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Sammanfattning 
Eko-trenden är ett aktuellt ämne i dagens samhälle. De senaste åren har informationen om vår 

omvärld och de negativa konsekvenserna på miljön blivit ett argument för att alla måste börja 

ta ansvar. I Sverige köper vi mer kläder än någonsin och de kemikalier som används vid 

tillverkningen är skadliga för miljön och för dem människor som arbetar med tillverkning av 

kläder. Det senaste året har många butiker börjat intressera sig för ett miljöarbete och de har 

därför börjat introducera ekologiska framställda kläder bland sina vanliga kollektioner.  

 

Undersökningen i den här uppsatsen bygger på hur olika butiker ställer sig till den ekologiska 

företeelsen med fokusering på hur de marknadsför deras ekologiska produkter. Syftet med 

uppsatsen är att beskriva vad butikerna gör för att marknadsföra sig så att konsumenterna 

uppmärksammar deras nya eko-kläder. Vilka kanaler de använder, i vilken utsträckning de 

används och vilka marknadsföringskanaler de skulle kunna använda sig av är de problemen 

som ligger till grund för undersökningen. För att skaffa oss kunskap om detta har vi intervjuat 

butiksrepresentanter samt gjort fallstudier i de berörda butikerna. Vi har även granskad olika 

marknadsföringskanaler som används och som inte används av butikerna. Metoden har gett 

oss en tydlig inblick i ämnet för att kunna dra ändamålsenliga slutsatser. 

 

Vi kan konstatera att butikerna som tar in ekologiska kollektioner blir fler och fler och att det 

inte är en övergående fluga utan är här för att stanna. Många människor vill värna om miljön 

och efterfrågar ekologiska produkter mer och mer. Därför är det nödvändigt för butikerna att 

göra sina nya eko-produkter synliga för den målgrupp som eftersträvar dessa produkter.   

 

Vår studie visar att många butiker brister i att göra kunden uppmärksam på vad de har att 

erbjuda, speciellt gällande deras ekologiska produkter. Undersökningens slutsatser landar 

därför i att butikerna behöver arbeta mer med sin marknadsföring av dessa produkter och inse 

att kundsegmentet som i nuläget anses som smalt med stor sannolikhet kommer att breddas. 
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1. Inledning 
 
Uppsatsen ska ge läsaren en förståelse för problemet som har undersökts. I denna rapport 

undersöker vi frågor kring eko-trenden med fokusering på hur olika butiker gör för att nå ut 

till sina befintliga och eventuellt nya kunder. Vi vill genom denna uppsats ge läsaren en 

uppfattning i hur butikerna använder sig av olika marknadsföringskanaler för att 

marknadsföra sina ekologiska kollektioner.  

 

 

1.1 Bakgrund/problemställning 

”Eko-kläder är ingen övergående fluga. De är en realitet som klädhandeln måste anpassa sig 

till. För det kommer kunden att bestämma”, sa Maria Sandov från Svensk Handel Stil1 

Hur det ser ut på marknaden beträffande eko-trenden och hur butikerna ställer sig till detta är 

ett ämne som värt att undersöka eftersom förändringar i samhället gällande miljö- och 

ekologiska frågor påverkar hur konsumtion av kläder ser ut eller kan komma att se ut. Det 

leder i sin tur till att butikerna måste anpassar sig till dessa förändringar. Att erbjuda 

ekologiska produkter är en trend som håller på att bli större och större bland butiker och 

företag. Det ger bra förutsättningar för att bli konkurrenskraftiga på marknaden genom att 

följa utvecklingen av dagens miljömedvetande och därmed kunna erbjuda det konsumenter 

efterfrågar. Därför är det intressant att undersöka huruvida butikerna satsar på sådana 

kollektioner och inte minst på vilket sätt de marknadsför dessa produkter. 

Tillverkningen av tyget och kläder kan vara skadlig för miljön och människor på grund av hög 

volym av gifter som t ex bomull innehåller. I Sverige konsumeras kläder mer än någonsin. 

Det köps i genomsnitt 24 kilo manufakturvara per person under ett år. För varje kilo textil 

används cirka ett kilo kemikalier.2 På grund av de bekämpningsmedel som bomullen 

besprutas med och de kemikalierna som används vid tillverkningen av kläder dör tusentals 

människor varje år.3 

I produktionen av kläder används flera hundra cancerogena kemikalier. Användningen av 
konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel orsakar stora miljöproblem och människor som 
arbetar på bomullsfälten skadas svårt av dessa gifter. Kemikalier används från odling till 

                                                 
1 Marie Kennedi  (GP 071129) 
2 http://www.ekoweb.nu/?p=9306 
3 http://hyper-organic.blogspot.com/ 
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blekning, färgning och efterbehandling av tyget, vilket förvisso främst drabbar de människor 
som befinner sig i tillverkningsindustrin, men även de som köper och bär kläderna. 
Användningen av konventionellt framställda kläder misstänks ge många människor allergier 
och andra hälsorelaterade besvär.4 Under senaste åren har miljöfrågorna därför blivit ett 
argument inom modebranschen och inte minst bland konsumenter.  Intresse till eko-modet 
har ökat och att klä sig ”eko” har blivit cool.5  
I och med att debatten om vår miljö tas upp överallt blir människor påminda och påverkade av 

detta, vilket resulterar i att intresset att konsumera mer ekologiskt blir större och större. 

Kläder är inget undantag och vi kan börja se att fler och fler butiker hakar på trenden och 

erbjuder ekologiska produkter. Mycket tack vare att många kända designers och stora företag 

satsar på ekologiskt och rättvisemärkt i sina produktioner. 

Att erbjuda dessa ekologiska produkter är ett steg framåt för butiker och företag i det 

miljöansvar vi alla människor bär. Att endast köpa in ekologiska kollektioner räcker inte. Lika 

viktigt är det att marknadsföra dessa produkter och göra det på ett bra sätt. Kunden ska se och 

ta till sig att just den här butiken satsar på en ekologisk kollektion, därför är det mycket viktigt 

att butiken kan fånga kundens uppmärksamhet med hjälp av en lyckad marknadsföring 

antingen i form av reklam av något slag eller av en fungerande butikskommunikation. Tyvärr 

är det allt för många butiker som har brister i detta och därför har vi tittat närmare på hur de 

butiker vi har valt att undersöka arbetar med sin marknadsföring, och i synnerhet hur deras 

marknadskommunikation ser ut i dagsläget. 

 

1.2 Problemformulering 

Hur marknadsförs utbudet av ekologiska kläder i olika butiker och vilka 

marknadsföringskanaler som inte används idag skulle kunna användas av dessa butiker? 

1.3 Syfte 

Syftet med arbetet är beskriva hur butiker marknadsför sina ekologiska kläder för att 

konsumenter ska kunna uppmärksamma dessa och veta att just den butiken har ett sådant 

utbud. Vi vill undersöka hur butikerna med hjälp av olika knep och tillvägagångssätt inom 

marknadsföringen försöker att nå sina kunder. 

 

 
4
 www.swedenorganics.com 

5 Marie Kennedi (GP 071129) 
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1.4 Perspektiv och avgränsningar 

Ekologiska produkter finns det mycket av inom olika områden exempelvis inom livsmedel, 

leksaker, skor, energikällor och mycket annat. Dock kommer vi i denna uppsats att avgränsa 

oss till just kläder som är ekologiska framställda och hur kommunikationen mellan butik och 

konsument ser ut. Vi kommer inte heller att gå djupare in på debatten om ekologiska frågor i 

sin helhet.  

Vi ska inte heller ta upp alla de kommunikationskanalerna som finns i de moderna teorierna, 

vi ska i stället beskriva de kanalerna vi anser relevanta för vår undersökning. 

 

1.5 Undersökningen (teori och metod) 

För att kunna göra denna uppsats och dess undersökning har vi läst relevant litteratur och varit 

ute i handeln för att få ett bra underlag och kunskaper inom ämnet. Efter det att vi samlat in 

relevant litteratur och undersökt allmänt om ekologiska kläder har vi sammanställt ett antal 

frågor till butikschefer. Detta delas upp i två delar där den första delen bygger på intervjuer 

med butiksrepresentanter i berörda butiker. Det är av stor vikt att vi ställer frågor till dessa 

eftersom de besitter kunskap om hur och varför ekologiska kollektioner börjar säljas i deras 

butiker. Den andra delen i undersökningen innehåller data från några fallstudier av de olika 

butikerna. Båda delarna och deras resultat presenteras i uppsatsens emperidel. Vårt syfte med 

dessa delar av undersökningen är att få en tydlig inblick i ämnet och kunna svara på våra 

frågor i vår uppsats samt att kunna dra vettiga slutsatser av densamma. 

 

1.6 Definition av begrepp 
 
Ekotrend – intresset av att köpa ekologiska produkter 
 
Eko-kläder är ett vitt begrepp och kan innefatta såväl ekologiskt odlad bomull som plagg 

tillverkade efter olika miljökrav. 

 
Ekologisk bomull (på engelska organic) bomull är odlad utan gifter, alltså gödslad med 

naturgödsel samt att insekter bekämpas biologiskt, till exempel med fällor. Det betyder inte 

automatiskt att bomullens beredningsprocess varit utan gifter. 

Kommunikationskanaler är olika sätt och vägar som ett företag tar för att marknadsföra sig, 

alltså för att visa att de finns och vad de har att erbjuda. 
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Segmentering betyder att företag delar in marknaden i grupper där konsumenterna har något 

gemensamt. 

 

1.7 Uppsatsen disposition 
 
I Kapitel 1, Inledning, presenterar det ämne som behandlas i denna uppsats. En 

problemformulering leder till frågeställningar och utgör grunden för arbetet. Avgränsningar, 

tillvägagångssätt och disposition avslutar detta kapitel. 

 

Kapitel 2, Teori, redovisar uppsatsens teoretiska referensram med teorier som anses relevanta 

och lämpliga för undersökningens syfte.   

 

I Kapitel 3, Metod, redovisar det valda tillvägagångssättet för undersökningen av uppsatsen. 

 

Kapitel 4, Empirin, presenterar kort de butikerna som vi har intervjuat och redovisar den 

information som har insamlats genom intervjuerna med butiksrepresentanter och studierna i 

butikerna.   

 

Kapitel 5, Analys, där de empiriska materialen från studerande butiker och studiernas resultat 

analyseras utifrån teorier.  

 

I Kapitel 6, Slutsats, redogör vi för våra frågeställningar och de resultat som vi har kommit 

fram. 

 

Kapitel 7, Diskussion och rekommendationer, detta kapitel återger våra egna reflektioner 

kring undersökningen. Avslutningsvis ger vi ett förslag på… 

 

Källförtecknig, presenterar de källor som vi ansett vara relevanta för uppsatsens 

undersökning och används vid studiens genomförande.  

 

Bilagor, innehåller diverse bilagor med kompletterande information. 
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2. Teoretisk referensram  
I detta avsnitt presenteras teorier om kommunikationskanaler. Utöver dessa teorier kommer 

vi att presentera teorier om mikro- och makromålkedjor, marknadsföring i butik som vi anser 

vara relevanta för vår uppsats. Dessa teorier används längre fram i uppsatsen när resultaten 

ska analyseras. 

 

2.1 Marknadsföring 

Albertsson och Lundqvist skriver i sin bok Marknadsföring att marknadsföring handlar om att 

upptäcka och tillgodose behov för att på så sätt skapa kunder. De varor och tjänster som 

marknadsför fyller ett slag behov hos konsumenterna och därför får de framgång, även om det 

inte behöver vara livsviktiga varor för mänskligheten. Ordet marknadsföring kommer från 

engelskan marketing som betyder att föra ut något på marknaden.6 Enligt författarna är 

marknadskommunikation livsviktigt för alla företag som med produkten och budskapet om 

den, reklam och andra sätt kan kommunicera med marknaden och på det sättet skapa bra 

relationer till den. En annan lika viktig del i marknadsföringen är att lyssna till marknaden. 

Kommunikationen är en form av samspel som ger en lyckad marknadsföring och framgång 

för företaget om det har lyckats att bygga upp och behålla goda, långsiktiga relationer med 

sina kunder.7 Marknadskommunikation är viktig för marknadsförare och de behöver 

kommunicera med sina kunder annars är risken att produkterna aldrig får en chans att synas. 

