
Grön marknadsföring i detaljhandeln 

i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
GRÖN MARKNADSFÖRING I DETALJHANDELN 

 
                                             
GREEN MARKETING IN RETAIL TRADE 

 

Examensarbete inom Företagsekonomi 
Kandidatuppsats Grundnivå 15 Högskolepoäng 
Vårtermin 2012 
 
Annika Karlsson 
 
Handledare: Desalegn Abraha 
Examinator: Stefan Tengblad 





Grön marknadsföring i detaljhandeln 

i 

 

Grön marknadsföring i detaljhandeln 

Green marketing in retail trade 

Examensrapport inlämnad av och Annika Karlsson till Högskolan i Skövde, för 

Kandidatexamen (BSc) vid Institutionen för teknik och samhälle. 

[2012-05-14] 

Härmed intygas att allt material i denna rapport, vilket inte är vårt eget, har blivit tydligt 

identifierat och att inget material är inkluderat som tidigare använts för erhållande av annan 

examen. 

 

Signerat: _______________________________________________ 

                                   Annika Karlsson 

 

 

 

 

 

 

 



Grön marknadsföring i detaljhandeln 

 

ii 

Abstract 

The purpose with this research is to examine how the green marketing in retail trade can be 

developed in order to promote the eco-labeled products closer to the consumer. 

The method for the survey includes interviews with managers of a few retailers and their 

customers in the industrial sector. The purpose with the interviews was to produce the retailer 

and the customer’s perspective of products with eco-label on. 

The research is limited to the region of Västra Götaland. 

The results from this research indicate that there is a lack of communication between the 

retailer and the consumer. The consumers don’t think that the product is available. And the 

retailer thinks that there is not any demand of the product. Further the examination presents 

that the eco-labeled products is about 30% more expensive than a conventional product, 

which mean that it does not generate much profit to the retailer.     

Keywords: Green Marketing, Eco-labeled product, Marketing Strategies, Corporate Image. 
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Sammanfattning 

Denna undersökning har som syfte att undersöka hur detaljister inom industribranschen kan 

utveckla sina marknadsföringsstrategier, för att främja företagets miljöprestanda och 

försäljningen av miljömärkta produkter till konsument.  

Undersökningens utfördes genom kvalitativa intervjuer med ansvariga hos ett fåtal detaljister 

inom industribranschen, samt med branschens konsumenter. Undersökningen gick ut på att 

fånga detaljistens och konsumentens perspektiv på den miljömärkta produkten. 

Undersökningen begränsades till Västra Götalandsregionen.  

Resultatet indikerar att det råder en viss kommunikationsbrist mellan konsument och detaljist 

när det handlar om miljömärkta produkter, då konsumenten tror att produkterna inte finns 

tillgängliga och detaljisten tror att det inte finns någon efterfrågan på produkten. Vidare 

presenterar resultatet att de miljömärkta har ca 30% högre pris vilket innebär att detaljisten 

inte ser så stor lönsamhet i produkten. 

Nyckelord: Grön marknadsföring, Miljömärkt produkt, Marknadsföringsstrategier, 

Företagsimage. 
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1 Inledning 

På grund av klimatförändringar har samhällets miljömedvetenhet ökat. Miljömedvetenheten 

har också ökat bland företag.  Enligt Shang et al (2010) kan företag använda sig av grön 

marknadsföring för att visa sin miljöprestanda för konsument, detta innebär då att de främjar 

företagets ekologiska arbete och produkter för konsumenten.   

I bland annat industribranschen kan företag utveckla sin miljöprestanda, genom att använda 

sig av en typ av miljöledningssystem. Green supply chain management (GSCM) har enligt 

Wang et al (2011) expanderat som ett miljöledningssystem och går ut på att kombinera hela 

produktkedjans företags miljöengagemang. Här ingår bland annat diverse aktiviteter som 

produktens design, materialval, tillverkning och leveranser. Hela produktkedjan utförs med så 

lite påverkan på miljön som möjligt.  

Ett annat sätt för företag att utveckla sin miljöprestanda är ISO 14001. En Certifiering som 

företag kan söka när de uppfyller krav som förebygger förorening. ISO 14001 kräver enligt 

naturvårdsverket (2012) detaljerade miljömål som kommuniceras väl inom företaget, alltså till 

all personal som arbetar inom eller på uppdrag av företaget. Det innebär att de företag som är 

ISO certifierade måste kommunicera sina miljömål till bland annat de detaljister som säljer 

deras produkter. Däremot ställs det inga krav på att kommunicera miljömålen externt, om inte 

företagets intressenter kräver detta. Med detta menas att det inte finns någon reglering på att 

företagen måste kommunicera sin miljöprestanda till konsument. Dock hävdar Rex och 

Baumann (2007)  i sin studie att regleringar som ISO 14001 från början är framställd av 

frivilligorganisationer som rättsliga åtgärder med syfte att konsumenten lättare ska veta vilka 

produkter som är miljövänliga.   

