftiga bekämpningsmedel som är förbjudna i Sverige. 

Dessa bekämpningsmedel ger invånarna i länder där kaffeodling sker stora 

hälsoproblem- de giftiga bekämpningsmedlen skadar och dödar människor, 

djur och natur (Naturskyddsföreningen 2016). Detta visar hur 

kaffekonsumtion kan ha en stor negativ inverkan på natur och miljö, vilket gör 

det till ett problem som rör hela kaffeindustrin med dess intressenter och 

konsumenter. Enligt Naturskyddsföreningen (2016) är svenskarna ett av 

världens mest kaffedrickande folk då vi i genomsnitt dricker 1000 koppar per 

person varje år, eller annorlunda uttryckt- ungefär 4 koppar per person och 

dag (Löfbergs 2016). Även om försäljningen av ekologiskt kaffe ökat senaste 

åren, väljer fortfarande bara 7 av 100 svenskar ekologiskt kaffe i butiken. 

Försäljning av KRAV-märkt kaffe ökade däremot med 32 procent år 2014. 

Trots att ekologisk kaffeproduktion blivit större är det fortfarande bara drygt 6 

procent av världens kaffeareal som odlas ekologiskt (Naturskyddsföreningen 

2016). 

 

Samtidigt som försäljningen av ekologiska, rättvise- och hållbarhetsmärkta 

livsmedel ökar kraftigt i Sverige, har det aldrig funnits så stort antal 

certifieringar och märkningar som nu (Löfbergs 2016). På kaffepaketen finns 

ett flertal av dessa certifieringar och konsumenter kan ha svårigheter med att 

förstå innebörden av dessa. Certifieringar är uppbyggda på olika sätt och berör 

olika kriterier inom miljö och natur, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och 

sociala faktorer. Grundläggande skillnader finns bl.a. mellan de ekologiska 

märkningarna och de andra så kallade hållbarhetsmärkningarna. Generellt kan 

dock konstateras att certifierat kaffe är bättre än icke certifierat, då certifiering 

leder till bättre kontroll av både arbetsförhållanden och produktion 

(Naturskyddsföreningen 2016). Denna uppsats redogör kortfattat för i 

sammanhanget relevanta certifieringar samt undersöker hur dessa används av 

företag och hur de uppfattas av konsumenterna. 

 

Ovanstående text kan ge ett självklart intryck om att ansvarsfull och hållbar 

marknadsföring och konsumtion är viktig- men tidigare forskning i ämnet är 

relativt splittrad och kan kompletteras. Enligt Grunert et al. (2014) fokuserar 

stora delar av existerande litteratur inom ämnet på organisk konsumtion men 

endast ett fåtal studier berör de miljömässiga och etiska aspekterna i frågan 

(Grunert et al. 2014). Produktattribut som pris, varumärke, näringsvärde och 

vanor konkurrerar med hållbarhet och certifieringar för att fånga 

konsumenternas medvetenhet och påverka köpbeteendet (Grunert et al. 2014). 
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Det finns hittills ingen omfattande forskning på hur konsumenterna väger 

dessa attribut och hur viktig hållbarhet i marknadsföringen är för 

konsumenterna vid en inköpsituation (Grunert et al. 2014). Dagher och Itani 

(2014) har funnit att konsumenter handlar mer hållbart ju seriösare de anser att 

hållbarhetsfrågorna är. Engagemang för att välja mer “hållbara produkter” 

beror även på hur mycket ansvar konsumenten anser sig ha samt vilken image 

konsumenten vill kopplas till (Dagher & Itani 2014). Dock bör fortsatta 

studier enligt Dagher och Itani (2014) fokusera på att finna de bästa 

marknadsföringsverktygen och kanalerna för företag, för att effektivt nå ut 

med hållbarhet i marknadsföringen. Även om produktspecifika studier kan 

vara otillräckligt för att ge en generell uppfattning om hållbarhetsattributens 

olika betydelse (Grunert et al. 2014), föreslår Brahim et al. (2015) att framtida 

studier ändå bör fokusera på specifika produkter för att få ett konkret resultat. 

I och med de för uppsatsen begränsade förutsättningarna samt relativt korta 

tidsram, ansågs det därmed vara lämpligt att genomföra undersökningar på en 

produktspecifik kategori. Tidigare studier visar vidare att det kan finnas ett s.k. 

”attityd-beteende gap” (direkt översatt från engelskans “attitude-behaviour gap”) hos 

konsumenterna- det vill säga att konsumenterna bryr sig om hållbarhetsfrågor 

på ett generellt plan men att det inte återspeglas vid inköpstillfället (Grunert et 

al. 2014).  

 

Ovanstående argument visar sammanfattningsvis att det finns ett, på engelska 

uttryckt “research gap” i studier om miljömässiga och etiska aspekter rörande 

hållbarhet i marknadsföringen och hur konsumenterna väger konkurrerande 

attribut i en inköpssituation (Grunert et al. 2014). Det finns vidare ett “reserach 

gap” i vilket marknadsföringsverktyg och vilken kanal som är bäst för att 

marknadsföra hållbarhet (Dagher & Itani 2014) samt huruvida det existerar ett 

s.k “attityd-beteende gap” hos konsumenterna och hur hållbarhet i 

marknadsföring påverkar konsumenten i en inköpssituation (Grunert et al. 

2014). Brahim et al. (2014) föreslår dessutom fortsatt forskning på specifik 

produktkategori. 

 

1.2. Problemdiskussion 

Hållbarhet är som ovan nämnt ett alltmer centralt koncept, något som vidare 

märks i företagens marknadsföring då allt fler företag använder sig av 

hållbarhetsattribut i sin marknadsföring (Svensk Handel 2010). Som 

konsument kan det vara förvirrande att veta vilka företag som är genuint 

engagerade i dessa hållbarhetsfrågor och vilka företag som använder sig av 
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hållbarhet i marknadsföringen i syftet att endast göra bra reklam (s.k. 

”greenwashing”). Marknadsföring av hållbara produkter kan ses som paradoxalt, 

då kommersiell marknadsföring uppmanar till konsumtion- något som i sig 

inte är hållbart (Belz & Peattie 2012). Det finns dock flertalet aktörer på 

marknaden som arbetar hårt med hållbarhetsfrågor, är genuint engagerade i 

dessa problem och strävar för att konsumtion inte automatiskt behöver 

innebära negativa konsekvenser för miljö och människor. Denna ovanstående 

paradox samt de företag som på ett vilseledande sätt marknadsför sig som 

hållbara, grundar ett problem för de företag som vill vinna förtroendet hos 

konsumenterna och övertyga dem om att välja deras hållbara alternativ. Hur 

konsumenterna ska kunna skilja på genuint hållbarhetsengagerade företag och 

de företag som utnyttjar hållbarhetskonceptet är fråga som känns aktuell. Det 

finns dessutom flertalet certifieringar som står för olika typer av 

hållbarhetsarbete och en intressant fråga är huruvida konsumenterna förstår 

dessas innebörd. 

 

I den här uppsatsen undersöks på vilka sätt företag kan arbeta med 

hållbarhetsfrågorna och hur detta uttrycks i marknadsföringen. Återspeglar 

marknadsföringen det för uppsatsen valda företagets genuina 

hållbarhetsengagemang väl eller finns det möjlighet till förbättringar i 

marknadsföringsstrategin? Stort fokus i uppsatsen ligger på konsumentsidan - 

konsumenternas respons och attityd till hållbarhetskonceptet i 

marknadsföring. Intressant och relevant är att undersöka om -och hur 

hållbarhetsattribut påverkar konsumenterna i en inköpssituation. Prioriteras 

produkter med certifieringar vid inköpstillfället eller är det andra faktorer som 

väger tyngre? Det känns vidare intressant att undersöka om konsumenters 

generella attityd gällande hållbarhetsfrågor återspeglas i inköpssituationen - 

eller om det finns ett så kallat “attityd-beteende gap”. Livsmedelsindustrin 

konstateras som en av dagens stora miljöbovar, varpå kaffe är ett av de mest 

besprutade livsmedlen (Naturskyddsföreningen 2016). Med hänvisning till 

tidigare presenterade oklarheter i tidigare forskning samt förslag av fortsatt 

forskning på specifik produktkategori, förefaller val av bransch och 

produktnisch berättigad. Av stort egenintresse för hållbarhetsfrågor inom 

livsmedel och kaffe- samt att svenskar är ett av världens mest kaffedrickande 

folk - gör att den valda fokusen för uppsatsen känns relevant. 
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1.3. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur företag kan implementera 

hållbarhet i marknadsföringen samt konsumenternas attityd till detta. För att 

möjliggöra besvarande av syftet har frågeställningar formulerats i två delar; en 

rörande ”Företagsperspektivet” och en rörande ”Konsumentperspektivet”.  

 

1.4. Frågeställningar 

Företagsperspektivet: 

 Hur kan företag arbeta med hållbarhet i sin marknadsföring? Hur 

implementeras hållbarhet i marknadsföringsstrategin? 

 Påverkar hållbarhet i marknadsföringen konsumenterna på det sätt 

företaget önskar? Är företagets hållbarhetsengagemang väl återspeglat i 

marknadsföringen?  

 

Konsumentperspektivet 

 Påverkar hållbarhet i marknadsföring konsumenterna? Om så är fallet- 

på vilka sätt? Om inte- vilka faktorer styr konsumenterna? 

 Existerar ett s.k. “attityd-beteende gap” hos konsumenterna?  

 Förstår konsumenterna innebörden av olika certifieringar? Prioriteras 

produkter med certifieringar vid inköpssituationen? 

 

1.5. Avgränsningar 

Undersökningarna är avgränsade till produktkategorin kaffe inom 

livsmedelsindustrin. Valet av denna produktkategori beror på ett personligt 

och produktkategorins relevans i sammanhanget samt med hänvisning till 

tidigare nämnda forskningsluckor i existerande litteratur. Denna avgränsning 

är gjord för att konkretisera ett marknadsföringsproblem på ett genomförbart 

sätt, med hänsyn till avsatt tidsspann. Målet med undersökningarna är att 

tillföra fler perspektiv på i dagsläget splittrad forskning inom ämnet. Avseende 

“Företagsperspektivet” utförs därmed undersökningar av det utvalda 

kaffeföretaget Löfbergs Lila AB. Detta företag fungerar som valt objekt och 

exemplifierar hållbarhetsengagerade företag inom kaffe branschen. Företaget 

är aktivt både på den svenska och internationella marknaden. Avseende 

“Konsumentperspektivet” undersöks kaffekonsumenter i Sverige via 

undersökningar på nätet, s.k. webbenkäter. 
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1.6. Disposition 

Efter denna inledning följer en teoridel med relevant litteraturgenomgång. 

Olika definitioner och ansatser knutet till hållbarhet och dess roll i 

marknadsföring redogörs, följt av andra närliggande områden som anses knyta 

an till det valda ämnet. Vidare kommer för ämnet och undersökningen aktuella 

certifieringar presenteras. Därefter redogörs vald metod och efter genomförda 

undersökningar presenteras detta i resultatdelen. I efterkommande analysdel 

diskuteras resultatet och kopplas med teorin, varpå uppsatsen avslutas med 

slutsatser, implikationer samt förslag på framtida forskning. 
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2. Teori 

I den här delen presenteras den teoretiska referensram som anses relevant för studien. 

Inledningsvis presenteras hållbarhet i marknadsföring och begreppet hållbarhet förklaras. 

Därefter beskrivs hur hållbarhet kan implementeras i marknadsföringsstrategin följt av 

information om konsumenten. Kritiska aspekter mot hållbarhetsbegreppet tas även upp då 

det anses viktigt att belysa ämnet även ur kritiska synvinklar. Teoridelen avslutas med att 

redogöra om certifieringar samt presenterar kort de för studien aktuella certifieringarna.  

______________________________________________________ 

 

2.1. Hållbarhet i marknadsföring 

Hållbarhet inom marknadsföringsfältet har varit i alltmer fokus sedan 1970-

talet (Meler & Magas 2014). Begreppet hållbarhet inkluderar inte enbart 

miljömässig hållbarhet utan även sociala och ekonomiska dimensioner 

(Isaksson et al. 2015). Dessa tre dimensioner är ofta benämnd Profit, Planet and 

People, även kallat “Tripple Bottom Line” (TBL) (Isaksson et al. 2015). Ur ett 

hållbarhetsperspektiv bör företag grunda verksamheter på dessa ekonomiska, 

miljömässiga och sociala dimensioner (Kumar et al. 2012) och inom fältet av 

marknadsföring kan dessa tre inkluderas i olika omfattning. Hållbarhet kan ses 

som en långtidsvision som rör utvecklandet av strategier baserade på etiska 

och moraliska principer (Isaksson et al. 2015). 

 

Enligt Isaksson et al. (2015) syftar hållbarhet till begreppet hållbar utveckling (på 

engelska sustainable development). Hållbar utveckling är enligt Sachs (2015) ett 

centralt koncept i vår tid och är både ett sätt att förstå världen samt en metod 

för att lösa globala problem. Begreppet fick internationell spridning år 1987, 

efter en lansering av rapporten “Vår gemensamma framtid” av 

Världskomissionen för miljö och utveckling, World Comission on 

Environment and Development, WCED; även kallad 

Bruntlandskommissionen (FN-förbundet 2012). Definitionen, som även blivit 

den mest frekvent använda definitionen av hållbar utveckling (Isaksson et al. 

2015), lyder följande: ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” 

(FN-förbundet 2012, s.1 ). 

 

I dagligt tal används ofta termen hållbarhet (FN-Förbundet 2012), vilken är den 

term som i den här uppsatsen används och härleder till begreppet hållbar 

utveckling med tillhörande tre dimensioner av hållbarhet. 
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Enligt Kotler (2011) är det inte tillräckligt att ett varumärke återspeglar 

produktens funktionella, fysiska eller emotionella egenskaper- konsumenterna 

förväntar sig även ett ansvarstagande hos företagen i form av socialt och 

miljövänligt engagemang. Ansvarstagande inom hållbarhetsaspekter på en 

företagsnivå är ofta benämnd CSR (Corporate Social Responsibility), vilket 

kan ses som ett organisatoriskt system i företaget med fokus på 

hållbarhetsaspekter (Isaksson et al. 2015). I denna uppsats kommer inte 

termen CSR användas utan istället, som ovan nämnt, används begreppet 

hållbarhet. Enligt McWilliams och Siegel (2001) kan hållbarhet beaktas som en 

form av investering i företaget. Företag som arbetar med hållbarhet kommer 

enligt McWilliams och Siegel (2001) ha samma nivå av vinst och lönsamhet 

som företag utan hållbarhetsfokus. Vidare bekräftar McWilliams och Siegel 

(2001) hållbarhetsattributens betydelse inom marknadsföringsfältet och anger 

att konsumenter värderar dessa attribut.  

 

Hållbarhet i marknadsföringen har benämnts på olika sätt av olika forskare 

och nedan följer därmed en kort sammanfattning av de mest diskuterade 

begreppen. 

 
Tabell 1: Sammanfattning, begrepp inom hållbarhet inom marknadsföringsfältet.   

 

Ekologisk marknadsföring (på engelska Ecological Marketing) 

I detta begrepp ligger fokus på ekologiska aspekter och miljöproblem- såsom 

att minska effekten av skadliga produkter som kopplats till luftföroreningar, 

användandet av oljereserver samt liknande aspekter som har negativa påverkan 

på ekosystemet (Meler & Magas 2014) 

Miljömarknadsföring (på engelska Environmental Marketing) 

Begreppet syftar till att minimera miljöskador genom att motivera 

konsumenter att välja ett mer miljövänligt alternativ. Fokus ligger även på att 

lyfta fram möjligheter hos företagen att nå konkurrensfördelar genom att 

använda miljömarknadsföring (Meler & Magas 2014). 