Albertsson och Lundqvist menar att det inte räcker med att produkten är bra utan kunderna 

måste också få veta det.8 

Söderlund beskriver i sin bok, Den nöjda kunden, marknadsföringskonceptet där företaget 

”sätter kunden i fokus”, vilket är ett uttryck som formulerades redan på 1950-talet.9 Ett 

företag kan göra detta på flera olika sätt. Ett sätt är att försöka skapa kundtillfredsställelse. 

Enligt Söderlund kan ett företag identifiera kundernas behov och anpassa sin verksamhet till 

dessa behov genom att koordinera marknadsföringsaktiviteterna dels inbördes, dels med andra 

aktiviteter i företaget.10 Här är utgångspunkten kundens behov och inte företagets. Företagen 

måste tillfredställa kunden och tänka på sina produkter i termer av vilka behov som 

produkterna tillfredsställer. Annars finns det risk att företagen missar att det finns andra 
 

6 Albertsson & Lundqvist, s. 15-16 
7 Albertsson & Lundqvist, s. 16 
8 Albertsson & Lundqvist, s. 220 
9 Söderlund. S 17 
10 Söderlund, S 18 
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produkter som tillfredställer kundernas behov och därmed bli utkonkurrerad av andra 

företag.11 

 

2.2 Segmentering 

  
          

Nuförtiden är konkurrensen stor inom de flesta branscher, därför tvingas företagen att inse att 

kunder är individer med olika behov, önskemål och värderingar som måste bli individuellt 

behandlade. Hur ska företag göra för att uppfylla kundernas olika behov? Lösningen på detta 

heter segmentering, som Albertsson och Lundqvist beskriver i sin bok. 

Marknadssegmentering är en av grundstenarna inom modern marknadsföring och ett av de 

viktigaste vapen i kampen om kunderna. Segmentering innebär att dela in marknaden i tydliga 

åtskilda delmarknader, segment. Segment är mindre marknader och grupper där 

konsumenterna är likartade, med ungefär samma behov, värderingar och beteende.12 Segment 

kan också delas upp efter demografi, inkomstnivå, ålder och var folk bor. En fördel med att 

dela in marknaden i segment är att produkter kan anpassas till de enskilda delmarknaderna 

och konsumenterna får i sin tur produkter som fyller sina individuella behov.13 Det är också 

en fördel för företaget att välja bort vissa segment och inrikta sig på konsumenter som passar 

företaget och dess resurser. Även reklamen blir lättare att anpassa om man vet vilket segment 

företaget riktar sig till. Då kan man hittade rätta argumenten för att reklamen ska gå hem hos 

konsumenterna. 

Budskap 

 Målgrupp 

Kanal 

                                                

 

2.3 Marknadskommunikation 

Dahlén och Lange påstår i sin bok att 

marknadskommunikation handlar om tre 

huvudfrågor:14 

• Vilka vill vi nå? 

• Vad vill vi säga till dem? 

• Hur ska vi säga det? 
Fig. 1. Målgrupp, budskap och kanal – de tre 

beståndsdelarna i marknadskommunikation15 

 
11 Söderlund, S 18 
12 Albertsson & Lundqvist, S 99-100 
13 Albertsson & Lundqvist, S 100 
14Dahlén, Lange, s.19 
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Att urskilja rätt målgrupp, att skapa rätt budskap och att kommunicera i rätt kanal är svaren på 

dessa frågor. Det första steget i marknadskommunikation är att identifiera målgruppen. Nästa 

steg är att utforma budskapet så att det tilltalar målgruppen. Sista steget i modellen, kanal, 

handlar om att välja rätt media för att placera budskapet och kontrollera att budskapet når ut 

till målgruppen.16 

 

2.3.1 Reklam för olika målgrupper 
Albertsson och Lundqvist skriver också i sin bok om reklamens betydelse för olika 

målgrupper. De menar att vissa målgrupper kan bearbetas nästan utan reklam medan andra 

kräver större insatser. Breda målgrupper behöver bearbetas med massiv reklam för att 

budskapet ska nå dem, då oftast med en reklammix av annonser, affischer och TV-reklam. 

Som exempel på sådana produkter till breda målgrupper kan nämnas Pampers blöjor eller 

Ariel tvättmedel. Sedan är det i regel minimal personalinsats och mer självbetjäning vid 

försäljningen. Här är det reklamen som får huvudrollen i bearbetningsmixen.17 

För smala målgrupper där produkten är dyr eller för att det är få människor som behöver 

varan i fråga. Den sist nämnda av de smala målgrupperna anses i regel att reklambehovet är 

obetydligt eftersom dessa konsumenter själva av eget intresse spanar in det som kan finnas i 

butikerna. Dessa konsumenter har en stark motivation att söka och hitta det de är ute efter och 

därför är det inte säkert att reklam skulle göra så stor nytta.18 

 

2.4 Kommunikationskanaler 

I sin artikel tar Fill upp några former av traditionella kommunikationskanaler. De är bland 

annat tryckt media, reklam via radio och TV, utomhus samt inne i butiksmiljön. Genom 

exempelvis tidningsannonser, stortavlor och paketering av produkter kan var och en av dessa 

kanaler utnyttjas på olika sätt. Den traditionella marknadsföringen fungerar som en monolog 

mellan företag och marknaden där företag sänder bud till marknaden och använder sig av 

”pushtekniken” som tar liten hänsyn till kundernas egen efterfråga på en produkt.19  

 

 
15 Dahlén, Lange, s. 19 
16 Dahlén, Lange s. 19-21 
17 Albertsson & Lundqvist, s 226 
18 Albertsson & Lundqvist, s. 228-229 
 

19 www.marketingprofs.com, 2008 
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2.4.1 Direct marketing 
Albertsson och Lundqvist skriver i sin bok om Direkt marketing som med andra ord är det 

som vi kallar för direkt reklam, alltså det som kommer i brevlådan. Tanken bakom Direct 

marketing, Dm, är att inte slösa onödiga pengar på promotion till ointresserade mottagare. Här 

vill man helst rikta sin reklam till en specificerad målgrupp ur den stora bruttomålgruppen 

som marknadsföringen vanligen riktar sig till.20 

Om man har vässat målgruppsdefinitionen, kan bearbetningen också vässas eftersom man då 

vet precis vilka företaget vänder sig till. Företagets erbjudanden kan då fungera på ett 

personligt sätt via individuellt adresserade brev. Vid direkt reklam brukar företagen lägga 

mycket ansträngning på att bearbeta gamla kunder, detta av rent ekonomiska skäl. Gamla 

kunder ger nämligen upp till 20 procent bättre respons på DM-åtgärder.21  

DM har en styrka, viken är mätbarhet. Här kan man mäta precis hur effektiv annonsen har 

varit med hjälp av till exempel kupongsvar. Att det går att mäta gör att företag som är 

skeptiska till reklam blir mer villiga att lägga pengar på detta. En annan styrka DM har är 

feedback som ger en värdefull typ av tvåvägskommunikation, vilket ger en betydlig högre 

grad av personlig kontakt med kunderna än med traditionell marknadsföring till stora 

målgrupper.22 

 

2.4.2  Marknadsföring på Internet 

Internet och onlinemarknadsföring används numera för marknadsföring av produkter, 

information och kampanjerbjudanden till privata kunder och företag genom elektronisk 

media. Internetmarknadsföring ger en global räckvidd till ett relativt lågt pris och det är lätt att 

mäta effekterna av denna typ av marknadsföring genom att identifiera besökssiffror på 

hemsidor.23 

Det är enkelt, snabbt och billigt sätt att jämföra kataloger och priser vilket ger kunden rätt 

information och gör det enkelt att leta efter och köpa olika produkter. Men samtidigt är 

konkurrensen om webbanvändarnas uppmärksamhet är väldigt hög. Det handlar inte bara att 

nå besökarens uppmärksamhet men att få dem stanna på kvar. Internet är att mer aktivt 

medium än något annat: besökaren själv styr sin surfning och sökande. Det ställer högre krav 

till marknadsförare att erbjuda verkliga mervärden. Alltså annonsen måste vara extremt 

enkelt, tydlig och lättfattad. Denna typ av marknadsföring är mindre personligt än alla andra 
 

20 Albertsson & Lundqvist, S.304 
21 Albertsson & Lundqvist, S 307 
22 Albertsson & Lundqvist, s. 307 
23 Frankel, s. 10-12 
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och kräver att kunden söker upp företaget även om en dialog mellan företag, kund och 

leverantör kan skapas. Även avsaknaden att rådfråga och argumentera med säljpersonal direkt 

uppfattas ofta som negativt av kunderna24 

Men att få kunden till att besöka sin hemsida är bara första steget. När väl besökaren hittat till 

hemsidan börjar säljprocessen och för att få besökaren att använda sig av informationen som 

är tillgänglig på hemsida, måste besökaren känna att hemsidan är trovärdig. Faktorer som 

påverkar trovärdigheten på en hemsida är många men de faktorer som påverkar allra mest är 

hemsidans design, informationens struktur och fokus. Man måste komma ihåg hur viktig 

känslan av säkerhet och därför tydligt deklarera vilka de sekretessreglarna är.25 

Utom webbplatser finns det andra säljverktyg som kan användas inom marknadsföring. De är 

bland annat kampanjsajter, e-postmarknadsföring, bloggar med mera.  

 

2.4.3 PR, företagets Public Relations 

Pr-åtgärder är vad företaget konkret företag sig för att skapa goda, positiva relationer med sina 

intressenter. Ett företags intressenter är många och några av dessa är anställda och deras 

anhöriga, fackliga organisationer, kunder och leverantörer, massmedia, konkurrenter med 

mera. Företaget kan skapa positiva relationer med sina intressenter genom att till exempel ha 

presskonferenser, personaltidning, öppet hus, pressmaterial i form av pressreleaser och bilder 

och starta samarbetsprojekt med andra i branschen och viktiga kundföretag. Ett företags PR är 

en balansakt där företaget avväger den belöning som de olika intressenterna ska få för att de 

samarbetar med företaget. Därför kan PR betraktas som det smörjmedel som behövs för att 

nätverket ska fungera gnisselfritt.26 

 

2.4.5 Marknadsföring i butik 
Nordfält skriver i sin bok Marknadsföring i butik om hur en butik kan utformas för att få 

kunden att uppmärksamma varorna. Hur man ska placera, skylta upp och prissätta varor för 

att kunden ska hitta det den vill ha och behöver. Kunder har nämligen ofta svårt att hitta det.27  

Som varumärkesägare eller detaljist räcker det inte att nöja sig med att fokusera på att ta fram 

bra produkter och se till att ha de tillgängliga i butiken. Det räcker alltså inte att ha bra och 

omtyckta produkter för att de även ska sälja bra. Som kund mins man ofta inte eller orkar se 

 
24 Frankel. s. 31-33 
25 Frankel, s. 16 
26 Albertsson & Lundqvist, S 364 
27 Nordfält, S 13 
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efter om det finns varor som man gillar. Kunder köper ofta det de kommer på istället för att 

köpa det de vill ha.28 Men vad det är som hindrar kunder att inte köpa det de vill ha? En 

förklaring enligt Nordfält är att själva minnesstrukturen kan sätta käppar i hjulet. Butiker kan 

genom att bara påminna kunderna om olika alternativ få dem att köpa dessa produkter. 

Nordfält beskriver detta i sin bok med hjälp av några experimentresultat. Ett exempel är ett 

experiment av Sprite och Coca-Cola där gåtan om varför Sprite sålde dåligt utreddes. Först 

trodde man att folk inte gillade smaken av Sprite men efter att de hade gjort ett smaktest fann 

de att kunderna faktisk var positiva till hur drycken smakade. Men däremot upptäcktes att folk 

sällan kom att tänka på den kategori som Sprite tillhörde när de skulle köpa dricka, därför 

kom inte kunderna att tänka på Sprite när de skulle inhandla sin dricka. Att de visste att den 

smakade bra eller att produkterna fanns i hyllan hjälpte det inte om den inte kom spontant upp 

i kundens medvetande.29  

Exponeringseffekter  

Det finns ett betydelsefullt grundämne i butiken när produkterna ska exponeras på rätt sätt för 

kunderna, eftersom alla vill att uppmärksamheten dras till just sitt varumärke. Enligt Dahlén 

och Lange kan man öka försäljningen och på så vis öka butikens omsättning genom att 

exponera vissa varumärken på rätt sätt. Exponering i en butik kan man dela in i två grupper, 

dessa är hyllexponering och specialexponering. Olika varumärken inom samma 

produktkategori presenteras på sina normala platser i en hyllexponering. Däremot en extra 

plats där varumärken presenteras för kunderna är en specialexponering. Dahlén och Lange 

redogör vidare för ett exempel som visade att placering av varor i höjdled påverkar 

försäljningen av ett visst varumärke positivt och genom att placera det i ögonhöjd ökade 

försäljningen med hela 80 procent jämfört med om man hade placerat varumärket vid golvet. 