När en ekologisk produkt säljs i butik är den oftast märkt med en symbol som uttalar att den 

är ekologiskt framställd. Enligt Rex och Baumann (2007) kallas det här för miljömärkning på 

produkt och används som verktyg för grön marknadsföring. Miljömärket ska enligt Zaman 

(2010) förmedla att produkten är framställd med så lite påverkan på miljön som möjligt. 

Genom att använda sig av miljömärkning visar följaktligen företag sin miljöprestanda för 

konsumenten.   
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Idag arbetar organisationer som naturskyddsföreningen intensivt med att skydda konsumenter 

från falsk marknad och falska påståenden. Detta görs genom att utveckla regleringar och 

information om miljömärkning. Men trots hårt arbete med att effektivisera budskapet med 

miljömärken så är den ekologiska hållbara konsumtionen fortfarande långt borta. 

1.1 Problemdiskussion 

Enligt både Naturskyddsföreningen (2012) och Zaman (2010) finns det många olika 

miljömärken att välja på. Enligt Zaman (2010) är också miljömärkning det främsta 

alternativet för företag vid grön marknadsföring. Dock förmedlar olika märken olika 

regleringar beroende på vilken typ av certifiering företaget använder sig av. Naturvårdsverket 

(2012). I en reklamfilm från Naturskyddsföreningen (2012) informeras det också om att 

jätteräkan inte är ekologiskt framställd trots att den är märkt med en typ av miljömärke. 

Blandningen av miljömärken i kombination med att vissa miljömärken också är falska kan 

göra konsumenten förvirrad, vilket leder till att de istället köper de produkter som de vet 

tillfredställer deras eget behov. Enligt Peattie et al (2005)  läggs företagens fokus främst på att 

ta fram de mest miljövänliga produkterna och inte de produkter som konsumenten helst vill 

ha.  Peattie et al (2005) anser att företagens arbete för en mer ekologisk handel slösats bort på 

grund av denna fokus när det gäller grön marknadsföring. Det här kan vara en av 

anledningarna till varför det inte blir en hållbar grön konsumtion i samhället. 

 Studier på senare år av Zaman et al (2010) visar att det finns ett fåtal konsumenter som själva 

söker upp miljömärkta produkter, på grund av att de ser till sin egen hälsa men tar också en 

viss miljöhänsyn. Om endast de mest hälsosamma konsumenterna söker sig till de 

miljömärkta produkterna i kombination med att endast verktyget produktmärkning används 

för att främja miljömärkta produkter, gör enligt Rex och Baumann (2006) att marknaden för 

ekologisk handel automatiskt får ett smalare kundsegment. Detta stärks i en studie av Peattie 

et al (2005) som hävdar att om företag fortsätter förlita sig på enbart miljömärkning och den 

redan gröna konsumenten, kan det bli svårt att öka den miljövänligt hållbara konsumtionen.  

Dock är miljömärknig enligt Su et al (2011)  det enklaste sättet som företag föredrar när de 

marknadsför ekologiska produkter.  Men enligt Peattie et al (2005) är det inte en hållbar 

strategi att endast fokusera på de mest miljövänligt och hälsosamt berörda konsumenterna 

med tanke på bristen av förståelse om hållbarhet bland konsumenterna. Konsumentens 

misstro mot företag som lyfts fram i Zaman et al (2010) undersökning, får sitt ursprung i att 

det finns många olika miljömärkningar. Eftersom miljömärkningarna skiljer sig från varandra 
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när det gäller i vilken utsträckning företaget arbetar för miljön.  Dessutom framgår det ur den 

tidigare nämnda reklamfilmen från naturskyddsföreningen att det finns miljömärkta produkter 

som inte är miljövänliga. Detta kan leda till att det dessutom blir svårt för även den gröna 

konsumenten att urskilja vilken produkt som är den mest miljövänliga. Det finns alltså stora 

brister i kommunikationen mellan företag och konsumenterna när det gäller grön 

marknadsföring.  

För att se om det finns någon efterfrågan på just ekologiska kläder, undersöktes detta i en B-

uppsats Karlsson och Atanasovski (2011). Resultatet visade att konsumenten gärna vill värna 

om miljön, men är inte så medveten om vad det innebär att köpa ekologiska produkter eller i 

vilka butiker de går att hitta. Bland annat berodde det på brist på information från företag och 

att ett intresse hos kunden måste skapas för att efterfrågan skall öka. Vår rekommendation till 

företagen var då att utveckla sin gröna marknadsföring för att nå ut till ett större segment samt 

informera mer, för att öka konsumentens medvetenhet och intresse.  Shang et al, (2010) 

hävdar också att det är viktigt att företaget lägger större vikt på grön marknadsföring, vilket 

innebär att främja den miljömärkta produkten till konsumenten. För om inte budskapet med 

företagets miljöprestanda når konsumenten ökar inte heller försäljningen av miljömärkta 

produkter. Detta kan i sin tur göra att företaget inte får en varaktig konkurrensfördel vid 

försäljning av miljömärkta produkter, vilket krävs om företaget ska överleva.  