Grön Marknadsföring (på engelska Green Marketing) 

Grön marknadsföring fokuserar på rent tekniska processer, vilka är ämnade att 

resultera i nya innovativa produkter som ska bidra med minskade globala 

föroreningar. Ur ett “grönt perspektiv” ska företagen lägga stort fokus på att 

skydda miljön samt motivera en efterfrågan för miljövänliga produkter och 

tjänster (Meler & Magas 2014). 
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Hållbar Marknadsföring (på engelska Sustainable Marketing) 

Begreppet representerar ett mer radikalt synsätt där strävan är att möta den 

“totala miljömässiga kostnaden” av produktion och konsumtion samt sträva 

efter en hållbar utveckling och en hållbar ekonomi (Meler & Magas 2014). 

Begreppet “hållbar marknadsföring” har dock blivit ifrågasatt av bland annat 

Kumar et al. (2012) som menar att hållbar marknadsföring är något som syftar 

till långvarighet utan specifik relation till hållbar utveckling eller miljöaspekter. 

Enligt Belz och Peattie (2012) är detta en sorts marknadsföring som bygger 

långvariga kundförhållanden. 

Hållbarhetsmarknadsföring (på engelska Sustainability Marketing) 

Enligt Kumar et al. (2012) relaterar detta begrepp mer explicit till hållbar 

utveckling och definieras följande: “Hållbarhetsmarknadsföring bygger och bibehåller 

hållbara relationer med kunder, den sociala miljön och den naturliga miljön” (Kumar et 

al. 2012, s. 31). Därmed menar Kumar et al. (2012) att 

hållbarhetsmarknadsföring är ett bredare begrepp som involverar samtliga tre 

dimensioner av hållbarhet, “Profit, Planet, People”, samt tidigare presenterad 

term hållbar utveckling (Kumar et al. 2012) 

 

Med utgångspunkt i ovanstående förklaringar används termen 

“hållbarhetsmarknadsföring” främst i denna uppsats inom 

marknadsföringsfältet. Detta med utgångspunkt i argument från Kumar et al. 

(2012): att hållbarhetsmarknadsföring är ett brett begrepp som härrör till 

hållbar utveckling och inkluderar samtliga tre dimensioner av hållbarhet. Då 

denna uppsats syfte och frågeställningar ämnar använda hållbarhet i dess vida 

mening med fokus på sociala, ekonomiska samt miljömässiga aspekter, anses 

detta val av begrepp vara befogat i sammanhanget. 

 

 

2.2. Marknadsföringsstrategi 

Det har enligt Kumar et al. (2012) skett en förändring inom 

marknadsföringsfältet i och med att hållbarhet inkluderats allt mer. Att 

inkludera hållbarhet i marknadsföringen är inte längre ett val för företagen - 

det är en obligation om företagen vill uppnå konkurrensfördelar på marknaden 

(Dam & Apeldoorn 1996 refererad i Kumar et al. 2012). Vagasi (2004) 

poängterar vidare att ett ökat antal företag måste inse behovet av att 

implementera hållbarhet för att bibehålla konkurrensfördelar. Enligt Dam och 

Apeldoorn (1996 refererad i Kumar et al. 2012) är integration av hållbarhet i 
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marknadsföringen nödvändigt då marknadsföring inte längre enbart fokuserar 

på att möta människors personliga behov- marknadsföringen bör utformas 

med framtida generationers behov i åtanke. Företag måste därmed balansera 

marknadsföringsstrategin på ett sådant sätt att konsumenters behov kan 

tillfredsställas i samråd med att lönsamhet uppnås samt att kommunala och 

miljömässiga intressen beaktas (Vagasi, 2004).  

 

Det är viktigt att företag tar hänsyn till hållbarhet när de utformar 

marknadsföringsstrategin men att integrera hållbarhet i 

marknadsföringsstrategin är inte alltid en enkel uppgift (Kumar et al. 2012). 

Szekely och Knirsch (2005) beskriver integration av hållbarhet som en process, 

där företaget integrerar hållbarhetsaspekter i hela företagsstrategin. Den 

primära rollen med en marknadsföringsstrategi är att uppnå 

konkurrensfördelar (Slater & Olson 2001) och målet med att inkludera 

hållbarhet i strategin är att uppnå en fördelaktig position på marknaden 

(Obermiller et al. 2008). Som ett hållbarhetsengagerat företag kan positionen 

på marknaden innebära att företaget ses som annorlunda, åtråvärt samt 

försvarbart ur en miljömässigt hållbar synpunkt (Obermiller et al. 2008). I 

praktiken är det, som även nämnts ovan, dock inte enkelt att designa denna 

typ av marknadsföringsstrategi. Ett problem ligger i motsägelsen att hållbarhet 

i grunden syftar till att konservera resurser och konsumera mindre- medan ett 

ursprungligt mål med marknadsföring är att sälja mer, producera mer och 

därmed konsumera mer (Jones et al. 2008). Därmed behövs en balans mellan 

dessa motsägelser, en balans där strategin bör utformas på ett sådant sätt att 

företaget kan vara ekonomiskt lönsamt samtidigt som negativa effekter på 

miljö och samhälle minimeras (Kumar et al. 2012).  

 

Enligt Kumar et al. (2012) resulterar hållbarhet i marknadsföringsstrategin till 

förhöjt kundvärde och bygger långvariga kundrelationer, något som inte bara 

är fördelaktigt för företaget utan även för samhället och miljön. Hållbarhet i 

strategin bidrar inte enbart till konkurrensfördelar utan kan även vara 

kostbesparande och innovativt (Kumar et al. 2012).  Implementering av 

hållbarhet kan även ge fördelar såsom högre lönsamhet och långsiktig 

överlevnad på marknaden (Szekely & Knirsch 2005).  

 

Studier visar att hållbarhet kan implementeras i marknadsföringsstrategin på 

ett fungerande sätt om företaget integrerar hållbarhet i hela företagsstrategin 

och i företagskulturen (Kumar et al. 2012). Många företag är dock långsamma 
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på att integrera detta koncept i företaget trots att det är ett s.k. ”win-win koncept” 

för både företaget och konsumenterna. Företag måste därmed lösa de 

relaterande problem som existerar kring hållbarhetsmarknadsföring och 

överge den traditionella sortens marknadsföring (Kumar et al. 2012). Enligt 

Vagasi (2004) kräver hållbarhetsintegrering ett nytt ansvarstänkande och 

radikala förändringar i företagsbeteendet. Företag bör fokusera på att leverera 

ett adderat värde till konsumenterna och detta genom att förespråka det 

positiva med hållbarhetskonceptet. Företag bör även sträva efter att bygga 

långvariga förhållanden och samarbeten med konsumenterna och detta genom 

det adderade “mervärde” som hållbarhet kan resultera i (Vagasi 2004).  

 

Företag bör enligt Kumar et al. (2012) inkludera hållbarhet i produkter i 

marknadsföringsmixen samt i positioneringen så att dessa blir 

konkurrenskraftiga och leder till bättre produkter, bättre priser, bättre 

distribution och bättre reklam. Om företagen gör detta på rätt sätt kommer de 

att lyckas och nå konkurrensfördelar - men det kan endast ske när både företag 

och dess respektive intressenter inser det viktiga med att fokusera på 

hållbarhet och inkludera det i företagsstrategin (Kumar et al. 2012). Vidare 

understryker Dagher och Itani (2014) att det är nödvändigt att företag väljer 

den mest effektiva marknadsföringsstrategin för att kunna nå ut med sin 

hållbarhetsmarknadsföring på ett så effektivt sätt som möjligt. Denna 

marknadsföringsstrategi bör inkludera kommunikationsredskapen och 

marknadsföringsteknikerna som har utvecklats under det senaste årtiondet- 

såsom sociala medier, viral marknadsföring och “word of mouth”. Företag bör 

ständigt vara uppdaterade och framåttänkande för att kunna finna lösningar 

som inkluderar allt större spektrum av miljömässig och social hållbarhet 

(Kumar et al. 2012). 

 

När företag använder hållbarhet i marknadsföringsstrategin är det även viktigt 

att fokusera på “rätt konsumentsegment” (Kumar et al. 2012). De 

konsumenter som företagen bör fokusera på är s.k “early adopters” samt 

konsumenter som är redo att köpa de hållbara produkterna. I framtiden bör 

företagen lägga extra krut på just segmentering, positionering och fokus på 

dessa konsumentsegment för att effektivisera sin hållbarhetsmarknadsföring 

(Kumar et al. 2012). Det är viktigt att marknadsförare införskansar sig kunskap 

om de konsumenter de vill attrahera för att kunna utforma 

marknadskommunikationen på ett så lämpligt sätt som möjligt (Belz & Peattie, 

2012; Martin & Schouten, 2014; Ottman 2011). 
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2.3. Konsumenten   

Inom konsumtion av “hållbara produkter” har det skett en attitydförändring: 

från att vissa konsumenter tidigare prioriterat hållbara produkter ur ett “rädda 

världen” perspektiv till att välja hållbara varumärken främst av hälsoskäl, 

ekonomiska skäl eller för att dessa produkter ofta relateras till högre kvalitet 

(Ottman 2011). Att en produkt är hållbar, ekologisk eller naturlig behöver 

dock inte vara ett köpmotiv för alla konsumenter till att välja dessa produkter 

(Evans et al. 2008). Det centrala motivet i hållbarhetsmarknadsföring är enligt 

Evans et al. (2008) att få konsumenterna att känna att de kan göra skillnad 

genom att konsumera ”hållbara produkter”. 

 

“Hållbara produkter” behöver uppfylla samma- eller högre- kriterier som 

vanliga produkter (Ottman 2011). Hållbar konsumtion ska inte handla om att 

kompensera för vissa kriterier, det ska handla om att addera ytterligare värde 

till produkten (Martin & Schouten 2014). Det är därmed ett viktigt budskap 

för den hållbara marknadsföringen att förmedla och att påvisa att ingen 

uppoffring behöver ske i övergången från ”vanliga” till ”hållbara” produkter. 

Konsumenten ska inte behöva kompromissa med smak, kvalitet, design etc. 

för att erhålla den hållbara egenskapen. Tidigare har fokus legat på 

kommunikation riktad till konsumenten- i nuläget ligger fokus på 

kommunikation med konsumenten. Denna typ av kommunikation sker med 

fördel via sociala medier och hemsidor, vilket kan bidra till trovärdighet och 

lojalitet hos konsumenten (Martin & Schouten 2014). 

 

Enligt Ottoman (2011) är kunskap och motivation hos konsumenten viktiga 

faktorer vid konsumtion av hållbara produkter. Engagemang kring medvetna 

konsumtionsval kan skapas hos kunden genom upplysning om att dennes 

ansvar är av lika stor vikt som företagets. Ett sätt att skapa hållbart 

engagemang hos konsumenten är som tidigare nämnt att få denne att känna 

sig delaktig i kommunikationen och därmed skapa en ömsesidig samverkan 

mellan konsument och producent. Det råder dock fortfarande fördomar om 

hållbara produkter, vilket ytterligare betonar vikten av utbildning av 

konsumenten för att motbevisa dessa fördomar (Ottman 2011). Vidare kan 

hållbarhet enligt Grunert et al. (2014) uppfattas som ett diffust begrepp, vilket 

gör att det kan vara svårt för konsumenter att förstå och relatera till dess 

innebörd. Många konsumenter associerar hållbarhet med miljömässiga 

aspekter och inte till det bredare begreppet som även inkluderar de 

ekonomiska och sociala dimensionerna (Grunert et al. 2014). 

 



18 

Den så kallade “medvetna konsumenten” är en konsument med större personligt 

hållbarhetsengagemang och högre miljömässig medvetenhet än vanliga 

konsumenter (Grunert et al. 2014). Att vara engagerad i hållbarhetsfrågor 

behöver dock inte återspeglas vid inköpssituationen av livsmedel. Denna 

kontrovers i attityd och beteende kan enligt Grunert et al. (2014) kallas “attityd-

beteende gap” (direkt översättning från engelskans ”attitude-behaviour gap”). Dagher 

och Itani (2014) har vidare noterat att en konsument kommer konsumera mer 

hållbart parallellt med ökandet av dennes perception av hållbarhetsfrågans 

allvar. Konsumenten kommer även konsumera mer hållbart om denne känner 

mer ansvar och relation till hållbarhetsproblemet (Dagher & Itani 2014). Chan 

(2001) och Rashid (2009) poängterar vidare att kunskap om miljö inte 

nödvändigtvis betyder att konsumenten väljer att konsumera hållbart. 

Griskevicius et al. (2010)  menar att konsumenters intention att köpa hållbara 

produkter endast ökar när konsumenterna är medvetna om att de är bevakade. 

Forskning har visat att demografiska aspekter spelar roll för det hållbara 

beteendet. Kvinnor är mer medvetna när det kommer till hållbarhet och 

prioriterar oftare produkter med certifieringar. Det har också visat sig att äldre 

människor är mer medvetna om hållbarhet men har lägre förståelse för hur de 

ska applicera sin medvetenhet i praktiken. Högre utbildningsnivå visar på 

större förståelse och användning (Grunert et al. 2014).  

 

De viktigaste faktorerna som konsumenterna väger in vid ett köpbeslut är 

produktegenskaper såsom pris, varumärke, kvantitet samt certifieringar 

(Grunert et al. 2014). Dock har inte mycket forskning gjorts på vilken eller 

vilka av dessa egenskaper som väger tyngst samt vilken egenskap som 

prioriteras högst vid ett köpbeslut (Grunert et al. 2014). En faktor som är 

viktiga att framhäva för att motivera konsumenten att köpa hållbara produkter 

är certifieringar (Brahim et al. 2015). 

 

 

2.4. Kritik mot hållbarhetsbegreppet  

I samband med att det blivit allt vanligare med hållbarhet i marknadsföring har 

det också uppstått förvirring hos konsumenterna gällande påståenden som 

används i hållbarhetsrelaterade sammanhang och hållbarhetsmarknadsföring 

(Pac ̧o & Reis 2012). En av de största anledningarna till detta är enligt Pac ̧o och 

Reis (2012) avsaknaden av generellt accepterade definitioner och beteckningar. 

Det är vanligt att konsumenterna inte har tillräckligt med kunskap för att 

förstå innebörden av de hållbarhetsrelaterade certifieringar som finns på 
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marknaden idag.  Denna brist på kunskap kan leda till motsatt effekt- risken 

finns att konsumenten inte uppmärksammar det huvudsakliga budskapet och 

istället väljer bort, ignorerar eller t.o.m. irriteras av hållbara produkter och 

hållbarhetsmarknadsföring (Pac ̧o & Reis 2012). Kumar et al. (2012) menar att 

det är ett begränsat antal företag som på ett ärligt och genuint sätt försöker 

implementera hållbarhet i hela företaget och marknadsföringsstrategin- ofta 

har företagen kvar vissa produkter i sortimentet som är “icke hållbara” och 

detta är inte genuint hållbart menar (Kumar et al. 2012). Problematiken att 

förstå vad som är genuint hållbarhetsengagemang har skapat en skeptisk 

attityd hos konsumenterna i reklamsammanhang. Detta har gjort det svårare 

för genuint hållbara företag att finna en lämplig kommunikation med 

konsumenten, vilket i vissa fall hindrar utvecklingen av hållbara produkter. 

Om konsumenter misstror de hållbara fördelarna som certifieringarna står för, 

kan det leda till att det hållbara engagemanget hos företagen stagnerar 

(Grunert et al. 2014).  

 

 

2.5. Certifieringar 

Det finns ett antal olika hållbarhetsrelaterade certifieringar på marknaden idag 

och detta kan förvirra konsumenterna tillsammans med det ibland diffust 

tolkade konceptet hållbarhet (Grunert et al. 2014). Tidigare forskning visar 

enligt Grunert et al. (2014) att hållbarhetscertifieringar inte spelar en 

huvudsaklig roll i konsumenters inköpssituation av livsmedel. Ett generellt 

engagemang för hållbarhet hos konsumenterna resulterar inte automatiskt i att 

prioritera certifieringar i produktspecifika inköpssammanhang (Grunert et al. 

2014). Enligt Grunert et al. (2014) kommer framtiden för hållbarhetsrelaterade 

certifieringar bero på till vilken grad konsumenter bryr sig om hållbarhet på ett 

generellt plan samt till vilken grad detta återspeglas i inköpssituationen. 

Förståelse för specifika hållbarhetscertifieringar är relaterat till användandet av 

dessa märkningar samt hur dessa märkningar kommunicerar sin innebörd. 