Han skriver även om ett annat exempel, då man i butiken ökade försäljningen av ett visst 

varumärke med hela 400 procent, genom att placera varumärket ut från butikshyllan till 

butiksgolvet.30 

Blickfång  

Susanna Walldenheid som är dekoratör och arbetar med olika typer av skyltningsuppdrag, 

beskriver i sin idéhandbok, Skyltning & textning, hur man kan fånga kundernas 

uppmärksamhet med hjälp av blickfång.31 Blickfång kan vara en kraftig placerad rubrik, 

 
28 Nordfält. S 21 
29 Nordfält, S 22-23 
30 Dahlén, Lange s. 451-453 
31 Walldenheid, S 22 
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kanske en bild eller något som bryter mot omgivningen. Det är en koncentrationspunkt som 

ska fånga kundernas blick. När det gäller skylfönster är det så mycket runt omkring som dra 

betraktarens ögon till sig att det är viktigt att skyltningen syns. Genom att skapa en punkt i 

fönstret som genom sin utformning kan dra uppmärksamheten till sig. Walldenheid har tre 

viktiga punkter i sin teori som beskriver detta:32 

Skyltningen ska dra uppmärksamheten till fönstret = blickfång. 

Den ska väcka intresse för varorna. Blickfånget bör ha någon sorts koppling till varorna. 

Den ska framkalla köplust och helst även köpbeslut. Det som drar blickarna till sig ska 

stämma överens med vilken målgrupp butiken vänder sig till och vilken profil butiken har. 

 

2.5 Word of mouth  
Det finns ett begrepp inom marknadsföring som kallas för word-of-mouth eller mun-till-mun 

metoden. Mossberg beskriver metoden som ett samtal mellan människor där det gärna 

berättas om vad de själva har varit med om. På det sättet inspireras de personer som lyssnar 

och blir påverkade av den andres upplevelser. En person som rekommenderar och som 

berättar inlevelsefullt om en produkt kan vara avgörande för valet av produkten för den som 

lyssnar.33 

Detsamma beskriver Lange och Dahlén i sin bok där de skriver om mun-till-mun metoden 

som är informationsspridning mellan konsumenter. Här kan konsumenter göra reklam för 

företag och varumärken och göra det mycket effektivt eftersom det oftast är så att den som 

berättar och den som lyssnar har respekt för varandra och upplever varandra som trovärdiga.34 

Dock är det viktigt att komma ihåg att det finns en baksida med metoden och det är att 

företaget inte har någon kontroll över vad det är för information som sprids. En annan nackdel 

är att konsumenter tyvärr är mer benägna att sprida negativ information än positiv 

 

2.6 Kunddriven marknadsföring och anpassning till deras ökade etik- och 

miljökrav 

Jedbratt skriver i sin Morgondagens Marknadsföring att den nya tidens konsument vill bli 

personligt bemötta och informationen skräddarsydd och kopplat till de egna behoven. Kunder 

 
32 Walldenheid, S 22 
33 Mossberg, s 148-149 
34 Dahlén & Lange, s 378 
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som har ett speciellt intresse av någonting söker i allt större omfattning sig egen 

information.35 

I marknadsföringsprocessen spelar omvärldsbevakning och framtidsberedskap en viktig roll. 

Hur marknaden och omvärlden utvecklas och kan komma att utvecklas samt vilka alternativ 

som står till buds, hur vi anpassar oss, särskiljer oss och vad vi kan erbjuda våra kunder är 

beredskap som är bra både nu och i framtiden. Företag måste bli experter på att fånga vad som 

är på gång i omvärlden både i det stora och i det lilla sammanhanget.36  

Jedbratt menar också att företag som vill nå ut med sitt budskap och skapa intresse kring sina 

varor måste erbjuda något utöver själva produkten. Dagens konsumenter är upplysta och de 

kräver ömsesidig respekt. Dessutom vill de ha socialt ansvarstagande, miljövård och 

engagerande upplevelser. Därför måste företagen erbjuda ett mervärde som kunden tilltalas 

av. Att väcka känslor är ett viktigt vapen för att skapa en stark identitet i företaget och därmed 

skapa trygghet och intresse. Det ekologiska och det etiska debatten pågår för full i medierna 

och bland konsumenter växer miljömedvetandet, därför tar konsumenter för givet att miljö 

märkta produkter ska finnas i alla butiker och de tar det som en självklarhet.37 Det sociala 

samhällsansvaret är också en trend som blir mer och mer vanligt på företag och byggs in i 

företagets affärsidé. Här kommer ett citat som speglar detta av Anders Malmfält, Levi Strauss 

& Co: 

”Idag vet jag inget större företag som inte har en medveten miljöpolitik, och jag tror att 

utvecklingen kommer att bli densamma på det sociala området.” 

Albertsson och Lundqvist skriver också i sin bok om miljöanpassning att de företag som på ett 

tidigt stadium tar till sig en miljökritik och ger sin avdelning för produktutveckling strikta 

order om att miljöanpassa produkterna, får ett plusvärde att använda i sin marknadsföring.38 

SIS-Standardiseringen i Sverige är den instans som tar hand om miljömärkningen av 

produkter. Produkter som klarar de hårda kraven får rätt att använda det grönvita Svanmärket 

viket är allt viktigare för att klara sig bra i konkurrensen. Vilka krav som ställs på Svanmärkta 

produkter är olika för olika produktgrupper. Dessa miljökrav kan handla om gränser för 

utsläpp till luft och vatten, energiåtgång, innehåll av miljöfarliga kemikalier, förpackning och 

återvinning. Andra krav som hälsoaspekter och arbetsmiljö kan också ingå i miljökraven. 

Beträffande kläder utsetts även bomullsodlingen för en närgången granskning innan plaggen 

 
35 Jedbratt, J s.27 
36 Jedbratt, J s.31 
37 Jedbratt, J s.77 
38 Albertsson & Lundqvist, S 194 
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får sitt svanmärke. Det undersöks även kvalitet och funktion vilket är en viktig aspekt för 

produktens framtid på marknaden. 39  

SIS - Swedish Standards Institut 

SIS är en organisation som arbetar med standarder, både att ta fram dem och att sprida 

kunskap om dem. De mest kända internationella standarderna är ISO 9000 för 

kvalitetsledning och ISO 14000 för miljöledning.40  

För att strukturera och systematisera sitt miljöarbete kan företag få hjälp av så kallad ISO 

14000 standarder. Standardserien är uppdelad i två delar: en organisationsorienterad och en 

produktorienterad del. För organisation gäller bland annat miljöledningssystem, miljörevision 

miljöprestanda, miljökommunikation, växthusgaser. Miljömärkning och miljödeklarationer, 

livscykelanalys, miljöanpassad produktutveckling är aktuella punkter för produkter.41 

 

 

 
 

 
39 Albertsson & Lundqvist, S 195 
40 http://www.sis.se 
41 http://www.sis.se 
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3. Metod 
I detta kapitel redogör vi för hur vi ska gå tillväga för insamling av information som vi 

kommer att använda oss av för vår undersökning. Vidare förklarar vi hur och varför vi har 

valt de metoderna vi kommer att använda. 

3.1 Tillvägagångssätt  

För att kunna få en överblick av ekologiska trender i modebranschen började vi med att 

studera olika tidningar och artiklar för att se vad har skrivits om ekologiska kläder de senaste 

åren. Vi sökte även på Internet och i olika uppsatsdatabaser för få reda på vad som undersökts 

inom området. Vidare besökte vi några butiker och tittade närmare på deras utbud av 

ekologiska kläder. Sedan bestämde vi oss för att undersöka de fyra följande butiker: KappAhl, 

Lindex, Vero Moda och Världsbutiken Orion. I nästa steg tog vi vår första kontakt med 

butiksrepresentanter som vi ville intervjua för att samla in vår empiri. Sen letade vi efter i 

facklitteraturen för att hitta teorier. I valet av litteratur utgick vi ifrån redan lästa litteratur, 

kurslitteratur, och andra intressanta och relevanta teorier som vi har sökt via nätet och direkt 

på biblioteket. Som komplement till våra intervjuer använde vi oss sekundära källor som till 

exempel reklam broschyrer och Internetreklam om ekologiska kollektioner i de aktuella 

butikerna.  

 

3.2 Undersökningsmetoder 

I sin bok presenterar Jacobsen två olika typer av utformning: extensiv och intensiv. Skillnaden 

mellan dem kan delas i två dimensioner 1) om studien går på bredden (extensiv) och 2) om 

studien går på djupet (intensiv). 42 Fördelen med intensiv utformning är att den hjälper att få 

fram relevanta data. Undersökningen rymmer många olika detaljer och går på djupet. Den 

centrala i en intensiv uppläggning är att skapa helhetsbild av problemet som undersöks. 

Det finns två olika metoder för att samla in data beroende på vilken utformning man väljer 

och vad som är lämpligast för undersökningen av den specifika problemställningen. 

Kvantitativ datainsamling används för att gå på bredden i undersökningen och oftast kan man 

generalisera resultaten. Kvantitativ metod opererar med siffror och storlekar. Kvalitativ 

datainsamling används för att gå på djupet. Här är det få enheter som ska undersökas men 

 
42 Jacobsen, s.91 
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intervjuaren ställer många frågor för att få en djup förståelse för fenomenet. Kvalitativ metod 

opererar med ord och mening. 

3.3 Vårt val av undersökningsmetod 

Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod för undersökningen till denna uppsats. 

 Eftersom vi ska undersöka få enheter lämpar sig att genomföra individuella öppna intervjuer 

med butikschefer eller butiksrepresentanter från de ovannämnda butikerna. I vårt arbete 

kommer vi att beskriva vår problemställning utan att försöka förklara det. En beskrivande 

problemformulering formuleras ofta efter hur ett tillstånd ser ut, snarare än varför det ser ut på 

det sättet.43 Det finns fyra olika förhållanden inom beskrivande utformning och vi kommer att 

använde en av dem i vår undersökning. Det förhållande son vi kommer att använda är 

fallstudie.44 

 

3.3.1 Öppna individuella intervju 

Öppna individuella intervju är mycket lämplig när relativt få enheter undersöks och att för att 

få fram enskilda tolkningar av ett fenomen.45 Individuella intervjuer är ofta tids- och 

kostnadskrävande. Enligt Jacobsen är den här typen av intervjuer som kan ta en till två timmar 

eller mer. Dessutom är det mycket som ska ordnas och genomtänkas innan intervjun. Man ska 

ställa olika frågor i förväg: ska vi genomföra intervju via telefon eller ansikte mot ansikte? 

Man ska välja plats för intervju, bestämma för att använda bandspelare eller inte, om man ska 

prata öppen eller strukturerad, om man ska upprepa intervju. 

I första hand har vi genomfört intervjuer ansikte mot ansikte vilket hjälpt oss och 

intervjuobjektet att tala mer öppet om ämnet. Dock kommer vi även att genomföra 

telefonintervjuer eftersom vissa av de personer vi kommer att intervjua befinner sig på långt 

håll. 

 

3.3.2 Fallstudie 

En studie av kvalitativ karaktär där man studerar ett litet fåtal undersökningsenheter (fall) vid 

ett specifiktillfälle eller över tiden är en fall studie.46 Enligt Jacobsen lämpar sig fallstudier 

 
43 Jacobsen s.73 
44 Jacobsen s. 107 
45 Jacobsen s.161  
46 Christensen s.18 
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när man vill få en djupare förståelse av en viss tilldragelse. Vi är inte ute att generalisera utf

eller att testa teorier, vi intresserade av en enskilda fallet.47 

Eftersom vår problemställning är rent beskrivande och ger bara en bild av en situation vid en 

given tidpunkt ska vi i vår undersökning utföra en fallstudie för att kartlägga hur butiker 

egentligen genomför sin marknadsföring inne eller utanför butiken under en given tidpunkt. 