Studier visar också att det finns olika åsikter om vem som bär ansvaret det för en ekologisk 

hållbarhet i samhället. Om ansvaret för den ekologiska hållbarheten ligger hos konsumenten 

eller hos företaget då många företag hävdar att det inte finns någon marknad för öka den 

gröna marknadsföringen. Enligt Rex och Baumann (2006) tycker företagen att ansvaret ligger 

hos konsumenten. Peattie et al (2005) framhäver att det är regeringens och samhällets ansvar 

medan Su et al (2011) hävdar att för mycket regler minskar företagens egna engagemang till 

grön marknadsföring. Det är tydligt att en diskussion om vem som bär ansvaret pågår men 

enligt Söderbaum (2011) kan alla nämnda aktörer i ansvarsdiskussionen på sitt sätt bidra till 

en ekologiskt hållbar utveckling. 

Då studierna visar att det finns en efterfrågan på miljömärkta produkter och att det är 

detaljhandeln som står konsumenten närmast vid marknadsföring av produkter kommer denna 

studie riktas in på detaljhandeln som aktör. Enligt Rex och Baumann (2007) är det endast 

miljömärken som detaljhandeln förlitar sig på vid marknadsföring av miljömärkta produkter. 
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Enligt Engvall (2012) har det länge har pågått ett stort engagemang för att utveckla 

miljömedvetenheten hos detaljisten, genom att informera om riktlinjer för ekologisk 

produkthantering. Trots detta engagemang råder det fortfarande stora brister i kunskap och 

information om produkters ursprung och tillverkningsmetoder. Framförallt finns det brister i 

kommunikationen till konsument. Enligt forskning av Su et al (2011) har det också visat sig 

att i de områden där det finns mest reglering om miljöprestanda är engagemanget för 

hållbarhet lägst, vilket främst beror på höga kostnader. Detta låga engagemang kan enligt 

naturvårdsverket (2009) också bero på att detaljisten upplever att en miljörapportering kräver 

för mycket tid vilket gör att motivationen till att arbeta för miljön försvinner. 

1.2 Problemformulering 

Efter en fördjupning i tidigare studier om grön marknadsföring konstateras det att det pågår en 

diskussion om vems ansvar det är att utveckla samhällets hålbara gröna konsumtion. Men 

eftersom alla aktörer kan göra något. Och eftersom det konstaterats att det finns konsumenter 

som efterfrågar miljömärkta produkter och det finns företag som säljer miljömärkta produkter. 

Det kan också konstateras att det finns brister i kommunikationen mellan företag och 

konsument vid marknadsföringen av miljömärkta produkter. Vad skulle då detaljisten kunna 

göra för den ekologiskt hållbara utvecklingen då den står närmast konsumenten. 

Fråga: Hur kan detaljister utveckla sina strategier inom grön marknadsföring, så att 

konsumenten får en ökad medvetenhet om miljömärkta produkter? 

Underfrågor:  

 Hur upplevs den gröna marknadsföringen ur detaljistens perspektiv? 

 Hur upplevs den gröna marknadsföringen ur konsumentens perspektiv? 

1.3 Syfte 

Syftet med studien ska resultera i att öka kunskapen om grön marknadsföring och hur 

detaljister genom marknadsföringsstrategier kan öka konsumentens medvetenhet om 

miljömärkta produkter.  
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1.4 Avgränsningar 

Studien kommer att begränsas till industribranschens detaljhandel, exempelvis Järnhandel. 

Anledningen till varför jag har valt att inrikta studien på industribranschen är för att denna 

bransch inte verkat lika uppmärksammad som bland annat modebranschen och 

livsmedelsbranschen när det gäller försäljning av miljömärkta produkter. Idag säljs det 

miljömärkta produkter i en Järnhandel, som exempelvis arbetskläder tillverkade av ekologiskt 

framställd textil, energisnåla vitvaror och miljömärkta bilvårdsprodukter. Men då branschen 

inte verkar lika omtalad och uppmärksammad vid försäljning av miljömärkta produkter, ser 

jag det mer intressant att undersöka hur just industribranschen upplever utvecklingen av grön 

marknadsföring. Studien kommer av bekvämlighetsskäl att utföras inom Västergötland. 

1.5 Begrepp 

Grön Marknadsföring: Grön marknadsföring är ett sätt för företag att främja gröna eller 

ekologiska produkter, då själva marknadsföringen också utförs med ett miljövänligt 

ansvarstagande.  

Miljömärkt produkt: En produkt som framställs med så lite påverkan på miljön som möjligt 

och utan kemikalier. Denna produkt är oftast märkt med en symbol som påvisar en 

miljöcertifiering 

Miljöprestanda: Engagemang som läggs på att få världens miljö att må bättre. 

Ekologisk hållbarhet: Att på lång sikt skydda ekosystemens produktionsförmåga och att 

minska påverkan på naturen och människans hälsa.  

Ekonomisk hållbarhet: Att vara sparsam med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. 