Detta poängterar hur viktigt det är att certifieringar är s.k. “självförklarande”; att 

de kommunicerar innebörden på ett effektivt sätt och skapar mer förståelse 

samt motiverar konsumenten att prioritera dessa produkter (Grunert et al. 

2014). 

 

Grundläggande skillnader finns vidare mellan de ekologiska märkningarna och 

de andra så kallade hållbarhetsmärkningarna. Generellt kan dock konstateras 

att certifierat kaffe är bättre än icke certifierat, då certifiering leder till bättre 
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kontroll av både arbetsförhållanden och produktion (Naturskyddsföreningen 

2016). I denna uppsats ligger fokus på certifieringar som är relevanta inom 

kaffebranschen. I tabellen nedan följer en kortfattad förklaring av var och en 

av dessa utvalda certifieringar: 

 

Tabell 2: Sammanställning, Certifieringar 

 

 

KRAV 

Produktmärkningen KRAV visar att varan är ekologiskt producerad. Denna 

märkning är Sveriges mest kända miljömärkning för mat. Certifieringen ställer 

extra höga krav på klimatpåverkan, djuromsorg, hälsa och socialt ansvar (KRAV 

2016). 

 

Fairtrade  

Detta är en oberoende produktmärkning som skapar goda förutsättningar för 

odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra arbets- och levnadsvillkor 

(Fairtrade 2016). 

 

Rainforest Alliance  

Detta är en oberoende organisation som arbetar för att bevara den biologiska 

mångfalden. Organisationen arbetar även med att skapa hållbara 

försörjningsmöjligheter genom att förbättra företagsmetoder och 

konsumentbeteenden (Rainforest Alliance 2016). 

 

EU- Ekologiskt 

Märkningen visar att produkten kommer från ekologiska odlingar där 

konstgödsel och syntetiska bekämpningsmedel inte används (European 

Commission 2016). 

 

UTZ 

Detta är en ideell organisation som genom information och utbildning skapar 

bättre förutsättningar för en mer hållbar produktion (UTZ 2016).  

 

 

 

För att sammanfatta ovanstående teori om hur företag kan utforma en 

framgångsrik hållbarhetsmarknadsföring, har en modell utformats med syfte 

att sammanställa och belysa de viktigaste aspekterna. Denna modell återfinns 

nedan i figur 1. En modell har även utformats för att sammanfatta och belysa 
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de viktigaste identifierade faktorer som påverkar konsumenternas attityd till 

hållbarhetsmarkandsföring. Denna modell kan ses nedan i figur 2. 

 

 

Figur 1: Sammanfattning, identifierade faktorer för att uppnå en effektiv 

hållbarhetsmarknadsföring 

 

 
Figur 2: Sammanfattning, identifierade faktorer som påverkar konsumentens attityd till 

hållbarhetsmarknadsföring.  

- Integrera hållbarhet i hela företaget  

- Nytt ansvarstänk i företaget 

- Lös relaterande hållbarhetmarknadsförings-
problem 

-Belys det positiva med hållbara produkter 
och hållbar konsumtion 

 

- Överge "traditionell marknadsföring",  

- Var nytänkande, uppdaterade och 
framåttänkande 

- "Adderat värde" i och med 
hållbarhetsimplementering 

- Samarbete och ömsesidig kommunikation 
med konsumenten 

- Upplys & utbilda konsumenten om 
hållbarhetsattribut (konceptet, beteckningar, 

certifieringar) 

- Motivera konsumenten  

- Lär känna konsumenten, införskaffa kunskap 
om denne 

- Fokus på rätt konsumentsegment: "den 
medvetna konsumenten" 

- Använd rätt kommunikationskanaler: 
Virtuella plattformar, Sociala medier och 

"Word Of Mouth" 

Faktorer för effektiv 
hållbarhetsmarknadsföring 

- Produktegenskaper 

- Hälsoskäl 

- Ekonomiska skäl 

- Produktperception om högre kvalitet 

- Demografiska aspekter 

- Ålder 

- Kön 

- Utbildningsnivå 

- Upplysning & Utbildning av konsumenten 

- Motivation hos konsumenten  

- Typ av kommunikationskanal 

- Känsla av att vara bevakad vid 
inköpssituationen 

- Konsument-typ: "medveten konsument" 
eller "vanlig konsument" 

- Graden personlig ansvarskänsla 

- Uppfattat relation till hållbarhetsproblemet 

Faktorer som påverkar 
konsumentens attityd  
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3. Metod 

I metodkapitlet anges tillämpad forskningsmetod och tillvägagångssätt samt motiv till varför 

dessa anses lämpliga i sammanhanget. Vidare anges uppsatsens datainsamling. Kapitlet är 

därefter uppdelat i “Företagsperspektivet” och “Konsumentperspektivet”. Denna uppdelning 

ämnar ge struktur och överskådlighet. Avslutningsvis diskuteras metodens trovärdighet, 

reliabilitet och validitet.  

______________________________________________________ 

3.1. Forskningsmetod  

I den här uppsatsen har en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod 

använts.  Enligt Trost (2010a) är en kvalitativ studie rimligt att använda om 

forskaren vill förstå människors sätt att resonera, reagera eller urskilja 

handlingsmönster. En kvantitativ studie är istället passande vid en 

undersökning huruvida vissa samband existerar eller ej. Både kvalitativa och 

kvantitativa studier kan utgöra förstudier till den andra metoden. Ofta kan det 

även vara en fördel att kombinera metoderna för att få olika infallsvinklar på 

studien. En kvalitativ studie kan då exempelvis användas för att få ett djup till 

undersökningen (Trost 2010a). En kvalitativ metod är anpassningsbar och 

möjliggör insamling och komplettering av material så länge det anses 

nödvändigt (Trost 2010a). Enligt Trost (2010b) är verkligheten ofta mer 

komplicerad än att man tydligt kan klassificera studier som endera kvalitativ 

eller kvantitativ- ofta kan delmoment i en studie innehålla båda 

metodansatserna. 

 

I den här uppsatsen kombineras metoderna för att ge olika infallsvinklar på 

studien samt tillföra varierande typ av information. Enligt Steckler et al. (1992) 

stärks studien genom detta. Att använda en kombination av metoderna anses 

vidare lämpligt i detta specifika fall, då syftet i uppsatsen är av dubbel karaktär: 

dels att undersöka hur företag kan implementera hållbarhet i sin 

marknadsföring, dels att undersöka konsumenterna respons till detta. 

Forskningsfrågorna i uppsatsen är som tidigare angett uppdelad i två delar: en 

del som behandlar “Företagsperspektivet” samt en del som behandlar 

“Konsumentperspektivet”. Den kvalitativa undersökningen baseras på första 

delen av syftet: hur företag kan använda hållbarhet i sin 

marknadsföring.  Undersökningarnas utgångspunkt är därmed att först 

tillämpa en kvalitativ metod i form av intervjuer på ett valt företag. En 

kvalitativ metod ansågs passande till företagsperspektivet, med hänvisning till 

ovanstående argument av Trost 2010a.   De kvalitativa intervjuerna ämnar ge 

en praktisk anknytning i sammanhanget. Intervjuerna ska också fungera som 
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informationsbas samt utgångspunkt för att vidare genomföra en kvantitativ 

enkätundersökning. Detta tillvägagångsätt stärks vidare av Eliasson (2010) och 

Hussein (2009) som anser det lämpligt att först tillämpa en kvalitativ metod 

vilken ger information som därpå kan analyseras med kvantitativa metoder. 

Den kvantitativa undersökningen baseras därmed på andra delen i syftet: hur 

konsumenter påverkas av hållbarhet i marknadsföring. Huvudfokus i denna 

uppsats är således kvantitativ.    

 

3.2. Datainsamling 

Enligt Trusty (2011) är det grundläggande att samla in relevant teori innan en 

undersökning utförs. Detta för att tillskansa sig kunskap om valt ämne samt 

möjliggöra en utgångspunkt i tidigare litteratur och aktuellt forskningsläge 

innan undersökning sker (Trusty 2011). I denna uppsats har en omfattande 

litteraturgenomgång utförts innan såväl kvalitativ som kvantitativ 

undersökning genomförts. Litteraturen har bidragit till såväl kunskap inom valt 

ämne som riktlinjer i tillvägagångsätt och uppbyggnad av metoderna. Viss 

inhämtning av information och komplement av material har även skett 

kontinuerligt under studiens gång och parallellt med övriga arbetsmoment.  

 

Datainsamlingen har skett genom primärdata och sekundärdata. Primärdata 

består av de kvalitativt genomförda intervjuerna med Löfbergs samt 

enkätundersökningen. I “Företagsperspektivet” samt i 

“Konsumentperspektivet” beskrivs de primära datainsamlingarna mer 

utförligt. Sekundärdata består av tidigare och aktuell forskning inom valt 

ämnesområde och bransch.  Denna har inhämtats från artiklar, böcker samt 

relevanta källor på internet. Inhämtning av data har skett kontinuerligt för att 

hålla informationen a jour, då vetenskapliga artiklar och litteratur enligt 

Bryman och Bell (2013) snabbt kan bli inaktuella. Vid litteratursökning 

användes OneSearch som huvudsaklig sökmotor.  
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3.3. Företagsperspektivet 

Här beskrivs metoden för kvalitativa undersökningen, intervjuerna. Val av företag 

presenteras, datainsamling samt underlag för intervjun. 

_____________________________________________________________ 

 

3.3.1. Företaget 

För att kunna besvara syfte och forskningsfrågor behövdes ett lämpligt företag 

som kunde agera exempel för vald bransch samt ge praktisk förankring i 

uppsatsen. Uppsatsen syftar delvis till att undersöka och beskriva hur företag 

kan använda sig av hållbarhet i sin marknadsföring- därav behövdes ett företag 

för att undersöka detta på ett konkret sätt som komplement till relevant 

litteratur i ämnet. Undersökningarna är avgränsade till produktkategorin kaffe 

inom livsmedelsbranschen och därmed söktes ett lämpligt företag i denna 

bransch och produktkategori. Kriterier önskvärda hos företaget är att företaget 

bör vara genuint engagerade i hållbarhetsfrågor, arbeta med hållbarhet i sin 

marknadsföring samt vara väletablerat inom vald bransch. 

 

Ett företag som uppfyller dessa kriterier är Löfbergs. Löfbergs är ett familjeägt 

företag som grundades år 1906 av bröderna Anders, John och Josef Löfberg 

(Löfbergs 2016). Ända sedan starten har det inom företaget funnits ett stort 

engagemang för hållbarhetsfrågor. Löfbergs är exempelvis en av världens 

största importörer av ekologiskt och Fairtrade-märkt kaffe. Företaget arbetar 

internationellt och i dagsläget säljs företagets kaffe under varumärkena 

Löfbergs, Peter Larsen Kaffe, Melna, Crema, Percol och Green Cup (Löfbergs 

2016). Hälften av deras försäljning sker till detaljhandeln, vilken denna uppsats 

fokuserar på. Med hänvisning till ovanstående motiv fungerar därmed 

Löfbergs som objekt i uppsatsen och anses exemplifiera ett 

hållbarhetsengagerat företag inom vald bransch på ett tillfredställande sätt.  

 

3.3.2. Intervjuer 

Som tidigare nämnt utgör intervjuerna med Löfbergs den kvalitativa 

primärdatan. Kvalitativa intervjuer utmärks av att enkla och raka frågor kan få 

komplexa och innehållsrika svar (Trost 2010a). Standardisering anger till vilken 

grad frågorna är densamma och situationen densamma för de intervjuade. 

Standardisering innebär avsaknad av variation, därmed innebär en låg 

standardisering stora variationsmöjligheter. Strukturering är ett annat uttryck i 
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sammanhangets som anger om frågorna i en intervju har fasta eller öppna 

svarsalternativ samt om frågorna rör ett visst ämne (Trost 2010a). 

 

Förfrågan om intervjuer skedde via mailkontakt under några tillfällen i januari 

och februari månad 2016. Vid förfrågan av intervjuer angavs syftet till 

uppsatsen och varför Löfbergs anses vara lämpligt som företag i detta 

sammanhang. För att besvara syfte och frågeställningar som rör hållbarhet och 

marknadsföring ansågs det lämpligt att intervjua företagets hållbarhetschef Eva 

Eriksson samt marknadschef Lena Rodin. Detta var ett val som togs i samråd 

med företagsledningen på Löfbergs och dessa företagsrepresentanter är ytterst 

ansvariga för respektive område. Det ansågs inte nödvändigt att hålla de 

intervjuade anonyma, då Löfbergs agerar exempel i uppsatsen och inte jämförs 

med andra företag. Samtliga personer godkände även att namn samt 

företagsnamn används i uppsatsen och att citat får publiceras.  

 

Intervju med Eva Eriksson, hållbarhetschef, genomfördes den 3 mars 2016 

och med Lena Rodin, marknadschef, den 15 april 2016. Intervjuerna 

genomfördes utifrån relativt låg standardisering samt semistrukturerad form. 

Detta gav utrymme för variationsmöjligheter men med viss fokus på valda 

ämnesområden. Dessa ämnesområden utgick från uppsatsens frågeställningar 

rörande ”Företagsperspektivet”. Frågorna i en semistrukturerad intervjuguide 

ger tydlig struktur men även ge utrymme för följdfrågor om detta anses 

relevant (Trost 2010a). En semistrukturerad intervju är som namnet utger mer 

flexibel än en helt strukturerad intervju. Detta ger personen som intervjuar 

större handlingsfrihet och ökad förståelse för den intervjuade (Trost 2010a). 

Då intervjuerna i denna uppsats ämnar undersöka hur företaget använder 

hållbarhet i sin marknadsföring, ansågs en semistrukturerad intervju lämplig. 

 

3.3.3. Bearbetning och analys av intervjuer 

När en intervju genomförts ska den bearbetas, analyseras och tolkas (Trost 

2010a). Enligt Trost (2010a) finns det många möjligheter vid bearbetning av 

materialet. Det gäller dock att visa att det som valts ut ur den kvalitativa datan, 

via analys och kodning, är intressant för uppsatsens sammanhang (Trost 

2010a). Kodning ska enligt Trost (2010a) vara s.k. “öppen”- d.v.s. att den som 

kodar ska ha ett “öppet sinne” och vara alert för andra tolkningar än de som 

förefaller mest uppenbara. Därefter kan kodning se lite olika ut: allt från att 

analysera enstaka ord, hela meningar, ansatser eller en generell uppfattning av 
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hela intervjun. Det viktiga är att fråga sig vad intervjun egentligen “säger”, om 

det finns något i den som är intressant (Trost 2010a).  

 

Intervjuerna med Löfbergs representanter bearbetades, analyserades och 

tolkades för att avgöra vad i intervjuerna som var relevant och intressant att 

använda som informationsbas till enkäterna. Vidare sållades den information 

ut som kan besvara uppsatsens syfte och forskningsfrågor. Kodningen skedde 

enligt Trost (2010a) argument om att analysera intervjuerna som helhet för att 

finna det som är intressant i materialet. Vissa ord, meningar och ansatser i det 

aktuella intervjuresultatet gavs därmed mer fokus. Båda intervjuerna ansågs, 

efter bearbetning, ha genererat goda resultat vilket gjorde att intervjuerna 

vidare kunde användas som representativt empiriskt resultat samt som 

informationsbas till enkäterna.  

 

 

3.4. Konsumentperspektivet 

Här behandlas den kvantitativa undersökningen. Enkäten presenteras med tillhörande 

urval, design, datainsamling samt bortfallsanalys. 

 

 

3.4.1. Enkät 

Enkätundersökningen utgör uppsatsens kvantitativa primärdata. Enkätstudier 

möjliggör undersökningar av olika variabler och orsakssamband på ett enkelt 

och överskådligt sätt enligt Trost (2010b). Vidare kan det i en 

enkätundersökning utföras undersökning av attityder (Bryman & Bell 2013), 

vilket anses lämpligt utifrån uppsatsens frågeställningar och syfte rörande 

”Konsumentperspektivet” 

 

3.4.2. Urval 

Då en enkätundersökning ska genomföras är det viktigt att begrunda urvalet 

respondenter (Trost 2010b). Populationen anger vilken del av befolkningen 

som finns i åtanke för studien och denna ska begränsas och definieras tydligt 

enligt Trost (2010b). I denna uppsats utgör kaffekonsumenter i Sverige 

populationen. Gällande urvalet har det genomförts ett så slumpmässigt urval 

som möjligt utifrån rådande förutsättningar avseende tidsram etc. för 

uppsatsen. Urvalet bestod av kaffekonsumenter och dessa hade möjlighet att 
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besvara den öppna webbenkäten via en Facebooklänk under perioden 18-25 

April 2016.  