Vi har tittat på hur butikspersonalen använder sina ekologiska kollektioner som argument i sin 

butikskommunikation. Exempelvis har vi tittat på hur de skyltar, exponerar produkterna för 

att nå ut till kunderna. Vi har studerat butikerna noga innan vi tog en närmare kontakt med 

butikscheferna48. 

 

3.4 Val av enheter/respondenter 

Vi har valt att intervjua fyra personer inom branschen som antingen är butikschefer eller 

representanter för de butiker vi har undersökt. Alla dessa butiker har en ekologisk kollektion i 

sitt sortiment. Samtliga butiker i vår undersökning ingår i någon form av kedjeanslutning. 

Alla butikerna ligger i staden Lidköping. Anledningen till att vi ville undersöka dessa butiker 

är för att se skillnader i marknadsföringen av ekologiska kläder i olika butiker. Vi tog kontakt 

med flera butiksrepresentanter i början av undersökningen för att veta vilka butiker vi kunde 

arbeta med i undersökningen. De flesta var positiva inställda till vår förfrågan och ställda 

gärna upp på att samarbeta.  

 

3.5 Kritik till undersökningsmetoden 

Nackdelen med en kvalitativ metod är att resultaten är svåra att generalisera eftersom få 

individer studeras samt att den är resurskrävande. Intervjuer tar ofta lång tid. Detta gör att det 

finns möjlighet bara att nå ett fåtal undersökningsenheter. En till svaghet är att vi själva väljer 

undersökningsenheter och därför kan få resultat som vi själva åstadkommit.49 

En risk att intervjua butikschefer av kedjebutiker är att de oftast inte vet så mycket om dessa 

ekologiska kollektioner dessutom är det inte säkert att de får marknadsföra dessa i sin butik 

som de själva anser mest lämpligt. Det har därför varit nödvändigt för oss att kontakta 

representanter för vissa butiker som arbetar på kedjans huvudkontor för att kunna få mer 

övergripande svar. Det kan också vara så att det inte alls stämmer med vad huvudkontoret 
 

47 Jacobsen 97-98 
48 Jacobsen s.  107-108 
49 Jacobsen 144 
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säger och vad butikspersonalen säger. Det kan också vara så att det som huvudkontoret 

bestämmer i sin marknadsföring inte alltid lämpar sig bäst på de lokala butikerna. 

Målgrupperna som butikerna riktar sig till kan variera i stor utsträckning mellan olika städer, 

ofta beroende på om det handlar om stora eller mindre städer. 

 

3.6 Reliabilitet och validitet 

För att beskriva hur väl datainsamlingen har fungerat ska forskaren använda sig av två begrep 

reliabilitet och validitet. Validitet, eller med andra ord giltighet och relevans, mäter som 

önskas att mäta, att det som har undersökts hos några gäller för flera. Därför det är viktigt för 

forskare att få fram tillförlitliga mätmetoder som möjligt. Det finns två typer av validitet 

intern och extern. Intern validitet mäter det vi tror oss att mäta och om forskaren verkligen 

mäter det som skall mätas i undersökningen. Med extern validitet menas att undersökningens 

resultat går att tillämpa i andra situationer och därmed kan generaliseras och vara överförbar. 

Reliabilitet, eller tillförlitlighet och trovärdighet, menas att det går att lita på undersökningens 

resultat. En fråga som man ska ställa till sig i samband av reliabilitet är: kan vi lita på 

respondenternas svar? Till exempel intervjuare den som blir intervjuad skall inte påverka 

varandra under intervju. Ett sätt att minimera risken för detta är att respondenterna får 

intervjufrågorna före intervjutillfället, för att förbereda sig inför intervjun.  

Oavsett vilken metod väljer man använda sig av eller vilken slags av information samlas in 

ska forskare tar hänsyn till hur undersökningen genomförs.  
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4. Empiri 
 

Här presenteras de butiker som har varit underlag för vår undersökning, resultat av 

intervjuerna med butiksrepresentanter samt resultat av fallstudier. Var och en butik 

presenteras för sig. I vår undersökning studerade vi följande butiker: KappAhl, Lindex, Vero 

Moda och Världsbutiken Orion.  

 

4.1. Lindex 
Lindex är av Europas ledade klädeskedjor med drygt 350 butiker. Lindex affärsidé är att 

erbjuda ett inspirerande och prisvärt mode. Sortimentet omfattar flera olika koncept inom 

damunderkläder, damkonfektion, barnkläder och kosmetik. Deras målgrupp är 

modeintresserade kvinnor. 

Lindex är en del av ett stort europeiskt samarbete BSCI – Business Social Compliance 

Initiative sedan våren 2004. Lindex äger inga 

egna fabriker utan samarbetar de med 

textilproducenter runt om i världen. Lindex 

arbetar aktivt med sin uppförande kod 

Lindex/BSCI Code of Conduct vilken 

omfattar både arbetsmiljöarbete, miljöfrågor, 

etikfrågor samt förhållningssätt vad gäller 

mänskliga rättigheter.50 

Lindexbutik i Lidköping ligger i ett galleri i 

centrum av staden.     Bild 1: Motiv på en ekologisk barntröja 

 

4.1.1 Intervju med Anna Andersson på Lindex huvudkontoret 

Anna Andersson som arbetar på Lindex huvudkontor och tar hand om just den ekologiska 

kollektionen och marknadsföringen av den svarade på våra frågor via e-post. Lindex har haft 

produkter i ekologisk odlad bomull i kedjan sedan 2007. Sortimentet planeras att utöka under 

våren 2008. Produkterna är främst återfinns på dam-, barn, och underklädesavdelningen. 

Lindex hade också det på mitten av 90-talet men tog bort det på grund av att det inte sålde så 

bra. Anna och hennes medarbetare på Lindex har sett att eko-kläder är en trend som har växt 

                                                 
50 http://www.lindex.se 
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sig allt starkare det senaste året. Hon menar att valet inte längre står mellan miljö eller mode 

utan kunden vill ha bägge delarna. Hon tror att det har kommit för att stanna. Utvecklingen av 

konsumtion av ekologiska kläder har därför de på Lindex inte kunnat låta bli att 

uppmärksamma. När det gäller marknadsföringen av dessa kläder använder inte Lindex sig av 

det i så stor utsträckning, även om Anna höll med om att med hjälp av olika 

kommunikationskanaler kan butiken påverka kunder till impulsköp. Men som hon redogjorde 

för oss marknadsförs inte de ekologiska kollektionerna på något speciellt sätt. De ska finnas 

som en del av deras övriga sortiment och det är orsaken till att de inte marknadsför eko-

kollektionen. Det enda som Lindex gör för att introducera sina ekologiska kläder är en 

speciell etikett som sitter på deras ekologiska plagg där det står ”Ecologic by Lindex”. I övrigt 

hittar kunderna den ekologiska kollektionen bland övrigt sortiment. Eftersom Lindex 

butikerna ingår i en kedja måste alla butiker följa det som bestäms central på Lindex 

huvudkontor. På frågan om marknadsföringen har blivit viktigare på senare år tyckte Anna att 

det hade gjort det eftersom deras kunder blir alltmer uppmärksamma på det som händer. Dock 

var det inte något argument för att Lindex kommer att marknadsföra sina eko-kläder i något 

större utsträckning. Utbudet av eko-kläderna motsvarar ungefär efterfrågan. Om det skulle 

ändras och vilka åtgärder som skulle tänkas ta för att få kunderna mer uppmärksamma på 

utbudet är oklar på Lindex. Det var inte något som Anna Andersson visste eller hade planer 

för. Till sist frågade vi om kunderna verkligen hittar dessa eko-kläder i butiken eller om de 

ofta frågade var de kunde hitta dem, svarade Anna att det var olika. 

 

4.1.2 Fallstudie på Lindex 

Tisdagen den åttonde april var 

vi på vårt sista besök hos Lindex 

inför vår bearbetning av vår 

empiri till arbetet där vi 

undersökte hur butiken 

presenterade sina ekologiska 

kollektioner.  Vi gjorde en så 

kallad fallstudie i butiken där vi 

gick runt och tittade på hur det 

faktisk såg ut inne och utanför  

(skyltfönstren) butiken                                             Bild 2: Skyltning av ekologiska plagg 
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när det gäller den ekologiska kollektionen. Eftersom butiken ligger inne i en galleria  har de 

både skyltfönster som vetter mot gatan och mot insidan av gallerian. Det förekom inga 

annonser eller någon typ av reklam av den ekologiska kollektionen på något av fönstren. Väl 

inne i butiken möttes vi av en massa nyheter av vår och sommarkollektioner i många olika 

färger som butiken var i full färd med. Efter en stunds rundvandring i butiken upptäckte vi 

deras ekologiska kläder som är en liten kollektion bland övriga barn, dam och underkläders 

kollektioner. Dessa kläder fanns lite varstans i butiken bland övrigt sortiment. På vissa ställen 

hade de satt upp en liten skylt där det framgick att det var ekologiska kläder. Dessutom hänger 

på varje plagg en speciell grön etikett där det står ”Ecologic by Lindex”. Det var framför allt 

de ekologiska barnkläderna som presenterades på ett tydligare sätt så att budskapet om att det 

just var ekologiska kläder som hängde där kunde uppmärksammas av oss. Vissa av de här 

barnkläderna hängde på ett ställ där det syntes tydlig att de var ekologiska. Andra barnkläder 

låg prydlig vikta på ett bord som också hade en exponering av dessa kläder i lagom ögonhöjd. 

Dessutom fanns det här en liten skylt med texten ”Ecologic by Lindex”. Övriga ekologiska 

sortimentet som damkläder och underkläder var däremot lite mer nonchalant placerade bland 

andra kläder vilket gjorde det svårt att urskilja från övriga kläder. Dock hade alla ekologiska 

kläder som vi nämnde tidigare den speciella etiketten som konstaterade för oss, när vi väl 

hade hittat kläderna, att det rörde sig om ett ekologiskt plagg. Tyvärr upplevde vi att det inte 

var så lätt att direkt se dessa kläder om man som kund till exempel bara är på en shoppingtur 

och ser sig omkring. Är man däremot medvetet ute efter 

ekologiska kläder hittar man dessa lättare eftersom man oftast 

vet i förväg att butiken har ekologiska kläder i sina 

kollektioner. Under vår studie i butiken kunde vi inte se några 

reklamskyltar eller affischer på väggarna som presenterade 

den ekologiska kollektionen utan som det påpekades från 

huvudkontoret ses dessa kläder som en del av det övriga 

sortimentet. Därför dyker de här kläderna upp lite överallt i 

butiken ibland endast med den gröna ekologiska etiketten 

hängandes ned plaggen vilket inte alltid syntes så väl. 

 
Bild 3: Etikett som sitter på de ekologiska plaggen 
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4.2 KappAhl 
 
KappAhl är också en klädeskedja med över 300 butiker. Deras affärsidé är att erbjuda prisvärt 

mode för många människor och deras främsta målgrupp är kvinnor över 30-50 år med familj. 

Deras vision är att bli Nordens ledande och mest lönsamma modekedja för denna 

kundkategori. 

KappAhl har inte egna fabriker, företaget är en av många kunder hos fristående tillverkare i 

Asien och Europa. 2004 anslöt KappAhl sig till 

organisationen Business Social Compliance 

Initiative. KappAhl har aktivt deltagit med att arbeta 

fram BSCI:s kontrollsystem och uppförandekod som 

nu KappAhl stegvis övergår till.51 

Kappahl butiken i Lidköping ligger i Framnäs 

köpcentrum. 
             Bild 4: Etikett på KappAhl´s Öko-Tex markerade plagg 
 
4.2.1 Intervju med butikschefen 

Redan under tidigt nittiotal började KappAhl lansera så kallade miljövänliga kollektioner. De 

första ekologiska plaggen såldes i butikerna år 1994. KappAhl anser inte eko-kläder som en 

trend, deras ambitioner är att varje år öka andelen hälso- och miljömärkta plagg. Försäljning 

av sådana plagg ökas ständigt från 7,6 procent år 2002 till 16 procent (cirka sju miljoner 

plagg) 2005.  

KappAhl marknadsför inte mycket ekologiska kollektioner. De har tre 

olika märkningar på etikett för olika nivåer av kontroll som kläderna har 

genomgott. Hälso- och miljömärkta plagg med Öko-Tex introducerades i 

slutet av nittiotal, i början av tjugohundratalet lanserades EU-blomman 

markerade plagg. Första kollektion med ekologisk bomull presenterades 

år 2007. 