1.6 Disposition 

Kapitel 1 - inledning: Inleder med att presentera Grön marknadsföring som följs av en 

problemdiskussion samt problemformulering. Kapitlet fortsätter sedan med en presentation av 

uppsatsens syfte och begrepp. 



Grön marknadsföring i detaljhandeln  

6 

Kapitel 2 - Metod: Presenterar de metodval som är relevanta för att samla in och bearbeta 

information. Här läggs det fram vilka undersökningsdesigner, forskningsstrategier samt 

metodologiska syften som använts. I metodkapitlet redogörs också för uppsatsens validitet. 

Kapitel 3 – Teoretisk referensram: Presenterar teorier som kommer användas för att 

analysera uppsatsens empiri. Här presenteras bland annat tidigare forskning och teorier inom 

marknadsföring.    

Kapitel 4 - Empiri: Presentation av undersökningens resultat från intervjuer av detaljister 

och kunder, samt observationer av hemsidor. 

Kapitel 5 - Analys: Analyserar undersökningens resultat och empiri i förhållande till de 

teorier och tidigare forskning som presenterats i teorikapitlet. Analysen kommer att leda fram 

till en slutsats.  

Kapitel 6 - Slutsats: Presenterar de slutsatser som författaren har gjort efter analys av empiri 

i förhållande till teori och tidigare forskning.   

Kapitel 7 - Rekommendation: Eventuella rekommendationer görs från författare till de 

detaljister som medverkat i undersökningen. Här kommer och läggas förslag till fortsatt 

forskning. 

Kapitel 8 – Egna reflektioner: Författaren redogör för de reflektioner över händelser som 

uppstått under undersökningsprocessen. 
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2 Metod 

Här presenteras de metodval som är relevanta för att samla in och bearbeta information. Här 

läggs det fram vilka undersökningsdesigner, forskningsstrategier samt metodologiska syften 

som använts. I metodkapitlet redogörs också för uppsatsens validitet samt litteratursökning 

gått till. 

2.1 Undersökningsdesign 

En undersökningsdesign innebär enligt Bryman och Bell (2005) en ram för vilka aspekter och 

dimensioner som prioriteras i forskningsprocessen. Undersökningsdesignen kan se ut på 

många olika sätt, två av de vanligaste undersökningsdesignerna är fallstudie och survey-

undersökning.  

Fallstudie används enligt Patel och Davidson (2011) vid undersökning av en individ, en grupp 

individer eller en situation. Enligt Christensen et al (2001) tillämpas fallstudie för att få en 

djupare förståelse i problemområdet då ett eller några få fall studeras. Tvärsnittsdesignen 

(Survey) innebär enligt Patel och Davidson (2011) att insamling av information görs med 

hjälp av intervjuer och frågeformulär. En tvärsnittsdesign används ofta enligt Bryman och 

Bell (2005) tillsammans med kvantitativa forskningsstrategier, men om forskaren använder 

sig av ostrukturerade intervjuer i en tvärsnittsdesign används den enligt Bryman och Bell 

(2005) tillsammans med en kvalitativ forskningsstrategi.  

I den här undersökningen passar det bra med en fallstudie eftersom undersökningen i denna 

uppsats inriktades på ett fåtal enheter samt att få en djupare förståelse i detaljisters hantering 

och uppfattning av grön marknadsföring och främjandet av miljömärkta produkter. 

Tvärsnittsdesignen används också, men kallas istället för kvalitativ survey då undersökningen 

utförs med ostrukturerade och kvalitativa intervjuer. Anledningen till att intervjuerna är 

ostrukturerade och kvalitativa är för att få fram enheternas egna tolkningar och möjliga 

skillnader mellan dessa tolkningar.    

2.2 Forskningsstrategier 

När det gäller forskningsstrategier väljs de efter hur man väljer att generera och bearbeta den 

information som samlas in. Det finns det två varianter att välja mellan. Den ena är kvantitativt 

inriktad forskning och innebär enligt Patel och Davidson (2011) statistiska 
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bearbetningsmetoder som analyser och mätningar. Enligt Bryman och Bell (2005) är det en 

kvantitativ undersökning när forskarens frågor styr och strukturerar undersökningen.  

Den kvalitativa forskningsstrategin innebär enligt Patel och Davidson (2011) en mer tolkande 

analys av kvalitativa intervjuer som sedan beskrivs i textmaterial. Bryman och Bell (2005) 

beskriver kvalitativ forskningsstrategi som en undersökning där deltagarnas perspektiv 

kommer i fokus.  

Undersökningen i den här uppsatsen består av kvalitativ forskningsstrategi då antalet enheter 

som valts ut till att medverka i undersökningen är få. Det är också enheternas perspektiv och 

tolkningar på vad som är viktigt att framhäva som är utgångspunkten i undersökningen. 

Insamlingen av primärdata är kopplad till teorin då de handlar om frågor inom 

marknadsföring och efterfrågan.  Intervjuerna var ostrukturerade vilket gjorde det svårt att 

säkerställa vilka svar intervjuerna skulle ge. Detta krävde ett öppet synsätt vilket enligt Patel 

och Davidson (2011) gör uppsatsen till en induktiv forskning. 