3.4.3. Enkätdesign 

I kvantitativa undersökningar är det ofta en hög grad av standardisering till 

skillnad mot de kvalitativa undersökningarna (Trost 2010b). Hög grad av 

standardisering innebär avsaknad av variation i frågorna. Det är enligt Trost 

(2010b) önskvärt med hög grad av standardisering i enkäter, då målet är att få 

respondenterna att tolka frågorna på så likartat sätt som möjligt. Vidare kan 

frågorna utformas som öppna eller icke-öppna frågor, d.v.s. om frågorna har 

fasta svarsalternativ eller ej. Trost (2010b) anser att fasta svarsalternativ 

underlättar de tekniska aspekterna i analysen av enkäter. Öppna svarsalternativ 

kan resultera i osäkerhet hos respondenten, jämfört med fasta svarsalternativ 

som erbjuder färdiga svarsalternativ för respondenten (Trost 2010b). För 

uppsatsens kvantitativa undersökning valdes webbenkäter som enkätform. 

Webbenkäter är enligt Trost (2010b) kostnadseffektivt då distributionen är 

billig samt enkel att bearbeta. Enkelheten kan dock vara en nackdel om denna 

bidrar till oordning i exempelvis urvalsfråga samt enkätens utformning. Design 

av enkäten bör även planeras utförligt- aspekter som enkät-längd och 

frågornas utformning blir mer beaktningsvärda vid webbenkäter än vid fysiska 

enkäter. Enkätens längd ska kortas ned så långt det är möjligt och frågorna ska 

utformas kortfattat, lättförståeligt och konkret. Väl utvalda grafiska element, 

såsom bilder och videor, kan användas i en webbenkät för att uppmuntra 

svarsfrekvensen (Trost 2010b). 

 

Webbenkäten till denna undersökning tog utgångspunkt i ovan nämnda 

kriterier av Trost (2010b). Enkelhet och kostnadseffektivitet var önskvärt och 

ansågs lämpligt i sammanhanget. Urvalsfrågan var en kritisk del i planeringen 

av enkäten, då det var önskvärt med ett relativt slumpmässigt urval för vidare 

analys och bearbetning av data. Utformningen av enkätens design och frågor 

planerades även noggrant. Enkäten utformades i Google Forms. Det ansågs 

viktigt att enkäten skulle inbjuda till hög svarsfrekvens och därmed lades fokus 

på att utforma en enkät som uppfattades enkel och relativt lättsam att svara på. 

Det var en utmaning att inkludera de aspekter som behövs för att besvara 

uppsatsen syfte och frågeställningar, på ett så kortfattat och lättförståeligt sätt 

som möjligt. Resultatet blev relativt kort enkät men som inkluderade 

nödvändiga aspekter för att kunna besvara frågeställningar och syfte. Vissa för 

sammanhanget relevanta bilder lades även in i enkäten för att uppmuntra 

svarsfrekvensen samt tillföra en ytterligare dimension av förståelse av frågorna. 
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Dessa bilder visade bland annat olika certifieringar. Enkäten återfinnes som 

helhet i bilaga 2.  

Frågorna har vidare delats in i kategorier med överrubriker för att uppnå 

struktur och överskådlighet. Förklarande meningar och instruktioner har givits 

där det ansetts nödvändigt. Frågorna har utformats i vardagligt språk enligt 

tidigare nämnda argument av Trost (2010b).  Frågorna i enkäten är av relativt 

hög standardisering, då målet var att få respondenterna att svara på ett 

specifikt sätt. Detta underlättades med icke-öppna svarsalternativ, d.v.s. att 

frågorna har fasta svarsalternativ. Dessa icke-öppna svarsalternativ ämnade 

dessutom underlätta de tekniska aspekterna i undersökningen och dess 

efterkommande analys. Dessutom bidrar fasta svarsalternativ till minskad 

osäkerhet hos respondenterna enligt Trost (2010b), vilket i sammanhanget var 

önskvärt. I slutet av enkäten tackas respondenten och informeras om att 

svaren kommer behandlas konfidentiellt. Kontaktuppgifter tillgängliggjordes i 

det fall respondenten hade några funderingar om enkäten. Dessa element ska 

enligt Eliasson (2010) finnas med i en enkät. 

En pilotundersökning utfördes den 7 april 2016 för att undersöka hur enkäten 

skulle uppfattas av respondenter samt för att möjliggöra korrigeringar innan 

slutlig publicering. Fyra individer inom urvalsgruppen pilotundersöktes varpå 

det kunde fastslås att enkäten borde ta cirka fem minuter att besvara. 

Pilotundersökningen bidrog till värdefulla insikter men beaktades samtidigt 

med ett kritiskt förhållningssätt, då pilotundersökningar återspeglar specifika 

individers respons (Eliasson 2010; Trusty 2011). 

 

3.4.4. Datainsamling och analys av data 

Enkäten publicerades på webben den 18 april 2016 och avslutades för 

bearbetning den 25 april 2016. Antalet respondenter var totalt 144 stycken. 4 

besvarade enkäter sållades dock bort på grund av ofullständiga uppgifter i 

svaren. Totalt blev därmed 140 enkätsvar godkända för vidare bearbetning och 

analysering. Vid analys av webbenkäterna sammanställdes inledningsvis 

datamaterialet i Excel. Vidare bearbetning och analysering skedde i 

statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social Science). I SPSS 

lades svaren in för varje fråga i den ordning frågorna ställts i webbenkäten. 

Därefter skapades deskriptiva diagram och tabeller för varje fråga (deskriptiva 

diagram och tabeller finns i bilaga 3). Detta gav en god översikt av svaren och 

möjliggjorde för vidare analys och tester. De enkätfrågor som ansågs anknyta 

till uppsatsens forskningsfrågor var intressanta att analysera i olika test för att 
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komplettera de deskriptiva diagrammen samt ge ytterligare stöd till studien. 

Vid de olika testen som utfördes på utvald data valdes en signifikansnivå på 

0,05. Detta är en acceptabel signifikansnivå vid statistiska tester (Mendenhall & 

Sincich 2013).  De tester som använts för vissa utvalda frågor är Wilcoxon´s 

teckenrangtest, Friedman´s test samt olika typer av T-test. Testen är signifikanta om 

de får ett p-värde är under 0,05 (Mendenhall & Sincich 2013). Om testen är 

signifikanta kan det göras uttalanden om att stickprovet återspeglar 

populationen samt att generella slutsatser om populationen kan dras utifrån 

stickprovets resultat.  

 

3.5. Trovärdighet, reliabilitet och validitet 

Termen trovärdighet används vid kvalitativa undersökningar medan termerna 

reliabilitet och validitet används i kvantitativa undersökningar (Trost 2010b). 

Då det i denna uppsats används både kvalitativ och kvantitativ metod, används 

samtliga termer.  

 

Reliabiliteteten anger i vilken grad en mätning är “stabil” och inte utsatt för 

slumpmässig påverkan (Trost 2010b). För att uppnå hög reliabilitet i den 

kvantitativa mätningen krävs en hög standardisering. Validitet, eller giltighet, 

anger att instrumenten eller frågan mäter det den är avsedd att mäta. I en 

enkätundersökning påverkar frågornas formulering och formulärets utseende 

såväl reliabilitet som validitet hos studien (Trost 2010b).  

 

Gällande intervjuerna har dessa som tidigare nämnts utformats enligt en 

semistrukturerad intervjuguide. Enligt Trost (2010a) skapar detta ett ramverk 

för ämnena som ska bearbetas vilket vidare stärker trovärdigheten hos den 

kvalitativa undersökningen. Vissa delar av intervjun ansågs efter bearbetning 

inte längre relevant för uppsatsens slutliga syfte och frågeställningar. Vissa 

frågor och svar har efter bearbetning och kodning inte valts att representera 

resultatet då det enligt Trost (2010a) är viktigt att enbart gallra ut det 

intressanta och relevanta utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Intervjuerna genomfördes med en representant ur företaget åt gången, vilket 

enligt Eliasson (2010) minimerar risk för feltolkningar och grupptryck. Detta 

tillvägagångssätt anses enligt Eliasson (2010) stärka trovärdigheten hos den 

kvalitativa intervjun. En aspekt att beakta är om de intervjuade personerna gett 

mer ärliga svar om de hållits anonyma i studien. I detta fall, då de intervjuade 

personerna inte varit anonyma, är det viktigt att ta hänsyn till att de intervjuade 

representanterna möjligtvis besvarat intervjufrågorna på ett sätt företaget 

önskar.  I intervjuerna valdes ändå att ej hålla de intervjuade anonyma. Detta 
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val togs i samråd med de intervjuade själva samt för att det ansågs lämpligt i 

denna uppsats. 

 

I enkäten för denna uppsats är som tidigare nämnt frågorna utformade med 

hög standardisering och med fasta (icke-öppna) svarsalternativ. Detta för att 

uppnå så hög reliabilitet som möjlig hos mätningen. Validiteten anses vidare ha 

uppnåtts väl, då frågorna är utformade efter vad studien avsett att mäta: 

konsumenternas respons och attityd till hållbarhet i marknadsföringen. 

Enkäten pilotundersöktes vidare av 4 individer inom urvalsgruppen för att 

ytterligare säkerställa begripligheten av enkäten. Enligt Bryman och Bell (2013) 

ska alla faktorer som ingår i en kvantitativ studie relatera till ämnet som 

studien avser, varpå det är viktigt att avgöra om de faktorer som ingår i en 

enkätundersökning är relevanta utifrån teori och empiri som ligger till grund 

för studien. I uppsatsens enkätundersökning säkerställdes detta genom att 

samtliga delar i enkäten ansågs relevanta för studiens fortsatta statistiska analys 

samt den teori som ligger till grund för studien. Enligt Eliasson (2010) är det 

en svaghet hos en kvantitativ undersökning att resultatet kan förändrats om 

undersökningen repeteras en tid senare. På grund av satt tidsram för denna 

uppsats kan inte enkätundersökningen upprepas och det är viktigt att beakta 

faktumet att resultatet endast avspeglar konsumenternas attityd i dagsläget, 

våren 2016.  

 

Enligt Trost (2010b) påverkar storleken på urvalet vidare hur representativ 

studien är för populationen. Ett större urval i denna uppsats hade varit 

önskvärt för att stärka studien och bidra till en mer verklighetstrogen 

avspegling av populationen. Uttalanden om slutsatser som inte är statistiskt 

bevisbart kan endast betraktas som uttalanden av urvalet och inte om hela 

populationen (Trost 2010b).  
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4. Resultat 

Nedan redovisas undersökningarnas empiriska material. Kapitlet inleds med presentation av 

resultatet från de genomförda kvalitativa intervjuerna. Därefter presenteras resultatet av den 

kvantitativa enkätundersökningen. Intervjuguiden återfinns i bilaga 1 och enkäten i bilaga 

2. 

 

4.1. Företagsperspektivet 

Här presenteras utvalda delar ur de kvalitativa intervjuerna, vilka anses 

intressanta och relevanta utifrån uppsatsen syfte och frågeställningar. Muntliga 

citat av de intervjuade skrivs som blockcitat. Intervjuguiden finns presenterad 

som bilaga 1. 

Löfbergsgruppen ska uppfattas som Europas mest hållbara kaffekoncern 

som med sin passion, starka varumärke och det godaste kaffet levererar ökat 

värde för kunder, konsumenter och ägare. (Eva Eriksson, Hållbarhetschef) 

I Löfbergs är hållbarhet en central del i företaget enligt både Eva Eriksson och 

Lena Rodin. Hållbarhet och arbetet för hållbar utveckling är en 

grundvärdering i företaget och integrerat i alla led. Detta genuina 

hållbarhetsengagemang som löper genom hela produktionsledet fastslås i det 

lämpliga uttrycket “ansvar från böna till kopp” (Löfbergs 2016). För att bidra till 

en hållbar utveckling och en hållbar framtid arbetar företaget dessutom med 

olika utvecklingsprojekt i utsatta länder och lägger stor vikt vid arbetet i 

odlingsländerna. Utvecklingsprojekten samt de viktiga certifieringarna är till 

hjälp för att kaffeodlarna ska få bättre förutsättningar, livsförhållanden och 

bidrar dessutom till högre produktkvalitet menar Eriksson.  

För hållbar utveckling förutsätts enligt Eriksson att man tar hänsyn till samtliga 

tre hållbarhetsaspekter; de sociala, miljömässiga och ekonomiska eller uttryckt 

som de tre P:na- People, Planet, Profit. Eriksson menar vidare att alla tre är 

lika viktiga aspekter som samspelar. Hållbarhet är något som idag har blivit allt 

viktigare för företag att arbeta med och Eriksson poängterar det viktiga med 

att hållbarhetsarbetet är integrerat i hela företaget. 
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Det spelar ingen roll hur mycket man som hållbarhetschef brinner för 

hållbarhet om man har en oengagerad ledning, då kan man stånga sitt huvud 

blodigt. (Eva Eriksson, Hållbarhetschef) 

Rodin bekräftar ytterligare det essentiella i företagets integrerade värdegrund 

samt hur viktigt det är att det på ett trovärdigt sätt ska kunna återspeglas till 

konsumenterna via marknadsföringen. Vidare finns ledord som Ansvar, 

Engagemang, Entreprenörskap samt Professionalitet i företaget.  

Vad gäller kommunikationen till konsumenterna sker detta i butik, genom 

olika magasin, tidskrifter, på Löfbergs hemsida och via sociala medier såsom 

Facebook, Instagram och Twitter. De virtuella plattformarna är enligt Rodin 

välfungerande för daglig och ständigt uppdaterad information och 

kommunikation. Här ges möjlighet för konsumenterna att kommunicera direkt 

till- och med - företaget. Här presenteras bland annat nya produktlanseringar, 

samarbeten, tävlingar och inbjudningar till olika event. Att närvara på 

festivaler, tillställningar och årliga föreläsningar i Almedalen ses som viktiga 

inslag i marknadsföringen. Det finns även en “kaffe bil” som cirkulerar på 

Stockholms gator och bjuder på Löfbergs kaffe. Enligt Rodin är dock den 

viktigaste marknadsföringskanalen produkterna i sig- de ska uttrycka företagets 

hållbarhetsarbete samt representera det som är viktigt i produkten.  

Det är tydligt att Löfbergs sedan företagets grundande arbetar engagerat med 

hållbarhetsfrågorna- dock är detta inte något som marknadsföringen fokuserar 

mest på i dagsläget, våren 2016. Enligt Rodin är det en medveten strategi av 

företaget. Rodin menar att hållbarhetsattribut hos produkterna snarare är en 

”hygienfaktor” på marknaden idag- m.a.o. att hållbara produkter är en 

självklarhet och ska tillsammans med andra attribut stärka en produkt och ett 

varumärke. Ett stort fokus i marknadsföringen av Löfbergs kaffeprodukter 

ligger i nuläget istället på smaken. Det är viktigt att genom väl utförd 

marknadsföring stärka Löfbergs varumärke, attrahera konsumenterna och 

stärka sin roll på nutidens och framtidens kaffemarknad säger Rodin.  

Vi vill upplevas som moderna, transparenta och framåtlutande. Nära, Öppna, 

Äkta och Modiga är ledord som vi vill symboliseras med. (Lena Rodin, 

Marknadschef) 
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Företaget vänder sig till alla marknadssegment men ett extra fokus ligger på 

den s.k. ”LEC-målgruppen” (Leading Edge Consumers), vilket enligt Rodin 

representerar konsumenter som är mer medvetna om sin hållbara konsumtion 

än genomsnittet konsumenter. Dessa konsumenter, LEC, är vidare benägna att 

sprida sina åsikter samt påverka andra konsumenter och sin omgivning med 

sitt genuina engagemang gällande hållbara produkter. Företaget önskar därmed 

nå en bredare och yngre målgrupp. Den yngre målgruppen är framtidens 

kaffekonsumenter och dessa vill företaget attrahera genom ökat fokus på 

upplevelser, smak, nya produkter och marknadsföring via sociala medier. På 

detta vis kan varumärket stärkas och vara konkurrenskraftigt på framtidens 

kaffemarknad menar Rodin.  