Det finns mycket information på Internet, säger Carina, där                  Bild 5: Etikett Eko-blomma 

presenteras KappAhl´s miljöpolitik vilken tillsammans 

 med broschyr MMM som står för Mode Miljö Moral gör en stor introduktion till miljöarbete 

på företaget. KappAhl´s arbete innebär mycket mer än bara erbjuda miljömärkta kläder. Man 

stödjer ett projekt bland annat som riktar sig till att utveckla mindre miljöbelastningen i 

bomullsodlingen.  
                                                 
51 http://www.kappahl.com/sv/ 
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Just nu introduceras i butiken kollektionen Organic Cotton, skyltar visar var de ekologiska 

plaggen finns. Annars får kunderna leta bland andra produkter efter plagg märkta med den 

ekologiska etiketten. Alla KappAhl-butiker ingår i en kedja och får instruktioner för hur 

butiken ska inredas och hur det ska marknadsföras inne i butiken.  

Utbudet och efterfrågan av ekologiska kläder ligger på en jämn nivå just nu, men intresse hos 

kunder växer snabbt. Därför arbetar KappAhl hela tiden för etiska och miljömässiga 

förbättringar, förändringar sker inte över en natt, men steg för steg försöker de tillfredställa 

den ökade miljömedvetande hos sina kunder. För att veta hur kunder uppfattar sortimentet i 

butiken genomför KappAhl oavbruten dialog mellan sina kunder och medarbetare. De lyssnar 

till på alla önskemål och har därför utarbetat detaljerade policies för olika produktgrupper.   
 

4.2.2 Fallstudie på KappAhl 

Vår fallstudie på KappAhl genomförde vi tisdagen den åttonde april. KappAhl har ett stort 

skyltfönster inne i gallerian, där står skyltdockor klädda i deras sortiment. Inga skyltar, tavlor 

eller affischer att de har utbud av ekologiska kläder fanns i butiken. 

Säljytan på KappAhl är väldigt stor och består av tre avdelningar: dam-, herr- och 

barnavdelning. Just nu har KappAhl fått en ny kollektion av plagg gjorda av ekologisk 

bomull. På herravdelning låg plaggen på ett trappliknande bord med två hyllor i olika nivåer. 

Kollektioner bestod av flera modeller tröjor, skjortor och jeans. På översta hylla stod en skylt 

vilken på väldigt tydligt sätt visade att plaggen var gjorda av ekologisk bomull med texten: ” 

Made with Organic Cotton”.  

Vi hittade en sådan Organic Cotton kollektion på damavdelning också fast den var inte lätt att 

upptäcka även om bordet stod på en bra plats vid långa gången till kassan. Plaggen låg på ett 

trappliknande bord som på herravdelning men det fanns bara en skylt med priser. Det enda 

som gjorde att man som kund uppfattade att det var ekologiska plagg var de gröna etiketterna 

Organic Cotton som hängde på kläderna. Vi frågade en expedit varför det var skillnaden på 

skyltning i de två avdelningar. Svaret var att de inte hann med skyltningen på damavdelning 

på grund av tidsbrist. När vi kom till KappAhl två dagar senare märkte vi att de ändrade 

skylten på bordet. På damavdelning fanns det också ett hängställe med Organic Cotton 

kollektion vilken fick vi leta efter. Som alla andra hängställe på KappAhl var det i ungefär 

brösthöjd.  

Det flesta av miljömärkta plagg fanns det på barnavdelningen. De var märkta med Öko-Tex-

märkning och hängde utspridda mellan andra plagg från det övriga sortimentet.  
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4.3 Världsbutiken Orion i Lidköping 
Världsbutikerna för Rättvis Handel (VBRH) är en medlemsorganisation för världsbutiker i 

Sverige. En världsbutik säljer hantverk och livsmedel från småskaliga producenter i Afrika, 

Asien och Latinamerika. Det finns knappt 40 lokala butiksföreningar, d v s världsbutiker, 

samt stödmedlemmar i Sverige. I hela Europa, främst inom EU, arbetar 100 000 människor i 

omkring 2 700 världsbutiker. Varje världsbutik är självständig, men samarbetar i 

riksorganisationen Världsbutikerna för Rättvis Handel. I de flesta fall drivs en världsbutik av 

en ideell förening och är beroende av frivilliga investeringar. Världsbutikerna säljer unikt 

hantverk av hög kvalité, matvaror, leksaker med mera.  

Genom försäljning av varor som tillverkas i små kooperativ, mindre företag och 

organisationer i Afrika, Asien och Latinamerika bidrar världsbutikerna direkt till att anställda 

på de små företagen får en värdig inkomst.52 

Butiken har funnits i 25 år i Lidköping och ligger i ett galleri i centrum.  

 

4.3.1 Intervju med butikspersonalen på Världsbutiken Orion 

Vi har pratat med de två anställda, Margot Wikstrand 

och Lisbeth Gustafsson, som driver butiken. Båda har 

arbetat där i ungefär tio år. Butiken är ingen 

vinstgivande butik utan vinsten på det som säljs är till 

för att kunna fortsätta att köpa från deras leverantörer. 

På det sättet kan dessa leverantörer fortsätta att 

bedriva sin verksamhet och få en hyfsad bra 

levnadsstandard i sina länder. Butiken har sålt 

ekologiska kläder i ungefär ett och ett halvt år. 

Barnkläderna började butiken att sälja sommaren 

2007 och det har gett stor respons från kunderna. 

Både Margot och Lisbeth tror att den ekologiska 

”trenden” är här för att stanna. De tror att folk i 
                                                              Bild 6: Diplom som butiken har fått av naturskyddsföreningen i Lidköping 

 

                                                 
52 http://www.varldsbutikerna.org/butiker.asp 
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 allmänhet är mer medvetet nuförtiden och därför vill handla mera ekologiska och 

rättvisemärkta produkter. De har märkt av en stor efterfråga på ekologiska kläder speciellt 

barnkläder, vilka de säljer ganska mycket av.  

Att marknadsföra sina ekologiska produkter med hjälp av olika kommunikationskanaler är ett 

bra sätt att få kunder att köpa dessa, men de poängterade att de kunder som ofta köper deras 

ekologiska kläder är kunder som är mycket medvetna och som redan vet vad de är ute efter. 

Det är kunder som oftast handlar både mat och andra ekologiska produkter till hemmet som 

också handlar ekologiska kläder. Sedan har butiken också mycket leksaker i naturmaterial 

som är tillverkade utan farliga kemikalier och de som tillverkar dessa leksaker får bra betalt 

för att utföra arbetet. Allt det här är saker som medvetna kunder letar efter när de ska handla 

och de vet oftast vart de ska gå för att hitta dessa produkter, poängterade Margot och Lisbeth. 

De skulle vilja marknadsföra sina produkter mer men tyvärr har de begränsade ekonomiska 

möjligheter till detta. Butiken får göra precis hur de vill med sin marknadsföring och de får 

själva bestämma hur de vill att det ska se ut i butiken, eftersom det är en självständig butik. 

De har inte kunnat annonsera så mycket, men de har dock annonserat i Annonsbladet, ett 

lokalt reklamblad som kommer ut ungefär en gång i månaden. De tycker att det kostar för 

mycket att annonsera och dit ska inte deras 

pengar gå. En annan typ av marknadsföring i 

butiken är ett diplom som de har i sitt 

skyltfönster som de har fått av 

Naturskyddsföringen. Diplomet representerar 

ett pris som butiken har fått av föreningen för 

att de har ett bra samarbete med leverantörer 

som tillverkar miljö- och rättvisemärkta 

produkter. Andra saker butiken gör för att 

marknadsföra sig är att informera mycket i 

olika församlingshem där de demonstrerar sitt 

sortiment. På det sättet får de mer kunder i 

butiken när informationen sprids till vänner och 

bekanta. Även kyrkor brukar hämta varor i  

 
    Bild 7: Utbud av ekologiska kläder 
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butiken och säljer dem vidare. Annars är deras kunder folk som vet mycket om ekologiska 

produkter innan de kommer till butiken, och är därför beredda att betala ett högre pris för 

dessa produkter. Enligt butiksbiträden hittar butikens kunder hittar lätt i butiken och ser direkt 

att det är ekologiska kläder. Butiken har nöjda kunder som återkommer för deras bra 

produkter som fyller de kriterier kunderna eftersträvar. Butiken har på senare tid upplevt att 

efterfrågan är större än utbudet. Kunder har frågat bland annat om ekologiska herrkläder och 

ekologiska tyger. Inget av det har butiken för tillfället i sitt sortiment, och det är oklart om de 

kommer att utöka sitt nuvarande sortiment.  

 

4.3.2 Fallstudie 

Tisdagen den åttonde april var vi på besök i Världsbutiken Orion. Den ligger i ett litet galleri 

och har ett genomsynligt fönster in i butiken. I skyltfönstret stod små leksaker och andra 

handgjorda produkter. Vid ingång stod det ett diplom i Miljöpris tilldelad till butiken av 

Naturskyddsförening i Lidköping för deras arbete i rättvisa och solidaritet för människor och 

natur. Dock fanns det inga skyltingar eller tavlor att de har utbud av ekologiska kläder i själva 

skyltfönstret. 

När man sedan går in i butiken är det första man ser när man stiger in i butiken är de 

färgstarka ekologiska barnkläderna gjorda av det svenska företaget Kaxig Design. Dessa 

kläder hängde på ett runt hängställe. Bredvid stod ett annat hängställe med ekologiska 

damkläder från syd länder. Inga 

skyltningar eller affischer fanns det på 

de två ställen. Lite längre in i butiken 

fanns det tre hyllor ungefär i brösthöjd 

och nedåt med Kaxig kläderna. Ovanför 

de hängde en artikel från en tidning 

Kaxig design för medvetna föräldrar.  

Runt omkring inne i butiken hängde 

många informationsaffischer om just 

miljö och rättvisehandel på väggarna.     
                                                                         Bild 8: Utbud av Kaxig-design kläder med artiklar om dessa kläder 
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4.4 Vero Moda 
Vero Moda är en av Europas största varumärke och idag finns det drygt 800 Vero Moda-

butiker och tusentals återförsäljare runt om världen. Det finns 85 egna butiker i Sverige i 

dagsläget. I över 20 år har varumärket haft en stark position och representerar den moderna 

kvinnan med en nyfiken attityd till mode och trender.53 

 

4.4.1 Intervju med butikschefen Åsa Svensson 

Vero Moda har valt att introducera organic cotton i Vero moda kollektionerna. Dessa 

produkter är en liten kollektion i den vanliga kollektionen. Det är inte alla Vero Moda butiker 

som kommer att sälja den organiska kollektionen men butiken i Lidköping är en av dem som 

ska göra det. Kollektionen introduceras i juni 2008 och namnet på kollektionen kommer att 

vara Vero Moda Organic cotton. Redan nu är förberedelserna i gång för butiken i Lidköping. 

Hur kollektionen ska introduceras får butikschefen en skiss av huvudkontoret där det står 

precis hur dessa plagg hänga i butiken och var i butiken kollektionen ska presenteras för 

kunderna. Dessa kläder kommer att ha särskilda etiketter som kommer att hänga på kläderna.   

För de butiker som har köpt Vero Moda organic kollektionen kommer det att sändas ut hundra 

vykort om Vero Moda Organic cotton som butiken kan ge till sina kunder och visa vid 

kassadisken. För att lansera Vero Moda organic 

kommer det i april att finnas två helsidor i Vero Moda 

Magazine täckande med Organic. De butiker som 

köper minst fem organics styles från kollektionen 

kommer att få Organicpåsar att ge till de kunderna 

som handlar Organicprodukter. Butikerna kommer att 

få skyltar att använda när de marknadsför 

produkterna och det ska finnas speciella Organic 

prisskyltar som placeras intill dessa produkter.   