2.3 Metodologiskt syfte 

Det finns enligt Patel och Davidson (2011) flera typer av metodologiskt syfte, de två 

vanligaste är explorativt och deskriptivt. I det explorativa finns det ofta luckor i kunskapen 

vilket gör att undersökningen blir utforskande. I det deskriptiva finns redan en mängd 

kunskap vilket gör att undersökningen blir beskrivande, i den deskriptiva undersökningen 

undersöks endast några aspekter detaljerat och grundligt. Undersökningen gick ut på att ta 

redan på hur uppfattningen av grön marknadsföring såg ut för att kunna uppfylla uppsatsens 

syfte som var att öka detaljistens kunskap om grön marknadsföring. Detta innebär att det 

metodologiska syftet blir explorativt.  

2.4 Empirisk data  

Empirisk data är enligt Patel och Davidson (2011) kunskap och erfarenhet som samlas in 

genom observation av verkligheten. Informationen till uppsatsen samlades delvis in på företag 

inom industribranschen. Information speglar verkligheten eftersom de intervjuade personerna 

berättade hur saker fungerar på just det företag som de verkar på. Detaljisterna valdes ut efter 

branschtillhörighet, produktutbud samt geografiskt läge. Det samlades också empiri från 

litteratur då det bland annat uppstod frågor om tillverkningsprocess av miljömärkt, samt 
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frågor om ekonomiska processer. Hemsidor tillhörande organisationer som arbetar med 

miljöfrågor användes som stöd vid empiriska frågor om miljöarbete. 

2.4.1 Primärdata 

Insamling av primärdata innebär enligt Patel och Davidson (2011) att det är information som 

samlas in för första gången. Primärdata är specialanpassad specifikt för uppsatsen. Vid 

insamling av primärdata har vi tagit hänsyn till vilken information som krävs och hur mycket 

information som krävs. Med hänsyn till problemformuleringen krävdes det djupgående 

information om detaljistens medvetenhet om grön marknadsföring. Det vi ville få fram är hur 

detaljister resonerar kring marknadsföring av miljömärkta produkter. Därför valde vi att 

använda oss av personliga intervjuer, då den intervjuade med hjälp av ett fåtal frågor fritt 

berättar om egna tolkningar, åsikter och synsätt. 

2.5 Sammanfattning av studiens genomförande   

Studiens intervjuer utfördes med fyra marknadschefer hos detaljister som säljer 

industriförnödenheter, en sådan detaljist kallas vanligtvis för Järnhandel. Om detaljisten inte 

hade någon marknadschef gjordes intervjun med den som hade bäst kännedom om företagets 

produktutbud, marknadsföring och konsument. Detaljisterna där intervjuerna gjordes hade 

gemensamt, förutom branschtillhörighet, att de var belägna inom Västergötland och hade 

försäljning av miljömärkta och konventionella produkter i samma kategori. Anledningen till 

att detaljisterna skulle ha försäljning av både miljömärkta och konventionella produkter är att 

företaget då borde ha reflekterat över skillnaderna på miljömärkta och konventionella 

produkter och kunna svara mer ingående på intervjufrågorna. Intervjuerna strukturerades upp 

genom ett fåtal frågor för att den intervjuade lättare skulle få grepp om studiens innehåll, 

syftet med intervjuerna var att få en egen tolkning och ett perspektiv från detaljister och 

konsumenter. Intervjuerna gav en uppfattning om hur detaljisterna resonerat kring grön 

marknadsföring och främjandet av miljömärkta produkter. Intervjurena gav också en bild på 

hur efterfrågan på miljömärkta produkter ser ut ur företagets perspektiv. Dessutom utfördes 

det intervjuer med sammanlagt fyra av branschens konsumenter för att kunna jämföra 

detaljistens syn på efterfrågan med medvetenheten hos konsumenten. För att dessutom få svar 

på frågor om miljömärkta produkter har hemsidor till produkters tillverkare besökts, där det 

funnits en viss information om deras miljömärkta produkter, jag har också fått tillgång till 

produktkataloger hos de detaljister som intervjuats för att få en uppfattning av deras kontakt 
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med leverantörer och tillverkare. Då det finns många olika miljömärkningar har jag studerat 

många miljöorganisationers hemsidor för att få en klarhet i vilka miljömärkningar som är de 

mest pålitliga, detta gjordes för att jag som författare skulle vara säker på att de produkter som 

såldes hos detaljisterna hade en pålitlig miljömärkning. För att finna bra litteratur till 

uppsatsen har jag dels använt mig av studentlitteratur inom marknadsföring och ekonomi. För 

att hitta litteratur inom grön marknadsföring har jag sökt i referenslistor på tidigare 

undersökningar. Letandet efter tidigare forskning var lite komplicerat då det finns mycket 

forskning där grön marknadsföring är involverat. Det var därför svårt att sålla ut vilken 

forskning som var relevant för denna studie. De enklaste sätten var att läsa abstracten för att få 

en klarhet i vad studien handlade om samt att titta i referenslistor på de studier som var 

relevanta för denna studie.  