Löfbergs vill finnas och stå starka på marknaden i hundratals år till- därför 

är det viktigt att vi attraherar de yngre, mer medvetna konsumenterna med 

hjälp av kreativa marknadsstrategier. (Lena Rodin, Marknadschef) 

Eriksson och Rodin önskar att konsumenterna i så stor mån som möjligt blir 

påverkade av hållbarhet och hållbarhetsattribut i marknadsföringen. De önskar 

vidare att de certifierade produkterna får hög prioritering i inköpssituationen. 

Eriksson är dock osäker på om företaget lyckas påverka konsumenterna på det 

sätt företaget önskar samt om företagets hållbarhetsengagemang återspeglas 

nog tydligt i deras marknadsföring. Eriksson skulle därför önska ett ökat fokus 

på hållbarhet i marknadsföringen. Rodin menar dock att Löfbergs inte anser 

att det är företagets roll att utbilda konsumenter om hållbarhetscertifieringar- 

information om certifieringar sköter produktmärkningarnas företag själva. På 

Löfbergs hemsida står det dock utförligt om hållbarhetsarbetet, de olika 

utvecklingsprojekten, samarbetena samt certifieringarna.  

Eriksson menar avslutningsvis att företagen och handeln har huvudansvaret 

för marknadsföring av hållbara produkter – konsumenterna bör kunna känna 

sig trygga med att allt de köper i handeln är ansvarsfullt producerat. Detta 

ansvar är något som Löfbergs tar med stort allvar- innan slutet av 2016 är 

målet att allt deras kaffe ska ha en certifieringsmärkning.  

 

För att sammanfatta ovanstående kvalitativa resultatdel, om hur Löfbergs 

arbetar med hållbarhet och implementerar det i sin marknadsföring, har en 

modell utformats för att belysa de viktigaste faktorerna. Denna modell 

återfinns nedan i figur 3.  
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Figur 3: Sammanfattning; ur intervjuerna identifierade faktorer som Löfbergs fokuserar på i 
sin marknadsföringsstrategi och i sin hållbarhetsmarknadsföring.  

 

4.2. Konsumentperspektivet 

Här presenteras resultatet av den kvantitativa enkätundersökningen. Inledningsvis 

presenteras resultatet av enkätens frågor, i samma ordning som i enkäten. Vissa utvalda 

deskriptiva diagram används i den löpande texten för att belysa relevant resultat som kan 

kopplas direkt till uppsatsens frågeställningar. Övriga deskriptiva diagram och tabeller är 

placerade i bilaga 3. Efter deskriptiv del presenteras resultatet av de olika signifikanstest 

som utförts. Enkäten återfinnes i sin helhet som bilaga 2.  

4.2.1. Deskriptiv data 

Analys av kvantitativ data visar inledningsvis att fler kvinnor än män besvarat 

enkäten (diagram 1, bilaga 3). Av de 140 respondenterna kan vidare 

konstateras att en stor del av respondenterna är mellan 20-30 år (diagram 2, 

bilaga 3). Majoriteten av respondenterna har svarat att de har en eftergymnasial 

utbildning (diagram 3, bilaga 3).  

I enkäten har respondenterna fått besvara olika hållbarhetsfrågor. Många av 

respondenterna “Instämmer helt” att hållbarhetsfrågor är viktiga för dem 

(diagram 7, bilaga 3). Vidare värdesätter flertalet respondenter kaffeföretagens 

arbete inom hållbarhetsfrågor (Diagram 10, Bilaga 3). Det är dock ett splittrat 

Löfbergs fokus i 
marknadsförin

gen 

- "Rätt" 
marknadsföringskan
aler Sociala medier 

och virtuella 
plattformar  

- Attrahera "rätt" 
konsumentsegment: 

LEC  

- Nå en yngre och 
bredare 

konsumentkrets 

- Nya produkter 

- Fokus på 
upplevelser  

- Kreativ 
marknadsföring 
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resultat i huruvida respondenterna anser att de är miljömedvetna (diagram 8, 

bilaga 3). 

I enkäten har konsumenterna fått besvara hur väl de anser att de förstår 

innebörden av de fem certifieringar som valts ut i uppsatsen. Dessa är som 

tidigare nämnt KRAV, Fairtrade, Rainforest Alliance, UTZ samt EU-

Ekologiskt.  I diagrammen som rör certifieringarna kan utläsas att stor del 

respondenter anser sig ha god kännedomen om KRAV (Diagram 11, Bilaga 3). 

Respondenterna anser även att de vet innebörden av Fairtrade relativt väl 

(Diagram 15, Bilaga 3).  Kunskap om Rainforest Alliance innebörd är splittrad 

hos respondenterna (Diagram 12, Bilaga 3) och UTZ har låg 

igenkänningsfaktor hos respondenterna (Diagram 13, Bilaga 3). Angående EU- 

Ekologisk märkning har många respondenter svarat att de inte vet innebörden 

av denna certifiering (Diagram 14, Bilaga 3). Resultatet visar vidare att en stor 

andel respondenter önskar att de hade mer kunskap om de aktuella 

certifieringarna och även önskar att företagen informerade tydligare vad dessa 

står för (Diagram 16 & 17, Bilaga 3). 

I enkäten tillfrågas konsumenten vilka tre faktorer som anses viktigast i en 

inköpssituation av kaffe i livsmedelsbutiken. Resultatet av detta visas nedan i 

figur 4. Det kan utläsas att respondenterna anser att “Smak” är den viktigaste 

faktorn i en inköpssituation. Därefter kommer “Pris” och ”Certifieringar” 

hamnar som den tredje viktigaste faktorn följt av ”Varumärke”. 
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Figur 4: Sammanställning av vad respondenterna anser vara de tre viktigaste faktorerna i 

köpbeslutet av kaffe i livsmedelsaffären.  

Avseende frågan hur ofta inköp med certifieringar på produkten sker, visar 

resultatet att svaren är relativt splittrade. Dock kan det utläsas att en majoritet 

av konsumenterna svarat att de föredrar att köpa kaffe med certifieringar. Dessa 

svar sammanställs nedan i figurerna 5 samt 6.  

 

Figur 5: Huruvida respondenten ofta köper kaffe med certifieringar i livsmedelsbutiken.  
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Figur 6: Huruvida respondenten föredrar att köpa kaffe med certifieringar i 

livsmedelsbutiken.  

4.2.1. Signifikanstest 

För att bearbeta enkätdata vidare har, som i metoddelen beskrivits, olika 

signifikanstest används för att komplettera de deskriptiva diagrammen samt ge 

ytterligare stöd till studien. Som tidigare nämnt är signifikansnivå vald till 0,05 

och de test som utförts är Wilcoxon´s teckenrangtest, Friedman´s test samt 

olika typer av T-test. Testen är utförda på enkätdata som anses direkt knyta an 

till forskningsfrågorna och syftet rörande konsumentperspektivet. Om testen 

visar signifikans kan slutsatser om populationen i sin helhet dras och urvalet 

sägs kunna ”återspegla populationen”.  

För att fortsätta bearbeta resultatet angående de tre faktorer respondenterna 

anser viktigast i en inköpssituation av kaffe i livsmedelsaffären, har dessa 

rangordnats i tabellen nedan. Rangordning har skett utifrån medelvärden från 

deskriptiv data.  Detta visas i tabellen nedan där ett högre medelvärde således 

visar högre popularitet och därmed hamnar högre i rang. Uträkning av 

medelvärden återfinns i diagram 18, bilaga 3. 
 

Tabell 3: Rangordning av inköpsfaktorer  

 

Rang Inköpsfaktor Medelvärde 

 1 Smak 0,807 

2 Pris 0,564 

3 Certifiering 0,429 

4 Varumärke 0,379 

5 Vana 0,293 

6 Kampanj 0,207 

7 Övrigt 0,000 

 

 

Vidare var det önskvärt att undersöka huruvida rangordningen för dessa 

faktorer visar signifikans eller ej, dvs om denna rangordning verkligen 

stämmer överens med verkligheten. Detta undersöktes genom T-test. I T-
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testen ställdes faktorn med högst medelvärde mot faktorn med näst högst 

medelvärde- ända tills sista faktorn inkluderats. Resultatet kan ses nedan i 

diagrammet. T-testen visade att alla faktorer är signifikanta förutom 

”Certifiering”. Anledning till att ”Certifiering” har blivit icke-signifikant är att 

”Varumärken” har ett närliggande medelvärde. Detta innebär att det skulle 

kunna vara slumpen som gör att ”Certifiering” fått några fler röster än 

”Varumärken”. Sammanfattningsvis är därmed ”Certifiering” inte signifikant 

nog för att i populationen anses vara den 3:e viktigaste faktorn i 

inköpssituationen – men i själva urvalet kan slutsatsen dras att certifiering 

hamnar på tredje plats. Nedan sammanfattas detta i tabell 4, vilken är en 

vidareutvecklad tabell utifrån tabell 3 men som även inkluderar signifikans.  

 

Tabell 4: Rangordning av inköpsfaktorer inklusive signifikans 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidare önskades utreda huruvida det finns ett s.k. ”attityd-beteende gap” hos 

konsumenterna. Detta kan utredas genom att analysera enkätsvar till 

enkätfrågorna: ”Jag köper ofta kaffe med certifieringar på produkten” samt ”Jag föredrar 

att köpa kaffe med certifieringar på produkten” (se figur 5 & 6 ).   

 

Dessa frågor jämförs i ett ”Parat T-test” (engelskans Paired Sample Test) för 

att ta reda på om konsumenternas vilja att köpa certifierat kaffe (föredrar att 

köpa kaffe med certifieringar) stämmer överens med deras faktiska beteende (köper 

ofta kaffe med certifieringar) i inköpssituationen. Om konsumenternas attityd/vilja 

Rang Inköpsfaktor Medelvärde Signifikant för 

populationen 

1 Smak 0,807 Ja 

2 Pris 0,564 Ja 

3 Certifiering 0,429 Nej 

 4 Varumärke 0,379 Ja 

5 Vana 0,293 Ja 

6 Kampanj 0,207 Ja 

7 Övrigt 0,000 Ja 
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stämmer överens med deras faktiska beteende så ska det ska inte finnas någon 

skillnad i medelvärdena, ”Mean” i tabellen ska i sådant fall vara 0. T-värdet ska 

också vara 0 om det inte finns någon skillnad. Om ”Mean” inte är 0, som så är 

fallet nedan i figur 7, då ”Mean” är 3,33 samt 3,72, innebär det att det finns en 

skillnad i medelvärdena. Denna skillnad visar att det existerar ett ”attityd-

beteende gap” i konsumenternas attityd/vilja att köpa certifierat kaffe jämfört 

med deras faktiska beteende i inköpssituationen. Sammanfattningsvis visar 

resultatet i det parade T-testet att konsumenterna som säger sig ”föredra” att 

köpa certifierat kaffe inte visar detta i inköpssituationen. Testet är signifikant 

då signifikansnivån är 0,000  enligt figur 8 nedan och därmed representativt för 

populationen. 

 

 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

 

”Jag köper ofta kaffe 

med certifieringar på 

produkten” 

3,33 140 1,283 ,108 

”Jag föredrar att köpa 

kaffe med 

certifieringar på 

produkten” 

3,72 140 1,336 ,113 

Figur 7: Parat T-test  

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlatio

n 

Sig. 

 

”Jag köper ofta kaffe 

med certifieringar på 

produkten” ”Jag 

föredrar att köpa kaffe 

med certifieringar på 

produkten” 

140 ,725 0,000 

Figur 8: Parat T-test, fortsättning 

 

Förutom ovanstående T-test, kan ”Wilcoxon teckenrangtest” (engelskans 

Wilcoxon Signed Ranks Test) utreda om det finns ett ”attityd-beteende gap” 

hos respondenterna. Detta test jämför samma data som i ovanstående ”Parat 

T-test”. Om det inte existerar en skillnad i attityd jämfört med faktiskt 
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köpbeteende så skulle ”Mean Rank” vara lika- vilket i nedanstående Figur 9 

syns att det inte är, då ”Mean Rank” är 27.38 samt 31,28. Därmed visar 

resultatet av Wilcoxon Teckenrang Test att det existerar en skillnad i attityd 

och beteendet och detta är statistiskt bevisat då signifikansen är mindre än 0,05 

enligt figur 10. 

 
 

Wilcoxon Signed Ranks Test 

Ranks 

 N 

Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

Jag föredrar att 

köpa kaffe med 

certifieringar på 

produkten - Jag 

köper ofta kaffe 

med 

certifieringar på 

produkten 

Negative 

Ranks 
12a 27,38 328,50 

Positive Ranks 48b 31,28 1501,50 

Ties 80c   

Total 

140   

a. Jag föredrar att köpa kaffe med certifieringar på produkten < Jag 

köper ofta kaffe med certifieringar på produkten 

b. Jag föredrar att köpa kaffe med certifieringar på produkten > Jag 

köper ofta kaffe med certifieringar på produkten 

c. Jag föredrar att köpa kaffe med certifieringar på produkten = Jag 

köper ofta kaffe med certifieringar på produkten 
Figur 9: Undersökning om ”attityd beteende gap” genom Wilcoxon Teckenrang Test 

 
 

Test Statisticsa 

 

Jag föredrar att köpa kaffe 

med certifieringar på 

produkten - Jag köper ofta 

kaffe med certifieringar på 

produkten 

Z -4,474b 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,000 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 
Figur 10: Wilcoxon Teckenrang Test, fortsättning 
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Fortsättningsvis följer resultat av T-test som utreder huruvida konsumenterna 

förstår innebörden av de tidigare presenterade certifieringarna. Från tidigare 

presenterad deskriptiv data kan tydas att kunskapen om certifieringarna är 

splittrad (se även deskriptiva diagram 11-15, bilaga 3). T-testen belyser 

ytterligare trovärdigheten av slutsatserna som kan dras om respondenternas 

kunskap om certifieringarnas innebörd.  

 

För att avgöra huruvida respondenterna förstår de fem certifieringarna har de 

enkätsvar som rör certifieringarna jämförts med ett medelvärde à 3 i T-testen. 

Anledningen till att jämförelsetal 3 valts i testerna, är att medelvärdet för 

skalans 5 svarsalternativ (från ”Instämmer inte alls” till ”Instämmer helt”) är 3. 

Skulle medelvärdet, ”Mean”, i respektive test bli 3 innebär det att 

respondenterna förstår innebörden av denna certifiering. Blir ”Mean” över 3, 

innebär det att konsumenterna förstår innebörden av certifieringen mer än väl. 

Blir medelvärdet mindre än 3 innebär det att respondenterna inte förstår 

innebörden av certifieringen.  

 

I Figur 11 är medelvärdena blå och fet-markerade. Där kan bl.a. utläsas att 

respondenterna generellt sett förstår innebörden av KRAV och Fairtrade, då 

dessa medelvärden är över 3. Däremot förstår de inte innebörden av UTZ, 

EU-ekologiskt och Rainforest Alliance, då dessa medelvärden är under 3. 

Noterbart är att resultatet av T-testen visar att förståelse av innebörden av 

märkningen KRAV är mycket god, då medelvärdet är 3,48. Gällande UTZ 

visar resultatet dock att förståelsen inte är god, då denna har ett medelvärde på 

1,51. 