Hur butikerna ska presentera Vero Moda Organic 

inne i butiken finns det också riktlinjer som måste 

följas. I dessa riktlinjer ingår bland annat att alla Vero 

Moda butiker kommer att sälja Vero Moda organic på 

samma dag för att stärka deras kedjeprofil. Butikerna  
                Bild 9: Vero Moda´s logotyp för ekologiska kollektion                     

                                                 
53 http://www.veromoda.se/ 
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 ska också använda deras A-/trendyta till organic varorna så att dessa varor är det första 

kunderna ser när de går in i butiken. Speciellt utformade imageskyltar ska användas i 

skylthållarna både på bord och på hyllor. Sedan beroende på om butiken ska lansera en till två 

eller tre styles, används olika butikskommunikationssystem. Vid en till två styles används 

endast golvställ och då marknadsförs med volym. Vid tre eller fler styles används bord och 

ställ för varupresentationen och marknadsföras i garderobshäng. Butiken kan en vecka efter 

att de har presenterat kollektionen flytta Vero Moda organic till andra ställ och gå tillbaka till 

den vanliga marknadsföringen på deras A-yta. Dock ska de fortfarande använda 

organicskyltarna på ställen. Om deras organics kollektioner skulle ta slut fortare än en vecka 

kan de självklart flytta sina Organic produkter till ett annat läge i butiken. 

Vero Moda kommer inte att använda sig av marknadsföring i media för sina ekologiska 

kollektioner. Även om det skulle behövas så vill de helst inte lägga pengar där. Det de har är 

en medlemstidning där sina 

kunder kan läsa om det. Sedan 

skickar de sms. och e-post till 

sina medlemmar med 

information om vad som 

händer på företaget. Åsa på 

Vero Moda tycker att eko-

kläder är både en trend och en 

stabil utveckling som blir mer 

och mer efterfrågad av 

medvetna kunder och hon 

trodde att det skulle fortsätta 

att utvecklas. Hon trodde också 

att butiken skulle kunna 

påverka kunder till impulsköp 

av eko-kläder med hjälp av 

olika kommunikationskanaler 

och dessutom få mer folk att 

uppmärksamma att det finns. 
   Bild 10: Presentation av eko-plagg på A-yta 
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4.4.2 Fallstudie på Vero Moda 

 

Vår fallstudie på Vero Moda gjorde vi på tisdagen den femtonde april och då hade butiken 

redan börjat introducera den ekologiska kollektionen. Den bestod av fyra plagg och precis 

som butikschefen hade förklarat för oss var dessa varor placerade i butikens A-yta. Denna yta 

finns bara någon meter från entrén och tanken är att det ska vara det första, kunderna ser när 

de går in i butiken. Förutom att vara placerad på det sättet fanns det en skylt ovanför det runda 

stället där kläderna hängde, med texten Organic Cotton. Bredvid stod en skyltdocka med en 

av dessa organic plagg på och en liten informationsskylt stod bredvid dockan för att kunderna 

ska kunna läsa lite om det hela. Annars var det inte så mycket mer med den organiska 

kollektionen just när vi besökte butiken. Vi måste poängtera att butiken precis hade börjat 

med detta samma vecka som vi var inne. De hade endast ett fåtal plagg av Organic Cotton och 

vi kunde inte urskilja några andra marknadsföringsaktiga åtgärder vare sig inne eller utanför 

butiken av dessa kläder. Butiken hade till exempel inte använt sig av sina skyltfönster för att 

presentera sin eko-kollektion eller några andra synliga affischer eller skyltar på väggar inne i 

butiken. 

              Bild 11: Skyltning av Organic-kollektion 

 

 

 

 
Bild 12 Organic-kollektion broschyr finns tillgänglig 

för kunder. 
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giska produkter blir större.  

                                                

5. Analys 
I detta avsnitt följer den koppling av teoridelen med undersökningen som vi har presenterat i 

empiridelen. Analysen som följer av dessa två delar av arbetet är de resultat vi har fått av 

undersökningen och som kommer att ligga till grund för våra slutsatser i kommande kapitel. 

 

5.1 Marknadsföring 

Som det framförs av teorin har alltså butikerna i undersökningen börjat sälja ekologiska 

kläder för att tillgodose behovet och intresset till ekologiska produkter som gradvis stiger och 

efterfrågan av dessa blir större.54 Vi måste konstatera att butikerna som vi undersökte inte 

använder marknadsföring i någon stor utsträckning till det nya behovet som de tillgodoser. 

Det finns till exempel ingen skyltning utanför butikerna, i skyltfönstren eller på stora tavlor.55 

Ingen av butikerna annonserar sina ekologiska kollektioner i vare sig i tidningar, TV eller 

direkt reklam. 

 Att göra kunden uppmärksammad på det butiken har att erbjuda, missar våra butiker att ta till 

sig.56 Världsbutiken Orion var den som var bäst på detta eftersom de hade sitt 

miljöprisdiplom i skyltfönstret och många informationsaffischer om just miljö och 

rättvisehandel på väggarna inne i butiken. Varken Lindex, Vero Moda eller KappAhl har 

tydligt presentation av deras ekologiska kollektioner i deras skyltfönster. Miljömedvetande 

bland människor växer fort och det gör att önskan av att handla ekologiskt ökar. Det vill säga 

att efterfrågan av ekolo

Enligt Söderlund måste ett företag tillfredställa kunder och de behov kunder har annars finns 

det en risk att andra företag tillfredställer kundernas behov och konkurrera ut företaget.57 

5.2 Segmentering 
Idag krävs det att företagen segmenterar sina kunder beroende på deras behov, önskemål och 

värderingar.58 Eko-medvetande växer nu för tiden och efterfråga av eko-kläder växer med 

antal av eko-medvetna kunder. KappAhl upptäckte för många år sedan att det finns ett eko-

medvetet kundsegment och kedjan har haft ett eko-sortiment under lång tid. Enligt teorier är 

det viktigt att ett företag kan fånga vad som är på gång i omvärlden för att kunna erbjuda det 

 
54 Albertsson & Lundqvist, S 15-16 
 

55 www.marketeingprofs.se 
56 Albertsson & Lundqvist. S 15-16 
57 Söderlund, s.18 
58 Albertsson & Lundqvist, S 99-100 
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kunderna vill ha.59 Det framgår att det ekologiska och det etiska debatten pågår för fullt och 

miljömedvetande växer bland konsumenter.60  På senare år har fler och fler butiker tagit till 

sig att det finns ett kundsegment som är intresserat av ekologiska produkter inte minst när det 

gäller kläder. Exempelvis har Lindex uppmärksammat att det finns ett behov av att 

introducera ekologiska kläder och har därför börjat med detta med större framgång förra året. 

Vero Moda har också hakat på fenomenet och håller på just nu med introduktionen av deras 

Organic Cotton. Världsbutikens kundsegment är lite bredare, förutom att vara miljömedvetna 

också står det för socialansvar och rättvisehandel. 

 

5.3 Kommunikationskanaler 
Nedanstående tabell visar hur butikerna använder olika kommunikationskanaler för sina 

ekologiska produkter. 

X = allmän marknadsföring 

O = marknadsföring av ekologiska produkter.  

  

Vero Moda 

 

Lindex 

 

KappAhl 

 

Orion 

 

Dagstidningar 

 

- 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Egna magasinen 

 

XO 

 

X 

 

XO 

 

- 

  

TV 

 

- 

 

X 

 

X 

 

- 

 

Radio 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Stortavlor 

 

X 

 

X 

 

X 

 

- 

Internet 

(webbplatser) 

 

XO 

 

XO 

 

XO 

 

XO 

                                                 
59 Jedbratt, s.31 
60 Jedbratt, s. 77 
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E-post 

 

X 

 

X 

 

X 

 

- 

   

Direktreklam 

 

X 

 

X 

 

X 

 

- 

Skyltning inne 

i butiken 

 

XO 

 

XO 

 

XO 

 

XO 

 
 

När det gäller kommunikationskanaler som kan vara reklam i tryckt media, radio eller TV61 är 

det nästan ingen av våra butiker som använde sig av det. Vero Moda har dock en 

klubbmagazine där presentation av ekologiska kläder visas i två sidor. De övriga butikerna 

har små broschirer där de presenterar information om deras ekologiska kläder. Dessa kan 

kunden få framme vid kassan. När det gäller annonser i tidningar har Världsbutiken 

annonserat någon gång i lokalmedia i det så kallade Annonsbladet. Av alla fyra butiker är det 

bara Lindex och KappAhl som använder sig av adresserat direkt reklam till sina 

klubbmedlemmar62, dock ligger ingen fokusering på deras ekologiska produkter utan är mera 

allmänt reklam. 

Internet använder butikerna i större utsträckning63 när det gäller marknadsföring av 

ekologiska produkter, just nu har till exempel Vero Moda en stor kampanj på sin hemsida och 

det första besökaren ser är en stor bild av Organic Cotton reklam. Här kan besökaren gå in för 

att läsa mer om Organic Cotton men däremot kan besökaren tyvärr inte se de ekologiska 

plaggen för sig. På KappAhls och Lindex hemsidor behöver besökaren leta sig igenom 

hemsidan för att hitta informationen om det ekologiska utbudet. Det krävs att besökaren 

klickar på tre länkar innan den kan hitta det ekologiska utbudet på Lindex hemsida. När 

besökaren väl hittar informationen finns det mycket intressant upplysning om deras 

miljöarbete, produkternas miljömärkning och standardisering. Världsbutikens hemsida är en 

allmän informationsplats där besökaren hittar mycket information om deras arbete inom miljö 

och socialansvartagande. Här ligger fokusen inte på reklam av eko-kläderna. Anledning till att 

butikerna inte lägger så stor vikt på marknadsföring av sina eko-kollektioner kan bero på att 

kunder som är intresserade av eko-kläder anses vara en smal målgrupp64. 

                                                 
61 www.marketeingprofs.se 
62 Albertsson & Lundqvist, S 304 
63 Frankel, s 10 
64 Albertsson & Lundqvist, S 228-229 
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5.4 Marknadsföring i butik 
Som Nordfält beskriver kan en butik utformas för att få kunden att uppmärksamma varorna. 

Gällande till exempel placering och skyltning så att kunderna ska kunna hitta det de vill ha. 

Detta är viktigt eftersom man som kund ofta har svårt att hitta inne i en butik.65 Våra 

fallstudier visade att Lindex har väldigt tydligt och synligt skyltning inne i butiken ovanför 

vissa av de ekologiska plaggen. Detta är speciellt utfört på barnkläderna där vi tydligt kunde 

se att det var ekologiska kläder. Vero Moda har sin Organic Cotton på butikens A-yta, enligt 

butikschefen, men vi själva missade det fullständigt när vi gick in i butiken för att göra vår 

fallstudie.  

På skyltdockor hade endast Vero Moda använd sina ekologiska plagg. Här hade kunderna 

också tillgång till en medlemstidning och vykort med Organic Cotton information vid 

kassadisken. Både Lindex och KappAhl blandade sina ekologiska kollektioner med övrigt 

sortiment, vilket gjorde att det tog tid för oss att uppfatta att det rörde sig om ekologiska 

kläder. 

Enligt teorin kan butiker fånga kundernas uppmärksamhet med hjälp av blickfång66 som kan 

till exempel vara en kraftig placerad skylt eller något som bryter mot omgivningen. Lindex 

använde blickfång på vissa ställen i butiken när det gäller ekologiska kläder. De tog hjälp av 

gröna skyltar med texten Ecologic by Lindex och även av en exponering av barnkläder på en 

liten skyltdocka som stod på ett bord med ekologiska plagg. Vero Moda har använt sin A-yta 

för att introducera sin Organic Cotton kollektion. De har också satt upp en skylt ovanför 

stället och placerat en skyltdocka med ekologiska kläder på alldeles bredvid. KappAhl hade 

också använt sig av blickfång teorin och hade skyltar på sina kollektioner. Däremot hade 

Världsbutiken Orion inte tydliga skyltar som framhävde sitt ekologiska sortiment utan de 

informationsblad som fanns framhävdes inte speciell bra i butiken.  

Världsbutiken Orion använder sig mycket av så kallad word-of-mounth metoden genom sitt 

samarbete med församlingshem och kyrkor. På det sättet får butiken gratis reklam och kan 

öka sitt kundkrets.67 Den här metoden har Vero Moda också tagit till sig genom sina vykort 

som kunden får i kassan som de senare kan skicka vidare till sina vänner och bekanta. 

KappAhl och Lindex har inte nämnt att de använder sig av detta målmedvetet. 

 

 
65 Nordfält, s 13 
66 Walldenheid, S 22 
67 Mossberg, S148-149 
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6 Slutsatser 
I detta kapitel redovisas de slutsatser som vi har kommit fram till i vår undersökning och det 

problemdiskussion som har drivits fram tvärsigenom arbetet för att slutligen besvara på vår 

problemformulering. 