För att analysera den empirin som insamlades jämfördes tidigare forskning med detaljisternas 

och konsumenternas tolkningar för att sedan sammanställa detta med hjälp av den egna 

modellen som presenteras i den teoretiska referensramen.        

2.6 Kvalitet på uppsats 

Det finns tre centrala begrepp som används vid bedömning av en forskningsstudies kvalitet. 

Dessa tre kallas för validitet, reliabilitet och replikation.  

2.6.1 Validitet 

Validitet innebär enligt Sapsford och Judd (1996) giltighet. Enligt Bryman och Bell (2005) 

bedöms validiteten på om undersökningens slutsatser stämmer överens eller inte. Enligt 

Bryman och Bell (2005) beror uppsatsens validitet på hur trovärdiga de slutsatser som görs är. 

Uppsatser med hög validitet använder teori för att formulera en problemställning och tolka 

resultaten av den empiriska undersökningen. Det är då viktigt att empirisk och teoretisk data 

stämmer och används väl mot varandra. Det finns också fler aspekter av validitet: 

Begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet samt ekologisk validitet.  

Begreppsvaliditet innebär enligt Bryman och Bell (2005)  hur bra uppsatsen speglar det 

begrepp som uppsatsen anses behandla. Begreppsvaliditet används främst vid kvantitativ 

forskning. Intern validitet är förmågan att ha ett orsakssamband mellan två eller fler variabler. 

Vid kvalitativa studier kan intern validitet enligt Bryman och Bell (2005) motsvara 

tillförlitlighet. Extern validitet innebär hur generaliseringsbar undersökningens resultat är och 
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kan vid kvalitativa studier motsvara överförbarhet. Ekologisk validitet är handlar om huruvida 

resultatet kan fånga vardagliga människors åsikter, värderingar och attityder. 

 Denna uppsats har möjlighet till en hög intern validitet och tillförlitlighet genom att använda 

så tidsenliga och pålitliga källor som möjligt vilket också är möjligt då det finns mycket 

forskning inom ämnet. Resultatet av intervjuerna kommer också att kontrolleras och bekräftas 

av de som medverkat i studien, samt att intervjuerna har spelats in. Vad gäller uppsatsens 

externa validitet eller överförbarhet är möjligheterna låga på grund av att det är en kvalitativ 

studie. För att höja studiens externa validitet beskrivs undersökningen i detalj, dessutom 

beskrivs de medverkande aktörernas bakgrund och bransch vilket kan möjliggöra att 

forskningen kan jämföras i en annan miljö, exempelvis bransch. Uppsatsens ekologiska 

validitet bedöms som hög, då forskningen fördjupar sig i samhällets miljöfrågor samt hur 

samhället arbetar med jordens resurser vilket gör uppsatsen samhällsvetenskapligt inriktad. 

Resultatet på forskningen kommer att vara tillämplig på bland annat de enheter som 

medverkar i undersökningen vilket bedöms som sociala miljöer. 

2.6.2 Reliabilitet  

 Begreppet reliabilitet innebär enligt Bryman och Bell (2005) att något är pålitligt. Ett 

exempel på reliabilitet är en klocka som går rätt. Reliabilitet mäts enligt Bell (2006) oftast på 

kvantitativ forskning då undersökningen är gjord på väldigt många enheter vilket skapar 

stabilitet i resultatet och kan då användas vid eventuell vidare forskning då det förenklar 

möjligheten att jämföra resultat. Då den här undersökningen är kvalitativ kan reliabilitet enligt 

Bryman och Bell (2005) jämföras med pålitlighet. För att få en högre pålitlighet på 

undersökningen beskrivs deltagarna i analysprocessen noggrant, hur de valdes ut, samt genom 

en beskrivning av deras roll och bakgrund. För att dessutom få extra kontroll över samtliga 

intervjutillfällen spelades dessa tillfällen in. 

2.6.3 Replikation 

En replikation sker oftast på kvantitativa studier och innebär enligt Backman (2008) att man 

upprepar en studie för att se om resultaten är riktiga. Enligt Bryman och Bell (2005) är 

replikation sällan möjlig på en kvalitativ studie då undersökningen oftast är ostrukturerad och 

utförs vanligtvis på endast ett fåtal enheter. För att göra uppsatsens replikation möjlig, 

beskrivs uppsatsen tillvägagångssätt utförligt. Eftersom uppsatsens forskning sker på få 

enheter kan replikbarheten stärkas genom att enheterna beskrivs utförligt. Valet av 
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undersökningsenheter i den här uppsatsen har en koppling till varandra genom 

branschtillhörighet samt försäljning av miljömärkta produkter. Om detta beskrivs ingående så 

finns det enligt Bryman och Bell (2005) möjligheten att forskningen kan jämföras med en 

annan bransch.  
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3. Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensram en presenteras teorier som senare analyseras med studiens empiri. 