 

Signifikansnivåerna (markerat i blått i Figur 12) visar vidare om testen rörande 

certifieringar är signifikanta, d.v.s. om man kan dra slutsatser som kan sägas 

återspegla populationen. KRAV, UTZ, EU-Ekologiskt och Fairtrade har 

signifikanta värden och slutsatser om dessa certifieringar kan anses återspegla 

hela populationen. Rainforest Alliance har ett icke-signifikant värde (0,214) 

och återspeglar därmed ej populationen- denna kan enbart spegla urvalets 

resultat. Att Rainforest Alliance fått ett icke-signifikant värde beror på att dess 

medelvärde är 2,86 och därmed ”för nära” medelvärdet 3. När värden är 

mycket nära ett jämförelsevärde kan slumpen påverkat resultatet och därmed 

anses det inte tillräckligt signifikant för att kunna dra slutsatser om hela 

populationen.  
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One-Sample Statistics 

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Jag vet vad 

produktmärkningen 

KRAV innebär 

 

139 3,48 1,224 ,104 

Jag vet vad 

produktmärkningen 

UTZ innebär 

 

140 1,51 ,933 ,079 

Jag vet vad 

produktmärkningen 

EU-Ekologiskt 

innebär 

 

140 2,63 1,343 ,113 

Jag vet vad 

produktmärkningen 

Faitrade innebär 

 

140 3,74 1,184 ,100 

Jag vet vad 

produktmärkningen 

Rainforest Alliance 

innebär 

140 2,86 1,288 ,109 

Figur 11: T-test, Certifieringar 
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Figur 12: T-test, Certifieringar, fortsättning inklusive signifikansnivå 

 

 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 3 

t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Jag vet vad 

produktmärkningen 

KRAV innebär 

 

4,643 138 ,000 ,482 ,28 ,69 

Jag vet vad 

produktmärkningen 

UTZ innebär 

 

-18,844 139 ,000 -1,486 -1,64 -1,33 

Jag vet vad 

produktmärkningen 

EU-Ekologiskt 

innebär 

 

-3,273 139 ,001 -,371 -,60 -,15 

Jag vet vad 

produktmärkningen 

Faitrade innebär 

 

7,426 139 ,000 ,743 ,55 ,94 

Jag vet vad 

produktmärkningen 

Rainforest Alliance 

innebär 

-1,247 139 ,214 -,136 -,35 ,08 
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För att sammanfatta den kvantitativa resultatdelen, har en modell utformats 

för att belysa de viktigaste aspekterna ur enkätresultatet. Ur 

enkätundersökningen har följande faktorer identifierats som påverkar 

konsumentens attityd till hållbarhetsmarknadsföring och som anses kunna 

påverka konsumentens köpbeslut. Dessa sammanfattas nedan i figur 13.  

 

 

 

 

Figur 13: Sammanfattning; ur resultatet identifierade faktorer som påverkar 

konsumenternas attityd till hållbarhetsmarknadsföring samt styr inköpsbeslutet av kaffe i 

livsmedelsaffären.  

 

 

 

 

 

Attitydspåverkande 
faktorer  

  

- Kunskap om hållbarhet, 
beteckningar och 

certiferingar 

- Inköpsfaktorer: pris, 
smak, certifieringar, 

varumärken, 
kampanjer, vana, etc.  

Personligt engagemang 
och motivation  

- Konsument typ: 
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5. Analys 

I det här kapitlet diskuteras och analyseras uppsatsens teori samt undersökningarnas 

resultat.  Dessa sammankopplas för att möjliggöra besvarande av uppsatsens syfte och 

forskningsfrågor. Inledningsvis analyseras och diskuteras “Företagsperspektivet”, därpå 

“Konsumentperspektivet”. Frågeställningarna för perspektiven repeteras även för att bidra 

till en tydlig struktur i analysen samt underlätta besvarandet av dessa. Avslutningsvis 

jämförs de olika perspektiven och likheter och skillnader belyses.  

_____________________________________________________________ 

5.1. Företagsperspektivet 

Frågeställningar, Företagsperspektivet:  

·   Hur arbetar företag med hållbarhet i sin marknadsföring? Hur implementeras 

hållbarhet i marknadsföringsstrategin? 

·   Påverkar hållbarhet i marknadsföringen konsumenterna på det sätt företaget 

önskar? Är företagets hållbarhetsengagemang väl återspeglat i 

marknadsföringen?  

En beskrivning av hur Löfbergs arbetar med hållbarhet i sin marknadsföring 

kan ge en generell bild av hur företag inom denna bransch kan använda 

hållbarhetskonceptet i marknadsföringen. Avgränsningen gjordes som tidigare 

nämnt för att på ett genomförbart och konkret sätt belysa ett teoretiskt 

marknadsföringsproblem och Löfbergs agerar exemplifierande som objekt för 

den här uppsatsen. 

Hållbarhet inkluderar enligt Isaksson et al. (2015) tre dimensioner; sociala, 

miljömässiga och ekonomiska- även benämnda Profit, Planet, People- eller 

“Tripple Bottom Line” (TBL). Eriksson hävdar att det är en grundläggande 

förutsättning att företaget tar hänsyn till samtliga tre dimensioner för att bidra 

till en hållbar utveckling. Löfbergs anser vidare att samtliga tre är lika viktiga 

aspekter som samspelar inom företaget och marknadsföringen. Eriksson 

synpunkter går därmed i linje med vad Kumar et al. (2012) hävdar; att företag 

ur ett hållbarhetsperspektiv bör grunda sina verksamheter på dessa tre 

dimensioner och att de inom marknadsföringen kan inkluderas i olika 

omfattning. Vagasi (2004) poängterar vidare att företag måste balansera 

marknadsföringsstrategin på ett sådant sätt att konsumenters behov kan 

tillfredsställas i samråd med att lönsamhet uppnås och kommunala samt 
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miljömässiga intressen beaktas. Detta samspel är något Löfbergs lägger fokus 

på när de arbetar med hållbarhet i sin marknadsföring, då företaget sedan 

starten haft ett stort hållbarhetsengagemang, vill leverera ett ökat värde till 

konsumenterna- samtidigt som de förstår vikten av daglig lönsamhet i 

verksamheten. Hållbarhet kan enligt Isaksson et al. (2015) ses som en 

långtidsvision där utvecklandet av strategier baseras på etiska och moraliska 

principer. Det upplevs som att Löfbergs byggt en strategi med långsiktighet i 

och med inkluderandet av hållbarhet, i såväl företaget i stort som i 

marknadsföringen. Löfbergs har hållbarhet som central värdegrund i företaget 

och vill enligt uttal av Rodin och Eriksson “överleva och stå sig konkurrenskraftiga 

flera hundra år till”- vilket vidare förtydligar denna långtidsvision byggd på 

moraliska principer. 

Kotler (2011) menar att konsumenter förväntar sig att företag tar ett ansvar i 

form av socialt och miljövänligt engagemang. Kotlers (2011) argument går i 

linje med vad Eriksson poängterar- att det är företagen och handeln som har 

huvudansvaret för att konsumenterna ska känna sig trygga med att produkter 

är hållbart och ansvarsfullt producerade. Kotler (2011) menar att detta 

ansvarstagande hos företagen är nödvändigt för varumärket- det är inte längre 

tillräckligt att varumärket återspeglar funktionella, emotionella eller fysiska 

egenskaper. Kumar et al. (2012) hävdar dock att det är ett begränsat antal 

företag som på ett genuint sätt implementerar hållbarhet i företaget och i 

marknadsföringsstrategin. Kumar et al. (2012) menar att företag ofta har kvar 

vissa produkter, eller delar i sortimentet, som inte är “helt hållbara”. Rodin 

hävdar dock att det är viktigt att se alla bäckar små -hellre inneha en stor del 

certifierade produkter i sortimentet och vissa “icke hållbara” istället för att 

inneha enbart “icke-hållbara” produkter. Det Rodin poängterar kan tyckas 

logiskt; att det är bättre att företag implementerar viss hållbarhet än ingen alls. 

Samtidigt kan det ligga en viss poäng i vad Kumar et al. (2012) menar; att 

företag som inte är fullt ut “hållbara” kan upplevas som icke-genuina och 

eventuellt förvirra konsumenterna. Företaget skulle kunna riskera att uppfattas 

kontroversiellt om det inte “löper hela linan ut” genom att enbart inkludera 

hållbara produkter. Löfbergs verkar dock ta implementeringen av endast 

hållbara produkter på stort allvar, då ett uppsatt mål är att allt deras kaffe ska 

vara certifierat innan slutet av 2016. Detta uppsatta mål upplevs som en 

ytterligare markering om ”det ansvarstagande företaget” Eriksson förespråkar. 

Att det är viktigt att integrera hållbarhet i företaget och i 

marknadsföringsstrategin är flera forskare enade om- Vagasi (2004) poängterar 

att fler företag måste inse behovet av att implementera hållbarhet för att 
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bibehålla och skapa konkurrensfördelar, Dam och Apeldoorn (1996 refererad i 

Kumar et al. 2012) anser att integration av hållbarhet i marknadsföringen är 

helt nödvändig och även Kumar et al. (2012) anser att det är viktigt att 

företaget beaktar hållbarhet då utformning av marknadsföringsstrategin 

sker.  Dock är implementering av hållbarhet i marknadsföringen inte alltid en 

enkel uppgift menar Kumar et al. (2012)- men kan lyckas om integration av 

hållbarhet sker i hela företagsstrategin och företagskulturen. Argument av 

Szekely och Knirch (2005) är lite av samma karaktär som Kumar et al. (2012), 

då de förespråkar integration av hållbarhetsaspekter i hela företagsstrategin 

och detta som en slags process. Enligt Eriksson och Rodin är hållbarhet samt 

arbetet för hållbar utveckling en grundvärdering i företaget och integrerad i alla 

led. Rodin understryker hur viktig denna värdegrund är för att hållbarhet på ett 

trovärdigt sätt ska kunna användas i marknadsföringen samt återspeglas till 

konsumenten. Med hänvisning till Kumar et al. (2012) kan det därmed tänkas 

att Löfbergs har möjlighet att lyckas väl med hållbarhet i 

marknadsföringsstrategin- då de lyckats integrera hållbarhet i hela företaget.  

Kumar et al. (2012) poängterar dock, som tidigare nämnt, svårigheten med att 

implementera hållbarhet i företaget och marknadsföringen samt att flera 

företag är långsamma på att anamma detta “win win”-koncept. Detta verkar 

dock inte vara en överhängande svårighet för Löfbergs, med tanke på hur de 

anammat hållbarhet i företaget. Beträffande detta “win win” koncept är det 

intressant att identifiera vilka positiva fördelar hållbarhet i marknadsföringen 

kan föra med sig. Flera forskare belyser de positiva fördelar som integrering av 

hållbarhet kan föra med sig. Obermiller et al. (2008) hävdar att 

hållbarhetsengagerade företag kan positionera sig som åtråvärda och mer 

“miljömässigt försvarbara” på marknaden och McWilliams och Siegel (2001) 

anser att hållbarhet kan beaktas som en typ av investering i företaget. Kumar 

et al. (2012) menar vidare att hållbarhet i marknadsföringsstrategin kan 

resultera till förhöjt kundvärde och långvariga kundrelationer; något som är 

fördelaktigt för företag, samhälle och miljö. Szekely och Knirsch (2005) pekar 

ut fördelar såsom lönsamhet och långsiktig överlevnad på marknaden och 

Kumar et al. (2012) hävdar att hållbarhetsimplementering kan ge 

konkurrensfördelar, vara kostbesparande och innovativt.  

Listan med fördelar kan göras lång men viktigt är att beakta om dessa 

överensstämmer med verkligheten. Undersökningen av Löfbergs visar att 

företaget anser att det är fördelaktigt att vara hållbarhetsengagerat. Löfbergs 

åsikter verkar gå i linje med det “win win” koncept Kumar et al. (2012) talar 

om. Detta koncept innebär som tidigare nämnt möjlighet till förhöjt 
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kundvärde och långvariga relationer, vilket torde vara ett naturligt resultat om 

konsumenter vet att de interagerar med ett företag som tar sitt ansvar 

avseende hållbarhetsfrågor. Detta bör i sin tur bära med sig den ökade 

lönsamhet och långsiktiga överlevnad som Szekely och Knirsch (2005) belyser. 

Lönsamhet och den påstådda kostbesparing Kumar et al. (2012) diskuterar, går 

lite hand i hand kan tyckas.  Nämnda argument bör innebära att hållbarhet kan 

ses som den form av investering McWilliams och Siegel (2001) talar om. Det 

kan dock diskuteras huruvida hållbarhet i marknadsföringen är speciellt 

“innovativt” som Kumar et al. (2012) menar- då ett stort antal företag i dagens 

Sverige lägger fokus på hållbarhetsmarkandsföring. Graden av innovation i det 

hela torde bero på hur pass kreativt och nytänkande 

hållbarhetsmarknadsföringen utformas. 

Fortsättningsvis är det relevant att analysera hur Löfbergs marknadsföring 

utformas, hur kommunikation med konsumenterna sker och hur de ämnar nå 

ut med sitt hållbarhetsengagemang. Huruvida hållbarhet i marknadsföringen 

påverkar konsumenterna på det sätt företaget önskar samt om företagets 

hållbarhetsengagemang är väl återspeglat i marknadsföringen, är intressant och 

relevant att belysa då detta även är frågeställningar för uppsatsen. Ovan i 

analysen har diskuterats det grundläggande med att integrera hållbarhet i hela 

företaget för att kunna implementera konceptet på ett trovärdigt sätt i själva 

marknadsföringen. Härnäst behandlas mer specifika aspekter hur detta görs på 

ett konkret sätt i marknadskommunikationen.  

Dagher och Itani (2014) poängterar det nödvändiga med att välja den 

marknadsföringsstrategi som möjliggör en så effektiv kommunikation som 

möjligt för att nå ut med hållbarhetsattributen till konsumenterna. En sådan 

marknadsföringsstrategi bör enligt Dagher och Itani (2014) inkludera moderna 

marknadsföringstekniker och kommunikationsredskap, såsom viral 

marknadsföring, sociala medier och “word och mouth”. Dessa element i 

strategin verkar överensstämma med Löfbergs taktik, då företaget väljer att 

lägga ökat fokus på marknadsföring i sociala medier. Rodin anser att de 

virtuella plattformarna är välfungerande för ständigt aktuell och uppdaterad 

information och kommunikation. Rodin anger att de virtuella plattformarna 

skapar möjlighet att kommunicera med konsumenterna, vilket enligt Martin och 

Schouten (2014) är centralt i modern marknadsföring. Att kommunicera med 

konsumenten bidrar enligt Martin och Schouten (2014) till ökad lojalitet och 

trovärdighet hos konsumenten- något Löfbergs möjligtvis har i åtanke då de 

lägger ökad fokus på denna typ av marknadskommunikation. Sociala medier är 

ofta en naturlig mötesplats för den yngre generationen, vilken är den 
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generation Löfbergs vill attrahera då dessa anses vara “framtidens kaffe 

generation”.  Rodin understryker att företaget i dagsläget fokuserar på s.k. 

“LEC” (engelskans Leading Edge Consumers), då dessa som tidigare nämnt är 

yngre, ”medvetna konsumenter” som är genuint engagerade i vad de 

konsumerar och gärna sprider sitt engagemang med sin omgivning. Dessa 

engagerade konsumenter är enligt Rodin åtråvärda att attrahera när det gäller 

hållbara produkter och hållbar konsumtion. Kumar et al. (2012) lyfter fram att 

företag som använder hållbarhet i marknadsföringen måste fokusera på “rätt 

konsumentsegment”. Dock menar Kumar et al. (2012) att detta “rätta 

konsumentsegment” är s.k. “early adopters”, vilket inte helt överensstämmer 

med det segment Löfbergs önskar attrahera (LEC). Dock kan tyckas att både 

“LEC” och “early adopters” tillhör liknande genre av konsumenter. 

”LEC” bör vidare kunna jämställas med vad Grunert et al. (2014) kallar “den 

medvetna konsumenten”- en konsument med större personligt 

hållbarhetsengagemang än gemene konsument.  