 

Slutpunkten med undersökning var att besvara följande frågeställning: Hur marknadsförs 

utbudet av ekologiska kläder i olika butiker och vilka kommunikationskanaler som inte 

används idag skulle kunna användas av dessa butiker? 

Genom vår undersökning har vi kommit fram till att i nuläget är marknadsföringen av de 

ekologiska kläderna i de butiker vi har studerat ganska ringa.  

Tabellen som vi har presenterat i uppsatsens analys ger en tydlig bild av hur butikernas sätt att 

kommunicera i verkligheten ser ut.  Både intervjuer och fallstudier av de berörda butikerna 

avslöjar hur butikerna arbetar med sin marknadsföring av de ekologiska produkterna. Vi kan 

med hjälp av detta konstatera att i dagsläget används bara tre kanaler för marknadsföringen av 

de ekologiska kläderna. Alla fyra butiker använder skyltning inne i butiken (även om det 

ibland handlade om mindre bra skyltning) och webbplatser som marknadskommunikation. 

Endast KappAhl och Vero Moda framför sina ekologiska produkter i egna modemagasinen. 

Undersökningen har visat att denna ringa satsning på att marknadsföra sina ekologiska 

produkter beror främst på två saker.  Den första orsaken är att butikerna anser att eko-

medvetna kunder utgör ett smalt kundsegment/målgrupp som själva av eget intresse och 

motivation söker det de är ute efter68 och därför gör butikerna inga stora insatser på att 

marknadsföra dessa produkter. Den andra orsaken är av ekonomiska skäl, här handlade det 

om att butikerna inte hade råd med eller inte ansåg det vara lönsamt. En viktig punkt i detta 

sammanhang är att butikerna redan använder sig av många kommunikationskanaler till sitt 

vanliga sortiment, med undantag för Världsbutiken Orion som inte har traditionell 

marknadsföring för sina produkter eftersom det är ingen vinstgivande butik. Under arbetets 

gång har vi blivit förvånade av hur lite butikerna utnyttjar sina redan befintliga 

kommunikationskanaler.  

Intresse att konsumera mer ekologiskt blir större och större, vilket butiksrepresetanterna också 

höll med om. I och med att kundsegmentet breddas blir det viktigare att butikerna satsar mer 

på sin marknadsföring för att uppfylla kundernas behov, eller rättare sagt för att få folk 

uppmärksammade på att även vanliga butiker satsar på ekologiska kollektioner. Det är därför 

 
68 Albertsson & Lundqvist, S 228-229 
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viktigt att det växande behovet tillgodoses i den hårda konkurrensen eftersom fler och fler 

butiker har börjat haka på denna trend. Problemet ligger i att butikerna inte vågar satsa på det 

här kundsegmentet fullt ut än. Den enda butiken som ansåg att efterfrågan var större än 

utbudet var Världsbutiken Orion. De andra tre butikerna trodde att utbud och efterfråga låg 

ungefär på samma nivå. Vår slutsats av detta är dock att det kan vara svårt att veta hur många 

den egentliga efterfrågan är av den orsaken att om inte kunden har vetskap om att butiken har 

en ekologisk kollektion, frågar de inte heller efter det.  Exempelvis hade KappAhl och Lindex 

inte en konsekvent butikskommunikation när det gäller skyltar inne i butiken.  Vissa 

ekologiska kläder presenterades inte alls med några skyltar eller låg blandade med övrigt 

sortiment. En vanlig konsument som inte har uppmärksammat att butiken har ekologiska 

kläder skulle då få svårt att upptäcka dessa. Att ha en konsekvent butikskommunikation blir 

därför jätte viktigt speciellt med tanke på att butikerna inte gör så mycket reklam utanför 

butiken för sina nya ekologiska produkter. 

Vi kan konstatera att de kanalerna som butikerna inte använder sig av, är fler än dem som 

används för marknadsföringen av sina eko-kläder. Däremot använder de sig av nästan alla 

kanaler för sitt övriga sortiment. Undantag är radio som inte används alls av butikerna. Både 

KappAhl och Lindex använder TV och tidningar som kommunikationskanaler men det 

framgår inte något budskap alls om deras ekologiska kollektioner. Det är det här vi vill 

poängtera i diskussionen; vikten av att ta vara på det som man redan lägger pengar på. Det vill 

säga att de kanaler butikerna redan använder för sin kommunikation skulle kunna utnyttjas 

betydligt mer. 

Vi kan fastslå att eko-medvetandet är på väg att expandera och efterfrågan av eko-produkter 

utökas mer och mer. Efterfrågan som det medför är ett viktigt argument för butiker för att 

särskilja sig på marknaden. Därför blir det framöver ännu viktigare att kunna göra dessa 

kunder uppmärksammade på att just den här butiken har det de är ute efter. Det bästa sättet att 

göra detta är att på ett effektivt sätt använda sig av olika kommunikationskanaler som passar 

den specifika butiken och framförallt kundsegmentet för att få dessa produkter att synas. Vi 

har några rekommendationer som har bearbetats fram under arbetets gång som vi kommer att 

presentera i nästa kapitel.  
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7. Rekommendationer 
I detta kapitel redogör vi för de rekommendationer som vi vill ge till de butiker som redan har 

eller som kommer att utöka sitt sortiment med ekologiska produkter. 

 

Det ekologiska intresset växer och är på inmarsch på marknaden, för att kunna konkurrera och 

urskilja sig från andra butiker behöver butikerna arbeta mer med sin marknadsföring av de 

ekologiska produkterna. Först och främst måste butikerna erkänna att det finns ett eko-

medvetet kundsegment som är betydelsefull och som växer mer och mer. Vi anser att den 

marknadsföring som butikerna för närvarande använder sig av inte är tillräcklig.  

De rekommendationer och förslag som vi vill ge butikerna kräver inga stora insatser. Dessa 

kan göras samtidigt med det reklam de redan använder för övrigt sortiment. Till exempel kan 

butiken lägga till en liten rubricering där det framgår att de har en ekologisk kollektion på 

deras tidningsannonser, de kan utnyttja deras skyltfönster mer och hänga deras eko-symboler 

tydligare. Det skulle kanske vara ännu bättre att placera hela den ekologiska kollektionen 

tillsammans i en avskild avdelning. På det sättet kan kunder som vill köpa ekologiska kläder 

gå direkt till den avdelningen och slipper leta efter sina produkter bland övrigt sortiment. En 

annan kanal som kan användas mer flitigt och som på ett enkelt sätt når en bred kundgrupp är 

e-post. Tre av de undersökta butikerna använder sig redan av e-post där de skickar olika 

erbjudande och kampanjer till sina klubbmedlemmar. Här skulle de även kunna passa på att 

göra kunderna uppmärksamma genom att skicka ett budskap om att de har ekologiska kläder 

men också möjligheten att gå in på en länk där kunden kan se dessa kläder. Att göra kunden 

uppmärksam kan man även göra med direkt reklam som skulle kunna utnyttjas mycket bättre 

till marknadsföringen av eko-kläderna. 

Vi håller med butikerna att marknadsföring kräver stora resurser som kostar pengar, vilket 

inte alla butiker kan eller vill bekosta. Därför är det ännu viktigare att de utnyttjar de kanaler 

de redan använder till sina vanliga kollektioner för att inte öka sina kostnader. Vi vill med de 

rekommendationer vi har presenterat i detta kapitel poängtera vikten av att visa för kunderna 

det butiken har att erbjuda. Det kan butiken lyckas med genom att vara flexibla och dra nytta 

av sina befintliga kommunikationskanaler de redan har tillgång till och se möjligheterna som 

små medel kan ge. 
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Bilagor  

 
Bilaga 1. Frågorna till butiksrepresentanter 

 
 Hur länge har ni haft eko-kläder i kedjan? 

 
 Ser ni eko-kläder som en trend eller som ett stabil och utvecklande intresse? 

 Har ni i er butik/företag uppmärksammat någon utveckling av konsumtion av eko 
kläder senaste tiden?  

 
 Tror ni att man med hjälp av olika kommunikationskanaler kan påverka kunder till 

impulsköp av eko-kläder? 

 Vad gör ni för att introducera era ekologiska kollektioner för kunderna? 
 

  Hur presenteras dessa kollektioner i butiken? Och utanför butiken? 

 Vilken marknadskommunikation för eko-kläder använder ni er av ute i butikerna?  

 Vad använder ni för övrigt till er eko-kollektion? 

 Ser ni något behov att marknadsföra eko-kläder mer eller mindre jämfört med andra 
grupper av kläder? 

 Om ni inte använder någon form av marknadsföring för dessa produkter, vad är 
orsaken till att ni inte gör det? 

 Om ni ingår i en kedja måste ni göra likadant som i alla andra kedjans butiker eller 
får ni fria händer när det gäller butikskommunikationen för dessa kläder? 

 Tror ni att kundens uppfattning om eko-produkter stämmer överens med det ni vill 
förmedla? 

 Om ja, varför och på vilket sätt har ni märkt det? 
 

 Har marknadsföring av eko-kläder blivit viktigare på senare år, eller ligger det kvar 
på ungefär samma nivå som ett par år senare? 

 
 Är efterfrågan av eko-kläder större än det ni erbjuder i er butik eller är det tvärtom? 

 Vilka åtgärder kommer ni att ta om utbudet är större än efterfrågan? 

 Upplever ni att kunder hittar eko-kläder i er butik lätt eller frågar de ofta om var de 
kan hitta dessa? 
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Bilaga 2. Intervju Världsbutiken i Lidköping 
 

 Hur länge har ni haft eko-kläder i kedjan?  
– Barnklädet i snart ett år, damkläder i ett och ett halvt år. 

 Ser ni eko-kläder som en trend eller som ett stabil och utvecklande intresse?  
– En trend som kommer för att stanna. Utvecklingen kommer att fortsätta eftersom 
det har att göra med mänskliga rättigheter. 

 Har ni i er butik/företag uppmärksammat någon utveckling av konsumtion av eko-
kläder senaste tiden? 
– Ja, absolut. Stor efterfrågan speciellt på barnkläder. 

 
 Tror ni att man med hjälp av olika kommunikationskanaler kan påverka kunder till 

impulsköp av eko-kläder? 
– Både ja och nej. För oss som har medvetna kunder som vet vad de ska titta efter, 
behövs marknadsförning inte så mycket. Dessa kunder köper både mat, kläder och 
giftfria leksaker. 

 Vad gör ni för att introducera era ekologiska kollektioner för kunderna? 
      – Har annonserat i Annonsbladet som gav en viss respons. 

 
  Hur presenteras dessa kollektioner i butiken? Och utanför butiken? 

       – Vi skyltar runt i butiken på olika ställen. 

 Vilken marknadskommunikation för eko-kläder använder ni er av ute i butikerna? 
– Hänger kläderna i början av butiken i runda ställningar och sätter 
informationslappar på väggen i anslutning till kläderna. 

 Vad använder ni för kommunikationskanaler i övrigt till er eko-kollektion? 
– Informationsmöten och i olika kyrkoförsäljningar. 

 Ser ni något behov att marknadsföra eko-kläder mer eller mindre jämfört med 
andra grupper av kläder? 
– Ja, absolut men vi har begränsande möjligheter. 

 Om ni inte använder någon form av marknadsföring för dessa produkter, vad är 
orsaken till att ni inte gör det? 

  – Ekonomisk orsak. Våra pengar ska inte gå till marknadsföring. 

 Om ni ingår i en kedja måste ni göra likadant som i alla andra kedjans butiker eller 
får ni fria händer när det gäller butikskommunikationen för dessa kläder? 
– Nej, vi får göra precis hur vi vill. Det är en självständig butik. 

 Tror ni att kundens uppfattning om eko-produkter stämmer överens med det ni vill 
förmedla?  
– Ja. 
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 Om ja, varför och på vilket sätt har ni märkt det?  
– Kan mycket om detta. Vill handla ekologiskt. Betalar gärna mer för att det är 
ekologiskt. Kommer tillbaka och köper mer. 

 
 Har marknadsföring av eko-kläder blivit viktigare på senare år, eller ligger det 

kvar på ungefär samma nivå som ett par år senare? 
– Ja.  

 
 Är efterfrågan av eko-kläder större än det ni erbjuder i er butik eller är det 

tvärtom? 
– Ja, det finns en efterfrågan av ekologiska herrkläder och ekologiska tyger som vi 
inte har. 