Valet av teorier grundas på undersökningens frågor. Huvudfrågan handlar om hur detaljister 

kan utveckla sina strategier inom grön marknadsföring, så att konsumenten får en ökad 

medvetenhet om miljömärkta produkter. För att då få en bättre klarhet i hur 

marknadsföringsstrategier kan användas redogörs det i detta kapitel för 

relationsmarknadsföring och marknadskommunikation då dessa tillvägagångssätt är enligt 

Dahlén och Lange (2008) nära sammankopplade till konsumentens köpprocess. Köpprocessen 

av Engel et al (1995) ger en klar bild över konsumentens beteende vid inköp av en produkt 

och är den mest kända modellen över konsumenters beslutsfattande.  Den presenteras här för 

att kunna analyseras tillsammans med konsumentens perspektiv på grön marknadsföring. För 

att också kunna analysera hur detaljistens perspektiv på grön marknadsföring ser ut klargörs 

här också hur en företagsimage enligt Grönroos (2008) kan användas. Då den miljömärkta 

produkten är märkt med en symbol som förmedlar ett budskap är det symboliska perspektivet 

angeläget för undersökningen då det enligt Bolman och Deal (2005)  kan användas till att 

förmedla ett budskap och skapa en företagsimage  

3.1 Inledning 

Vid marknadsföring och försäljning av miljömärkta produkter finns det finns idag olika 

symboler som visar att produktens tillverkningsprocess har gått till på ett sätt som främjar 

ekologisk hållbarhet och sparar på jordens resurser. Den betydelse som ett miljömärke 

symboliserar kan skapa en mening för konsumenten. För att konsumenten ska bli medveten 

om att symbolen på produkten betyder att produkten är tillverkad på ett sätt som värnar om 

miljön måste konsumenten bli informerad om detta. För att detaljisten ska kunna förmedla 

detta budskap till konsumenten krävs det enligt Grönroos (2008) en företagsimage, då han 

anser att detaljisters presteringar filtreras genom en image som påverkar människors attityd 

till detaljisten. För att kunna skapa en god företagsimage krävs det att detaljisten utvecklar en 

intern kommunikation som gör att medarbetare finner en mening med sitt arbete och att 

främjar företagets identitet och värderingar. Vid försäljning av miljömärkta produkter kan det 

symboliska perspektivet användas som image då miljömärket på en produkt symboliserar att 
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den är tillverkad på ett sätt som värnar om miljön. Denna image kommuniceras sedan till 

konsument genom marknadsföring.  

 Om en detaljist säljer en miljömärkt produkt så kan detaljisten främja miljömärkningen för 

konsumenten. Bolman och Deal (2005) hävdar att främjandet av vad en produkt symboliserar 

kan ge både konsument och detaljist en bättre förståelse till varför en produkt bör säljas och 

köpas. För att en detaljist ska kunna förmedla rätt budskap till konsumenten är det bra om 

detaljisten visar upp en företagsimage som symboliserar vilka produkter detaljisten säljer och 

samtidigt ökar förtroendet hos konsumenten. Det finns olika strategier för att presentera denna 

image.  Två av dem är att använda sig av relationsmarknadsföring och 

marknadskommunikation. Enligt Dahlén och Lange (2008) är dessa starkt knutna till 

konsumentens köpprocess som presenteras i följande avsnitt. 
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3.2 Köpprocessen 

För att ge läsaren en möjlighet att förstå hur konsumentens beteende kan se ut vid inköp av en 

produkt, presenteras här hur konsumentens köpprocess kan se ut. Köpprocessen (figur 1) är 

utformad av Engel et al (1995) och är den mest använda modellen för att kartlägga 

konsumentens köpbeteende. Modellen är utformad för att företag ska kunna tolka 

konsumentens behov och består av fem steg av händelser som konsumenten går igenom från 

det att den upplever ett konsumtionsbehov till det att ett köp är gjort och utvärderat. 

 

Figur 1: Konsumentens Köpprocess av Engel et al (1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steg 1 Behovsidentifikation – Konsumenten måste aktivera ett behov innan behovet kan 
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detta är om en konsument skadar och smutsar ner sina händer vid trädgårdsarbete så sjunker 

välbefinnandet och ett behov uppstår och identifieras. Det identifierade behovet gör att 

konsumenten vill lämna tillståndet med sårade händer genom att skydda sina händer. Ett sätt 

att skydda sina händer vid trägårdsarbete är att använda sig av handskar.   

Steg 2 Informationssökning – När ett behov väl är identifierat startar en 

informationssökning. Informationssökningen är uppdelad i två typer, minnesbaserad och 

handlingsbaserad. Minnesbaserad informationssökning är den som konsumenten gör i sitt eget 

långtidsminne, där den bland annat går igenom tidigare erfarenheter av produkter och 

varumärken. Konsumenten kan ha tidigare erfarenhet av att handskar skyddar mot kyla och 

smuts. Men för att finna något som kan uppfylla behovet av att skydda sina händer vid 

trädgårdsarbete kan det krävas en viss typ av handske, vilket konsumenten kanske inte har 

fullständigt minnesbaserad information om. När konsumentens minnesbaserade sökning inte 

räcker till kan en handlingsbaserad informationsökning användas, då konsumenten istället 

letar efter mer extern information för att finna en lösning till att uppfylla sitt identifierade 

behov. Enligt Engel et al (1995) är omfattningen av informationssökningen oftast liten då 

rutinmässiga inköp oftast går fortare och då tillfredställer konsumentens behov fortare. 