Löfbergs vill attrahera den yngre generationen och ”LEC” med hjälp av 

kreativa marknadsföringsstrategier samt ett ökat fokus på upplevelser och nya 

produkter. Löfbergs produkter är i sig en av de viktigaste 

marknadsföringskanalerna enligt Rodin och dessa ska uttrycka det essentiella 

hos företaget, bl.a. hållbarhetsarbetet. Att närvara på events, festivaler och 

tillställningar är inslag i Löfbergs marknadsföringsstrategi, vilket känns som väl 

valda områden för att öka medvetenheten hos ovan nämnt 

konsumentsegment. Känslan av att Löfbergs önskas ses mer moderna stärks 

ytterligare då de vill kopplas med ord som öppna, modiga och framåtlutande och 

enligt Kumar et al. (2012) bör företag vara just framåttänkande och 

uppdaterade. Denna moderna identitet löper parallellt med ett genuint 

hållbarhetsengagemang, då Löfbergs även vill upplevas som transparenta, nära, 

äkta och tar fasta på ledord som ansvar och engagemang. Dessa adjektiv upplevs 

som väl valda och kan möjligtvis stärka företagets image på marknaden om de 

lyckas attrahera det önskade konsumentsegmentet genom rätt slags 

marknadsföring. Vidare upplevs företagets marknadsföringsstrategi stämma 

överens med förklaring av Slater och Olson (2001) samt Obermiller et al. 

(2008); att den primära avsikten med marknadsföring är att uppnå 

konkurrensfördelar och en fördelaktig position på marknaden. 

En del av Löfbergs hållbarhetsarbete och hållbarhetsmarknadsföring är att 

föreläsa om hållbarhet. Detta görs b.la. på skolor, konferenser, events och den 

årliga politiska mötesplatsen “Almedalsveckan” på Gotland. Flera av dessa 

föreläsningstillfällen, b.la. Almedalsveckan, är öppen för alla och är ett tillfälle 
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att upplysa om hållbarhetskonceptet. Enligt Ottoman (2011) är konsumenters 

kunskap om hållbarhet samt motivation viktiga faktorer för att skapa hållbar 

konsumtion. Vidare kan ett engagemang för medvetna konsumtionsval hos 

konsumenter skapas genom att upplysa dem om vikten av det ansvar som 

ligger hos dem själva (Ottoman 2011). Konsumenter kan enligt Grunert et al. 

(2014) bli förvirrade av det ibland diffusa hållbarhetskonceptet samt den 

uppsjö certifieringar som finns på marknaden. Det har även påvisats att det 

hos konsumenterna ligger en problematik i att förstå vad som är genuint 

hållbart engagemang hävdar Grunert et al. (2014). Problematiken skapar 

skeptiska konsumenter, vilket gör det svårt för företaget att finna ett lämpligt 

sätt att kommunicera med dem. Detta hindrar ibland utvecklingen av hållbara 

produkter och kan leda till att engagemanget hos även företaget stagnerar 

(Grunert et al. 2014). Nyss nämnt belyser det viktiga med att lösa 

problematiken runt konsumenternas förvirring och motverka tvivlet hos dem. 

Resultatet av detta skulle kunna vara en mer effektiv kommunikation mellan 

företaget och konsumenterna samt att företagets hållbarhetsengagemang kan 

fortlöpa. Paco och Reis (2012) argumenterar liknande- att samtidigt som det 

blivit allt vanligare med hållbarhet i marknadsföringen har det uppstått 

förvirring hos konsumenter. Denna förvirring kan bero på att det saknas 

tydliga definitioner och beteckningar i samband med påståenden i 

hållbarhetsmarknadsföringen och att konsumenterna helt enkelt inte har 

tillräcklig kunskap att förstå innebörden av dessa (Paco & Reis 2012). 

Konsumenterna kan dessutom ha fördomar om hållbara produkter och därför 

poängterar Ottoman (2011) vikten av att upplysa och utbilda konsumenterna.  

Enighet i vikten av att upplysa och utbilda konsumenter rörande 

hållbarhetskonceptet, marknadsförings-påståenden, beteckningar och 

certifieringar, visar att företag möjligen bör lägga fokus på detta om de vill 

skapa en högre medvetenhet hos konsumenterna. Löfbergs skapar en viss 

medvetenhet och upplyser konsumenterna i och med deras föreläsningar men 

Rodin menar att det inte är Löfbergs huvudansvar att utbilda konsumenterna 

rörande certifieringar. Frågan är om Löfbergs ansträngning rörande upplysning 

och information är tillräckligt för att utbilda ett bredare 

konsumentsegment.  Kanske bör ett ökat fokus läggas på att upplysa 

konsumenterna och därmed skapa mer medvetenhet- möjligtvis skulle detta 

stärka företagets plats på marknaden ytterligare samt bidra till en prioritering 

av varumärket och dess hållbara produkter. Detta skulle därmed innebära att 

företaget påverkade konsumenterna mer i den mån de önskar samt att 

företagets hållbarhetsengagemang tydligare skulle återspeglas i 

marknadsföringen. 
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5.2. Konsumentperspektivet 

Frågeställningar, konsumentperspektivet: 

·   Påverkar hållbarhetsattribut i marknadsföring konsumenterna? Om så är fallet- 

på vilka sätt? Om inte- vilka faktorer styr konsumenterna? 

·   Existerar ett s.k. “attityd-beteende gap” hos konsumenterna? 

·   Förstår konsumenterna innebörden av olika certifieringar? Prioriteras 

produkter med certifieringar vid inköpssituationen? 

Martin och Schouten (2016) hävdar att det har skett en attitydförändring hos 

konsumenter där hållbarhetsattribut fått allt mer fokus och Kotler (2011) 

påpekar vidare att konsumenter förväntar sig att företag ska ta ett socialt och 

miljömässigt ansvar. Tidigare i analysen har diskuterats hur företagen kan 

arbeta med hållbarhet i marknadsföringen. Härefter diskuteras och analyseras 

hur detta påverkar det konsumenterna, vad deras attityd och respons på 

hållbarhetsattribut i marknadsföringen är. Ottoman (2011) menar att 

konsumenterna väljer hållbara produkter av hälsoskäl, ekonomiska skäl eller 

utifrån tron om att dessa har högre kvalité. Tidigare forskning visar även att de 

viktigaste faktorerna som konsumenter beaktar vid ett köpbeslut bland 

annat är pris, varumärke och certifieringar (Grunert et al. 2014). Det är 

intressant att analysera om- och hur- hållbarhetsmarknadsföring påverkar 

konsumenterna samt vilken av de ovanstående egenskaper som prioriteras 

högst vid ett köpbeslut. 

Ur resultatdelen kan utläsas att konsumenterna generellt sett anser att 

hållbarhetsfrågor är viktiga, att många respondenter anser sig miljömedvetna 

samt värderar företagens hållbarhetsengagemang. Undersökningen visar dock 

att faktorer som smak och pris fortfarande toppar listan av de viktigaste 

faktorerna för konsumenterna i inköpssituationen. Certifieringar och 

varumärken anses efter pris och smak vara viktiga faktorer. Det kan därmed 

antas att hållbarhet i marknadsföringen påverkar konsumenter till viss del, då 

certifieringar hamnar relativt högt upp på rangordningslistan. Det är dock 

viktigt att poängtera att hållbarhetsattribut, i konkret form certifieringar, inte är 

den faktor som på ett generellt plan prioriteras i första hand i en 

inköpssituation.  

Bakomliggande anledningar till konsumenternas prioriteringar vid 

inköpssituationen är antagligen av flertalet olika karaktärer. Det finns en rad 
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faktorer som påverkar konsumenten i köpbeslutet- b.la. har teori visat att 

demografiska aspekter spelar roll för hållbart beteende (Grunert et al. 2014). 

Även kön har en viss inverkan hävdar Grunert et al. (2014), då kvinnor är mer 

medvetna konsumenter och oftare prioriterar produkter med certifieringar. 

Personer med högre utbildning visar också större förståelse menar Grunert et 

al. (2014). Enkätundersökningens respondenter är generellt sett välutbildade 

(har eftergymnasial utbildning) vilket kan korrelera med Grunert et al. (2014) 

argument angående mer förståelse för hållbarhetskonceptet. Majoriteten 

respondenter var dessutom kvinnor, vilket ytterligare bör stärka certifierade 

produkters prioritering vid inköpstillfället. Med utgångspunkt i nyss nämnda 

argument är det dock intressant att åter igen belysa att certifieringar och andra 

hållbarhetsattribut inte prioriteras högre än smak och pris.  

Som tidigare diskuterats i “Företagsperspektivet”, är kunskap och motivation 

viktiga faktorer vid konsumtion av hållbara produkter (Ottoman 2011). Evans 

et al. (2008) menar att ett centralt motiv i hållbarhetsmarknadsföring är att få 

konsumenterna att känna att de “gör skillnad” om de konsumerar mer 

hållbart.  Ottoman (2011) menar att det är nödvändigt att konsumenterna är 

upplysta om hållbarhet och vikten av ansvar för att de ska bli engagerade att 

göra mer hållbara konsumtionsval. Grunert et al. (2014) samt Paco och Reis 

(2014) understryker vidare det essentiella med att minska konsumenters 

förvirring och öka deras kunskap om hållbarhet, beteckningar, 

marknadsföringspåståenden och certifieringar. Resultatet från 

enkätundersökningen visar att konsumenterna önskar att de hade mer kunskap 

om certifieringar och att företagen upplyste mer om dessas innebörd. Detta 

identifierar en önskan hos konsumenterna om att få ökad kunskap, 

information och därmed bli mer hållbara i sin konsumtion.  

Dagher och Itani (2014) belyser att ansvarfulla konsumenter, som tar 

hållbarhetsfrågor på större allvar och som har lättare att relatera till 

hållbarhetsproblemen, automatiskt kommer konsumera mer hållbart. Det 

känns logiskt att vissa konsumenter är mer hållbarhetsengagerade och 

prioriterar hållbara produkter mer än andra.  Dessa konsumenter kan anses 

hamna i konsumentgenren “den medvetna konsumenten”. Denna är som 

tidigare nämnt en konsument med större personligt hållbarhetsengagemang 

och högre miljömässig medvetenhet (Grunert et al. 2014). En möjlig tanke är 

att “den medvetna konsumenten” är mer öppen och mottaglig för 

hållbarhetsattribut, kanske denne t.o.m. aktivt söker efter hållbara produkter?  
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Chan och Rashid (2009) lyfter fram att kunskap hos konsumenterna inte alltid 

innebär att dessa väljer att konsumera mer hållbart och prioritera hållbara 

produkter. Grunert et al. (2014) hävdar liknande, att ett engagemang i 

hållbarhetsfrågor inte alltid återspeglas i inköpssituationen. Detta kallas enligt 

teorin “attityd-beteende gap” (Grunert et al. 2014) och en forskningsfråga i 

den här uppsatsen var just att undersöka huruvida ett sådant existerar eller ej. 

Resultatdelen visar att det finns en skillnad i vissa konsumenters attityd till 

hållbarhet, jämfört med deras faktiska beteende i inköpssituationen. Denna 

kontrovers i konsumenternas attityd och faktiska beteende är intressant att 

belysa och gör att vissa konsumenters påstått genuina hållbarhetsengagemang 

kan ifrågasättas. Enligt Griskevicius et al. (2010) kan skillnad i attityd och 

beteende bero på att konsumenters intention att köpa hållbara produkter 

endast existerar då de är medvetna om att någon “bevakar” dem. Det kan 

tänkas att konsumenter inte alltid anser sig bevakade, vilket kanske gör att de 

känner sig lockade att välja produkt efter exempelvis priset- istället för att vara 

sin attityd trogen och prioritera hållbara produkter. Som med mycket annat är 

det lätt att “talk the talk” men svårare att “walk the talk”. Det är en sak att tala 

sig varm om hållbarhet, en annan sak att visa det i aktion.  

Som tidigare diskuterats kan konsumenter känna förvirring avseende 

certifieringars innebörd. Paco och Reis (2012) menar att det inte är ovanligt att 

konsumenten saknar kunskap om certifieringars innebörd och denna brist på 

kunskap kan bidra till att konsumenten bortprioriterar hållbara produkter. 

Denna brist på kunskap kan t.o.m. skapa en irritation hos konsumenterna 

hävdar Paco och Reis (2012).   Vidare har det uppkommit att certifieringar inte 

spelar en huvudsaklig roll i konsumenters köpbeslut (Grunert et al. 2014). 

Resultatet från enkätundersökningen bekräftar denna okunskap om 

certifieringar Paco och Reis (2012) belyst. Enkätundersökningen visar 

nämligen att kunskap om certifieringars innebörd generellt sett är relativt låg 

och endast ett par certifieringar, KRAV och Fairtrade, var mer välkända hos 

konsumenterna. Resultatet visar även, som tidigare nämnt, att certifieringar 

inte är högst prioriterat i ett köpbeslut- vilket överensstämmer med det 

Grunert et al. (2014) belyser; att certifierade produkter i dagsläget inte spelar 

den huvudsakliga rollen i köpbeslutet. Värt att poängtera är dock att 

certifieringar spelar en viss roll i inköpssituationen, då dessa som ovan i 

analysen nämnt hamnar relativt högt upp på rangordningen av viktiga 

inköpsfaktorer. Vissa individer, kanske de s.k. “medvetna konsumenterna” 

anser möjligen certifieringar vara en huvudsaklig faktor i köpbeslutet- men ur 

ett generellt konsumentperspektiv är denna andel konsumenter inte en 

majoritet. Det känns intressant att ifrågasätta hur stor inverkan okunskap om 
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certifieringar har och påverkar köpbeslutet. Det kan tänkas att fler 

konsumenter skulle prioritera certifierade produkter om de hade mer kunskap 

om certifieringarnas innebörd. Brahim et al. (2015) understryker det viktiga 

med att lyfta fram fördelarna med att köpa certifierade produkter samt att 

motivera konsumenterna till att prioritera certifierade produkter och 

konsumera mer hållbart. Grunert et al. (2014) poängterar det essentiella med 

att certifieringar är s.k. “självförklarande”, så att dessa på ett effektivt sätt 

kommunicerar sin innebörd. Det verkar logiskt att detta skapar mer förståelse 

och därmed motiverar konsumenten att prioritera dessa produkter, som 

Grunert et al. (2014) lyfter fram.  

 

5.3. Tolkning och jämförelse av perspektiven 

Ovan i analysen har “Företagsperspektivet” och “Konsumentperspektivet” 

diskuterats och respektive perspektivs frågeställningar har i löpande text 

besvarats. Som avslutning i analysen jämförs dessa perspektiv för att identifiera 

de viktigaste insikterna samt vilka likheter och skillnader som finns mellan 

perspektiven. Sammanfattningsvis visar studien att konsumenter påverkas av 

hållbarhetsattribut i olika omfattning och att detta även återspeglas i 

inköpssituationen på liknande sätt. Vissa konsumenter är, av olika 

bakomliggande anledningar som diskuterats tidigare, mer engagerade än andra 

i hållbarhetsfrågor och prioriterar hållbarhetsattribut högre i en 

inköpssituation. Konsumenterna har vidare olika god kännedom om 

certifieringars innebörd. På ett generellt plan är kännedom om de olika 

certifieringarnas innebörd dock relativt dålig och underprioriteras i en 

inköpssituation jämfört med smak och pris. Det existerar även ett s.k. “attityd-

beteende gap” hos konsumenterna, där undersökningens resultat 

överensstämmer med teori om att konsumenters hållbarhetsengagemang inte 

alltid återspeglas i själva inköpssituationen.  