 Vilka åtgärder kommer ni att ta om utbudet är större än efterfrågan? 
– I nuläget är efterfrågan större. Osäkert om vi kommer att utöka sortimentet. 

 Upplever ni att kunder hittar eko-kläder i er butik lätt eller frågar de ofta om var de 
kan hitta dessa? 
– De hittar direkt. De ser att det är ekologiska produkter. 
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Bilaga 3. Intervju med Lindex´ representanten.  
 
 

 Hur länge har ni haft eko-kläder i kedjan? 
– Sedan 2007. Vi hade det också på mitten av 90-talet men tog bort det då det inte 
sålde något vidare.  

 
 Ser ni eko-kläder som en trend eller som ett stabil och utvecklande intresse? 

– Vi har sett att det är en trend som har växt sig allt starkare det senaste året. Valet 
står inte längre mellan miljö eller mode utan kunden vill ha bägge och. Vi tror att 
det har kommit för att stanna.  

 
 

 Har ni i er butik/företag uppmärksammat någon utveckling av konsumtion av eko-
kläder senaste tiden? 
– Ja.  

 
 Tror ni att man med hjälp av olika kommunikationskanaler kan påverka kunder till 

impulsköp av eko-kläder? 
– Det kan man säkert.  

 
 Vad gör ni för att introducera era ekologiska kollektioner för kunderna? 

– Vi har en speciell etikett som sitter på våra ekologiska plagg, ”Ecologic by 
Lindex”. I övrigt hittar man våra ekologiska kläder bland övrigt sortiment.  

 
  Hur presenteras dessa kollektioner i butiken? Och utanför butiken? 

Se ovan.  
 
 Vilken marknadskommunikation för eko-kläder använder ni er av ute i butikerna?  

– Vi marknadsför inte våra eko-kläder på något speciellt sätt. De ska finnas som en 
del av vårt övriga sortiment.  

 
 Vad använder ni för kommunikationskanaler i övrigt till er eko-kollektion? 

 Se ovan.  
 
 Ser ni något behov att marknadsföra eko-kläder mer eller mindre jämfört med andra 

grupper av kläder? 
Se ovan.  

 
 Om ni inte använder någon form av marknadsföring för dessa produkter, vad är 

orsaken till att ni inte gör det? 
– Vi tycker att de ska vara en del av vårt övriga sortiment.  

 
 Om ni ingår i en kedja måste ni göra likadant som i alla andra kedjans butiker eller 

får ni fria händer när det gäller butikskommunikationen för dessa kläder? 
– Det bestäms centralt på Lindex huvudkontor.  

 
 Tror ni att kundens uppfattning om eko-produkter stämmer överens med det ni vill 

förmedla? Om ja, varför och på vilket sätt har ni märkt det? 
– Vet inte.  
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 Har marknadsföring av eko-kläder blivit viktigare på senare år, eller ligger det kvar 

på ungefär samma nivå som ett par år senare? 
– Det har blivit viktigare eftersom våra kunder blir alltmer uppmärksamma.  

 
 Är efterfrågan av eko-kläder större än det ni erbjuder i er butik eller är det tvärtom? 

– Det motsvarar ungefär efterfrågan.  
 
 Vilka åtgärder kommer ni att ta om utbudet är större än efterfrågan? 

– Vet inte.  
 
 Upplever ni att kunder hittar eko-kläder i er butik lätt eller frågar de ofta om var de 

kan hitta dessa?  
– Olika.  
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Bilaga 4. Intervju med butikschefen på Vero Moda 
 

 Hur länge har ni haft eko-kläder i kedjan?  
– Vi håller på att introducera vår första kollektion just nu. 

 
 Ser ni eko-kläder som en trend eller som ett stabil och utvecklande intresse? 

– Som ett stabilt och utvecklande intresse. 
 

 Har ni i er butik/företag uppmärksammat någon utveckling av konsumtion av eko-
kläder senaste tiden? 
– Ja. 

 
 Tror ni att man med hjälp av olika kommunikationskanaler kan påverka kunder till 

impulsköp av eko-kläder? 
– Ja, det tror jag att man kan. Har man plaggen väl synliga och fångar kundens 
uppmärksamhet blir det säkert ett sätt att få kunden att handla dessa. 

 
 Vad gör ni för att introducera era ekologiska kollektioner för kunderna? 

– För att lansera Vero Moda Organic kommer det i april att finnas två helsidor i 
Vero Moda Magazine om vår nya kollektion. Vi kommer även att ha vykort om 
Vero Moda Organic framme vid kassan som vi ger till våra kunder. 

 
  Hur presenteras dessa kollektioner i butiken? Och utanför butiken? 

– Butikerna kommer att få skyltar att använda när de marknadsför produkterna. Det 
kommer också att finnas speciella prisskyltar som kommer att placeras intill 
produkterna. Speciella etiketter kommer att hänga på kläderna. 

 
 Vilken marknadskommunikation för eko-kläder använder ni er av ute i butikerna?   

– För det första kommer alla Vero Moda butiker som har köpt eko-kollektionen att 
presentera den samma dag för att stärka deras kedjeprofil. Butikerna ska använda 
deras A-yta till organic varorna för att bli den första kunden ser när de går in i 
butiken. Vi kommer att ha speciellt utformade imageskyltar på bord och hyllor. 

 
 Vad använder ni för kommunikationskanaler i övrigt till er eko-kollektion? 

– På vår hemsida presenteras kollektionen på första sidan. I övrigt kommer vi inte 
att marknadsföra i media för våra eko-kollektioner. 

 
 Ser ni något behov att marknadsföra eko-kläder mer eller mindre jämfört med andra 

grupper av kläder? 
– Samma. 

 
 Om ni inte använder någon form av marknadsföring för dessa produkter, vad är 

orsaken till att ni inte gör det? 
– Vi vill inte lägga en massa pengar på det. 

 
 Om ni ingår i en kedja måste ni göra likadant som i alla andra kedjans butiker eller 

får ni fria händer när det gäller butikskommunikationen för dessa kläder? 
– Ja vi får gå efter kedjans riktlinjer. 
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 Tror ni att kundens uppfattning om eko-produkter stämmer överens med det ni vill 
förmedla?  
– Ja, det hoppas vi. 

 
 Om ja, varför och på vilket sätt har ni märkt det? 

– Vet inte än. 
 
 Har marknadsföring av eko-kläder blivit viktigare på senare år, eller ligger det kvar 

på ungefär samma nivå som ett par år senare? 
– Viktigare på senare år helt klart. 

 
 Är efterfrågan av eko-kläder större än det ni erbjuder i er butik eller är det tvärtom? 

– Det får vi se. 
 
 Vilka åtgärder kommer ni att ta om utbudet är större än efterfrågan? 

– Vet ej. 
 
 Upplever ni att kunder hittar eko-kläder i er butik lätt eller frågar de ofta om var de 

kan hitta dessa?  
– Det får vi se. 
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Bilaga 5. Intervju med KappAhls butikschef 
 

 Hur länge har ni haft eko-kläder i kedjan? 
– Vi började redan under nittiotalet. Första ekologiska plagget såldes 1994. Vi 
ökar ständigt försäljningen av sådana plagg och våra ambitioner är att öka lite 
varje år. Exempelvis hade vi år 2002 7,6 % jämförelsevis med 16 % år 2005.  

 
 Ser ni eko-kläder som en trend eller som ett stabil och utvecklande intresse? 

– Inte som en trend utan som någonting som utvecklas hela tiden. Det ökar varje 
år. 

 
 Har ni i er butik/företag uppmärksammat någon utveckling av konsumtion av 

eko-kläder senaste tiden? 
– Ja, absolut. 

 
 Tror ni att man med hjälp av olika kommunikationskanaler kan påverka kunder 

till impulsköp av eko-kläder? 
– Ja det kan man säkert göra, men vi marknadsför inte våra ekologiska 
kollektioner i någon stor utsträckning.  

 
 Vad gör ni för att introducera era ekologiska kollektioner för kunderna? 

– Vi har tre olika märkningar på etikett för olika nivåer av kontroll som kläderna 
har genomgott. Vi har mycket information på Internet där KappAhl presenterar 
sin miljöpolitik.  

 
  Hur presenteras dessa kollektioner i butiken? Och utanför butiken? 

– För tillfället introduceras i butiken kollektionen Organic Cotton med skyltar 
som visar var de finns.  

 
 Vilken marknadskommunikation för eko-kläder använder ni er av ute i butikerna? 

Se ovan. 
 
 Vad använder ni för kommunikationskanaler i övrigt till er eko-kollektion?  

 
– Det är främst vår hemsida där kunderna kan läsa mer om det hela. 

 
 Ser ni något behov att marknadsföra eko-kläder mer eller mindre jämfört med 

andra grupper av kläder? 
– Kanske. Intresset hos kunder växer snabbt och vi försöker att föra en dialog 
med våra kunder och lyssnar på deras önskemål. 

 
 Om ni inte använder någon form av marknadsföring för dessa produkter, vad är 

orsaken till att ni inte gör det?  
 
 Om ni ingår i en kedja måste ni göra likadant som i alla andra kedjans butiker 

eller får ni fria händer när det gäller butikskommunikationen för dessa kläder? 
– Ja vi ingår i en kedja och får instruktioner på hur butiken ska inredas och hur 
marknadsföringen inne i butiken ska se ut.  

 

47 
 



   
 
 

48 
 

 Tror ni att kundens uppfattning om eko-produkter stämmer överens med det ni 
vill förmedla? 
– Ja, som sagt så lyssnar vi på vad kunden vill ha och vi har utarbetat detaljerat 
policys för olika produktgrupper. 

 
 Om ja, varför och på vilket sätt har ni märkt det? 

Se ovan. 
 
 Har marknadsföring av eko-kläder blivit viktigare på senare år, eller ligger det 

kvar på ungefär samma nivå som ett par år senare? 
– Det har blivit viktigare, folk är mer medvetna nu för tiden.  

 
 Är efterfrågan av eko-kläder större än det ni erbjuder i er butik eller är det 

tvärtom? 
– Efterfrågan och utbudet ligger ungefär på samma nivå. 

 
 Vilka åtgärder kommer ni att ta om utbudet är större än efterfrågan? 

– Vet inte. 
 
 Upplever ni att kunder hittar eko-kläder i er butik lätt eller frågar de ofta om var 

de kan hitta dessa?  
– Olika. 

 


	BUTIKSCHEFPROGRAMMET
	1. Inledning
	1.1 Bakgrund/problemställning
	1.2 Problemformulering
	1.3 Syfte
	1.4 Perspektiv och avgränsningar
	1.5 Undersökningen (teori och metod)
	1.6 Definition av begrepp
	1.7 Uppsatsen disposition

	2. Teoretisk referensram 
	2.1 Marknadsföring
	2.2 Segmentering
	2.3 Marknadskommunikation
	2.3.1 Reklam för olika målgrupper

	2.4 Kommunikationskanaler
	2.4.1 Direct marketing
	2.4.2  Marknadsföring på Internet
	2.4.3 PR, företagets Public Relations
	2.4.5 Marknadsföring i butik

	2.5 Word of mouth 
	2.6 Kunddriven marknadsföring och anpassning till deras ökade etik- och miljökrav

	3. Metod
	3.1 Tillvägagångssätt 
	3.2 Undersökningsmetoder
	3.3 Vårt val av undersökningsmetod
	3.3.1 Öppna individuella intervju
	3.3.2 Fallstudie

	3.4 Val av enheter/respondenter
	3.5 Kritik till undersökningsmetoden
	3.6 Reliabilitet och validitet

	4. Empiri
	4.1. Lindex
	4.1.1 Intervju med Anna Andersson på Lindex huvudkontoret
	4.1.2 Fallstudie på Lindex

	4.2 KappAhl
	4.2.1 Intervju med butikschefen
	4.2.2 Fallstudie på KappAhl

	4.3 Världsbutiken Orion i Lidköping
	4.3.1 Intervju med butikspersonalen på Världsbutiken Orion
	4.3.2 Fallstudie

	4.4 Vero Moda
	4.4.1 Intervju med butikschefen Åsa Svensson
	4.4.2 Fallstudie på Vero Moda


	5. Analys
	5.1 Marknadsföring
	5.2 Segmentering
	5.3 Kommunikationskanaler
	5.4 Marknadsföring i butik

	6 Slutsatser
	7. Rekommendationer
	Bilagor 