Resultat visar att hållbarhetsmarknadsföring påverkar konsumenter i olika grad 

men noterbart är alltså att det fortfarande i dagens Sverige 2016 inte är 

hållbarhetsattribut såsom certifieringar som prioriteras högst i en 

inköpssituation av kaffe i livsmedelsbutiken. Andra faktorer, såsom smak och 

pris väger tyngre än certifieringar. Detta tyder på att konsumenter möjligtvis 

inte responderar på företagens hållbarhetsmarknadsföring i den mån som det 

hållbarhetsengagerade företaget önskar. Önskvärt torde vara, ur valt företags 

perspektiv, att det hållbara varumärket och dess hållbara produkter värderas 
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och prioriteras högre i inköpssituationen. Identifierat är därmed en form av 

“klyfta” mellan dessa perspektiv- mellan företagets intentioner och 

konsumenternas respons. Denna “klyfta” kan bero på b.la. okunskap och brist 

på motivation och engagemang hos konsumenten, vilket resulterar i att 

hållbarhet inte prioriteras högst i en inköpssituation. Såväl teori som empiri 

stöder denna tes; att okunskap gällande hållbarhetskonceptet, beteckningar, 

marknadsföringspåståenden samt certifieringar kan vara ett av skälen till att 

konsumenter inte väljer de hållbara alternativen mer frekvent.  Detta innebär 

att den hållbara marknadsföringen och dess strategi bör kunna förbättras samt 

att fokus på ökad upplysning och utbildning kan vara något som företaget bör 

bejaka. Även om företaget är genuint hållbarhetsengagerade påverkar detta 

alltså tyvärr inte konsumenternas attityd i den mån det är önskvärt och 

marknadsföringens återspegling av företagets engagemang skulle kunna 

förbättras. Nedan i figur 14 illustreras ovanstående insikter angående den 

”klyfta” som identifierats mellan de två perspektiven. Denna utformade 

modell är även en vidareutvecklad sammanställning från tidigare presenterade 

modeller i uppsatsen. Modellen belyser att företagets 

hållbarhetsmarknadsföring ämnar möta och påverka konsumenterna genom 

att konsumenterna vid inköpstillfället ska prioritera hållbara produkter. 

”Klyftan” symboliserar att marknadsföringen inte helt och hållet når ut till -

och påverkar- konsumenterna på önskvärt sätt.  

 

Figur 14: “Klyftan” som identifierats mellan de två perspektiven.  
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6. Slutsats  

I detta kapitel presenteras uppsatsens slutsatser. På ett sammanfattande sätt ämnar dessa 

slutsatser besvara uppsatsens forskningsfrågor samt syfte. Vidare anges implikationer samt 

förslag till fortsatt forskning.  
 

6.1. Slutsatser 

Hållbarhet är något som enligt Martin och Schouten (2014) blir allt mer 

centralt i dagens samhälle och en attitydförändring har skett hos såväl företag 

som konsumenter- där hållbarhetsattributen får allt mer fokus, inte minst i 

marknadsföringen. Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur företag kan 

implementera hållbarhet i sin marknadsföring samt konsumenternas attityd till 

detta. Undersökningarna visar att Löfbergs på olika sätt arbetar med hållbarhet 

i marknadsföringen samt att konsumenterna till viss del visar respons på detta, 

dock är konsumenternas attityder splittrade.   

 

Undersökning av “Företagsperspektivet” visar att Löfbergs är ett 

hållbarhetsengagerat företag som på ett genuint sätt arbetar med hållbarhet 

både i företaget som stort och i marknadsföringen. Hållbarhet är enligt 

representanter för Löfbergs en central värdering, vilken är integrerad i hela 

företaget. Denna integrering är enligt flera forskare (Vagasi 2004; Kumar et al. 

2012; Szekely & Knirch 2005) en nödvändig faktor för att på ett effektivt sätt 

möjliggöra implementering av hållbarhetskonceptet även i marknadsföringen. 

Löfbergs lägger stort fokus på en marknadsföringsstrategi som ämnar 

attrahera en bredare, yngre målgrupp av konsumenter som antas vara 

framtidens kaffegeneration. Dessa kallas enligt marknadsföringschefen Lena 

Rodin “LEC”- ”Leading Edge Consumers” och utgör en mer medveten 

konsumentgenre. Valet att lägga stort fokus på att attrahera dessa konsumenter 

känns som ett vinnande koncept och överensstämmer med vad Kumar et al. 

(2012) poängterar: att företag som använder hållbarhet i marknadsföringen 

måste fokusera på “rätt konsumentsegment”. Vidare är det centralt i Löfbergs 

marknadsföringsstrategi att kommunicera via sociala medier och virala 

plattformar.  

Flera forskare belyser att det finns positiva fördelar med att implementera 

hållbarhet i marknadsföringen (Obermiller et al. 2008; McWilliams & Siegel 

(2001; Szekely & Knirsch 2005; Kumar et al. 2012). I Löfbergs nuvarande 

marknadsföring ligger dock inte störst fokus på hållbarhet, vilket enligt 
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marknadschefen Lena Rodin är en avsedd taktik. Hållbarhetschefen Eva 

Eriksson skulle dock önska ett ökat fokus på hållbarhet i marknadsföringen- så 

att företagets hållbarhetsengagemang tydligare återspeglas i marknadsföringen 

och till konsumenterna. Marknadschefen Lena Rodin menar istället att 

hållbarhet är en “hygienfaktor”, dvs. ett självklart attribut inom denna bransch 

och att andra faktorer istället ska lyftas fram. I dagsläget, våren 2016, är smak 

istället det attribut som företaget vill lyfta fram mest i marknadsföringen. Att 

Löfbergs väljer att lyfta fram attributet smak i marknadsföringsstrategin är 

dock möjligtvis ett vinnande koncept- då smak är den högst prioriterade 

produktegenskapen hos konsumenterna i en inköpssituation enligt 

enkätundersökningen.  

Undersökningen avseende “Konsumentperspektivet” visar att konsumenter på 

ett generellt plan anser hållbarhetsfrågor som viktiga samt att många 

konsumenter anser sig vara miljömedvetna. I viss mån kan antas att 

konsumenter påverkas av hållbarhetsattribut i marknadsföringen, då 

certifieringar hamnar relativt högt upp på listan över de viktigaste faktorerna i 

en inköpssituation. Dock visar resultatet att smak och pris är de faktorer som 

är viktigare för konsumenterna än certifieringar. Vidare kan slutsats dras att 

det existerar ett s.k. “attityd-beteende gap” hos konsumenterna, då det råder 

en generellt mer positiv attityd till hållbarhet än vad som återspeglas i 

inköpssituationen av kaffeprodukter i livsmedelsaffären. Undersökningen visar 

även att konsumenterna generellt sett har dålig kännedom om certifieringars 

innebörd, med undantag av de mer välkända produktmärkningarna KRAV 

och Fairtrade.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att konsumenter påverkas av 

hållbarhetsattribut i olika omfattning samt att detta även återspeglas i 

inköpssituationen. Att vissa konsumenter är mer engagerade än andra i 

hållbarhetsfrågor, prioriterar hållbarhetsattribut högre i en inköpssituation, 

samt har bättre kunskap om certifieringar kan som tidigare nämnt i uppsatsen 

ha olika bakomliggande anledningar. Hållbarhetsmarknadsföring verkar dock 

på ett effektivt sätt påverka konsumenter i kategorin “den medvetna 

konsumenten”, varpå ett ökat fokus att attrahera dessa konsumenter känns 

lämpligt. Konsumenternas attityd och respons till hållbarhet i marknadsföring 

kan vidare förklaras med deras kunskap och motivation samt huruvida de är 

s.k. “medvetna konsumenter” eller ej. Att ett ”attityd-beteende gap” existerar 

kan bero på att det, som med mycket annat, är lättare att prata än att agera. 

Dessutom kan konsumenter även tänkas vilja bli kopplade med en image av 

att vara hållbarhetsengagerade utan att egentligen vara det i realiteten.  Som 
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presenterats i analysen kan det därmed identifieras en ”klyfta” mellan de två 

perspektiven; där företagets hållbarhetsmarknadsföring inte påverkar 

konsumenterna effektivt nog för att detta ur ett generellt konsumentperspektiv 

resulterar i ett köpbeteende där certifieringar och hållbara produkter prioriteras 

högst. ”Klyftan” kan som tidigare nämnts bero på att konsumenterna saknar 

den kunskap, information och upplysning som behövs för att bli motiverade 

och hållbarhetsengagerade. Kunskap om hållbarhetskonceptet, beteckningar, 

marknadsföringspåståenden och certifieringar är essentiell enligt Grunert et al. 

(2014); Pac ̧o och Reis (2012) samt Kumar et al. (2012). Enligt Grunert et al. 

(2014) är dessutom framtiden för certifieringar beroende på huruvida dessa är 

tydliga och s.k. ”självförklarande”. Ökad kunskap och upplysning skulle 

därmed kunna resultera i mindre förvirring och tvivel hos konsumenterna 

rörande hållbarhetskonceptet och eventuella fördomar skulle motarbetas. 

Upplysning och kunskap om hållbarhet skulle även kunna bidra till mer 

hållbarhetsengagerade och motiverade konsumenter samt ökad prioritering av 

hållbara produkter framför “vanliga produkter”. Löfbergs skapar visserligen en 

medvetenhet och upplyser konsumenterna bl.a. genom deras föreläsningar- 

men frågan är om detta är tillräckligt för att utbilda ett bredare 

konsumentsegment.  

 

6.2. Implikationer  

Analys och slutsatser ovan visar att hållbarhetsmarknadsföring inom denna 

bransch bör kunna effektiviseras för att ge mer resultat i konsumenternas 

attityd till hållbarhet samt deras agerade i inköpssituationen. Hur effektiv 

marknadsföringsstrategin är bör inverka på konsumenten. Förslag till 

förbättring av hållbarhetsmarknadsföring är bland annat att öka fokus på 

upplysning och utbildning av konsumenterna, så att dessa blir mer 

hållbarhetsengagerade och motiveras mer till att prioritera hållbara produkter 

och certifieringar. Undersökningen visar även att konsumenterna önskar ha 

mer kunskap om certifieringar och att företagen ska upplysa mer om det, vilket 

gör att det känns relevant att möta dessa önskningar. Ett fortsatt fokus på att 

effektivisera och förbättra kommunikationen på virtuella plattformar och 

sociala medier känns relevant för att fortsätta attrahera ett yngre, bredare 

konsumentsegment. Valet av konsumentfokus hos Löfbergs känns lämpligt då 

dessa som tidigare nämnts är ”medvetna konsumenter” och därmed kan 

påverka sin omgivning att ta efter engagemang, värderingar och beteenden. Att 

tillämpa kreativa marknadsföringsstrategier med fokus på upplevelser och nya 



59 

produkter, känns lämplig och anses ligga väl i tiden. Löfbergs gör rätt i att 

tänka långsiktigt i dagens marknadsföringsstrategi när de ämnar attrahera 

”morgondagens kaffekonsumenter”. Ett ökat fokus på hållbarhet i 

marknadsföringen bör vidare kunna resultera i att företagets 

hållbarhetsengagemang återspeglas bättre och därmed i högre grad påverkar 

konsumenterna. Att Löfbergs väljer att fokusera på attributet smak i 

marknadsföringsstrategin kan också vara ett vinnande koncept- då smak är den 

högst prioriterade produktegenskapen hos konsumenterna enligt 

undersökningen. Smak och andra attraktiva faktorer skulle förslagsvis kunna 

kombineras med hållbarhet i marknadsföringen så att hållbarhet 

sammankopplas med dessa attraktiva faktorer och därmed prioriteras högre av 

konsumenterna.  

 

6.3. Förslag på fortsatt forskning 

I en vidareutveckling av denna studie är det önskvärt att utöka storleken på 

urvalet i den kvantitativa undersökningen. Detta ger mer stöd till studien och 

ökar trovärdigheten. Undersökning av att större urval kan utföras i Sverige 

men även en utökning i form av den nordiska marknaden kan beaktas. Det 

känns intressant att undersöka om attityder till hållbarhet i marknadsföringen 

inom vald bransch skiljer sig mellan länder. Vidare kan fler produktkategorier 

jämföras för att undersöka om attityder skiljer sig åt mellan dessa. En möjlig 

tanke är att konsumenter värderar hållbarhetsattribut olika beroende på vilken 

slags produkt som avses. Fler bakomliggande faktorer som påverkar 

konsumentens attityd till hållbarhetsmarknadsföring samt hur detta avspeglas i 

inköpssituationen kan undersökas närmre. Viktigt att beakta vid utvidgande av 

urval är den ökade graden efterkommande bearbetning och analys. Krav om 

längre tidsram är även viktig att beakta. Ur ett företagsperspektiv kan det vara 

intressant och givande att intervjua fler företagsrepresentanter inom samma 

företag. Den kvalitativa undersökningen kan även breddas genom att 

undersöka hur andra företag arbetar med hållbarhet i sin marknadsföring. 

Detta kan göras inom samma bransch men även avseende olika branscher, 

vilket möjliggör jämförelse av olika företag och branscher på marknaden. 

Möjligtvis kan företag i andra länder även undersökas då det verkar logiskt att 

hållbarhetsfokus inom företag skiljer sig åt mellan länder, beroende på 

bakomliggande faktorer såsom lagar, traditioner och kultur. Viktigt att betona 

är att studier utanför Sverige skulle innebära att hänsyn måste tas till andra 

regleringar och lagar. 
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8. Bilagor 

8.1. Bilaga 1- Intervjuguide  

Inledning 

 Berätta lite kort om Löfbergs och din roll i företaget. 

 På er hemsida upprepas ofta uttrycket “ansvar från böna till kopp”. 

Berätta lite mer om vad det uttrycket står för.  

Marknadsföring 

 Beskriv kortfattat hur ni marknadsför er idag (t.ex. hur 

marknadskommunikationen ser ut såsom marknadsföring i butik, 

förpackningsdesign, hemsida, sociala medier.)   

 Beskriv kortfattat vilka marknadsföringsstrategier ni tillämpar idag?  

 Hur positionerar ni er på marknaden? Vilken identitet, image och 

vilka budskap vill ni förmedla? 

 Har ni några samarbetspartners som ni vill nämna? 

Hållbarhet i marknadsföring 

 Hur använder ni hållbarhet i er marknadsföring? Hur 

implementeras den i marknadsföringsstrategin? 

 Vilka positiva fördelar får ni som företag av att inkludera hållbarhet 

i er marknadsföring? Är ert hållbarhetsengagemang värdehöjande 

för företaget? Är det stärkande för varumärket Löfbergs?  

 Tycker ni att er marknadsföring återspeglar företagets engagemang i 

hållbarhetsfrågor väl? 

Konsumenter  

 Anser ni att det finns en stor efterfrågan av hållbara produkter?  

 Blir konsumenterna påverkade av hållbarhet i marknadsföringen på 

det sätt företaget önskar? Kan man kan få kunderna att prioritera 

köp av hållbara produkter via marknadsföringen? 

 Vad tror ni att konsumenter värderar högst vid en inköpssituation 

av kaffe? 
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 Angående de certifieringar ni använder: tror ni att konsumenterna 

känner till dessas betydelse? Tror ni konsumenterna prioriterar 

produktmärkt/certifierat kaffe vid ett köpbeslut?   

Övrigt 

 Är det något du vill tillägga? 
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8.2. Bilaga 2- Enkät 
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8.3. Bilaga 3- Diagram  

 

 
 
Diagram 1: Könsfördelning i urvalet 
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Diagram 2: Åldersfördelning i urvalet 
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Diagram 3: Utbildningsnivå i urvalet 
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Diagram 4: Huruvida respondenterna dricker kaffe eller ej   
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Diagram 5: Antal respondenter son köper kaffe till hemmet 



73 

 
 

Diagram 6: Antal respondenter som köper kaffe utanför hemmet 
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Diagram 7: Huruvida hållbarhetsfrågor är viktigt för respondenten  
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Diagram 8: Huruvida respondenterna anser sig vara en miljömedveten konsument  
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Diagram 9: Huruvida respondenterna är medvetna om att flera svenska företag arbetar med 

hållbarhetsfrågor  
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Diagram 10: Huruvida respondenterna värdesätter kaffeföretagens arbete inom 

hållbarhetsfrågor 
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Diagram 11: Förståelse för certifieringen KRAV 
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Diagram 12: Förståelse för certifieringen Rainforest Alliance  
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Diagram 13: Förståelse för certifieringen UTZ 
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Diagram 14: Förståelse för certifieringen EU-ekologiskt  
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Diagram 15: Förståelse för certifieringen Fairtrade  
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Diagram 16: Huruvida respondenterna önskar ha mer kunskap om ovanstående 5 

produktmärkningar  
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Diagram 17: Huruvida respondenterna önskar att företagen informerade tydligare om vad 

produktmärkningen innebär 
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Diagram 18: Uträknat medelvärde för de 3 viktigaste faktorerna i köpbeslutet av kaffe 

 

 



86 

 
Diagram 19: Huruvida certifieringar är bland de tre viktigaste faktorerna i köpbeslutet av 

kaffe i livsmedelsaffären. Procentform.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