Rutinmässiga inköp görs oftast när produkten måste inhandlas ofta för att tillfredställa 

konsumentens behov. Om konsumenten däremot ska inhandla en produkt som ska användas i 

flera år, blir engagemanget för det den eftersöker större och tiden för informationsökning 

längre.     

Steg 3 Alternativ utvärdering – När behovsidentifieringen är fastställd och 

informationsökningen har börjat, uppstår ofta olika alternativa lösningar som kan tillfredställa 

behovet. I Alternativutvärderingen går konsumenten igenom kriterier som storlek på produkt, 

pris och kvalitet. Dessa tre kriterier påverkar varandra, genom att högre kvalitet på produkt 

ofta har ett högre pris och i vissa fall likaså storlek. I utvärderingen kan också faktorer som 

bemötande från butikspersonal och konsumentens uppfattning av företag vara betydande. Det 

är också i detta steg som konsumenten bestämmer sig för om köpet blir ekologiskt eller inte.     

Steg 4 Köp – När konsumenten väl har tagit ett beslut görs ett köp. Detta köp är för 

återförsäljaren ett positivt resultat av konsumentens informationssökning och 

alternativutvärdering. 
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Steg 5 Utvärdering efter köpet – När konsumenten väl har köpt sin produkt, kommer 

konsumenten automatiskt att utvärdera sitt köp genom att använda produkten. Om 

konsumenten efter sin utvärdering är nöjd, lagras nöjdheten i konsumentens minne för att vid 

senare tillfällen återupptas i en minnesbaserad informationssökning om ett liknande behov 

uppstår. Då kan konsumenten besluta sig för om den vill gå till samma återförsäljare och 

använda sig av samma varumärke eller produkt igen.  

3.3 Relationsmarknadsföring 

Relationsmarknadsföring är ett sätt för detaljisten att skapa en affärsrelation till konsumenten. 

Om detaljisten och konsument har en bra relation och en bra kommunikation, blir det enligt 

Dahlén och Lange (2008) enklare för detaljisten att sända ett budskap till konsumenten. Detta 

budskap kan tillexempel vara att det är bra för miljön att köpa en miljömärkt produkt. 

Utmaningen i relationsmarknadsföring är att få konsumenten att tycka att relationen till 

företaget känns bra och att konsumenten känner sig uppskattad och omhändertagen. De 

viktigaste begreppen i relationsmarknadsföring är därför kundlojalitet och kund 

tillfredställelse. Det är lönsamt att använda sig av relationsmarknadsföring, då det är lättare att 

behålla en konsument, genom att som detaljister bygga upp en lojal relation och anpassa sig 

efter konsumentens behov, istället för att ständigt försöka skapa relationer med nya 

konsumenter. För att öka konsumtionen av miljömärkta produkter bör detaljister enligt Peattie 

et al (2005) lägga mer fokus på konsumentens behov genom att hantera signaler från 

marknaden bättre. Om detaljisten uppfyller konsumentens behov, blir det sista steget i 

konsumentens köpprocess uppfyllt, och företaget får då chans till att hamna i konsumentens 

minnesbaserade informationssökning som presenterades i köpprocessens steg två. Om en 

produkt som är miljömärkt uppfyller konsumentens behov ökar chansen till att konsumenten 

köper den miljömärkta produkten igen. Relationsmarknadsföring inleds huvudsakligen genom 

aktiviteter från företagets sida, dessa aktiviteter är oftast formade av hur företag tror att 

konsumenten vill ha det.   

3.3.1 Envägsrelation  

Envägsrelation (figur 2) är ett exempel på hur relationsmarknadsföring kan gå till. En 

envägsrelation som skapas från företagets sida går till så att företaget sänder ut signaler till 

konsumenten utan att få någon medveten respons tillbaka från konsumenten. Detta innebär att 

företaget inte har någon vetskap om vilken funktion deras produkt har i konsumentens liv. 
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Företaget fokuserar mest på att ha sina produkter till hands för kunder utan någon speciell 

koncentration på en värdebaserad kundrelation, alltså en så kallad transaktionsbaserad 

relation. I en envägsrelation brukar det sista steget i köpprocessen vara relevant då en 

konsument som är nöjd med sin produkt ofta kommer tillbaka och köper samma produkt igen. 

Om produkten i detta sammanhang symboliserar att den är miljömärkt gynnar det den 

ekologiskt hållbara konsumtionen. 

Figur 2: Relationsmarknadsföringens envägsrelation från företagets sida, av Dahlén och 

Lange (2008) 

 

 

3.3.2 Tvåvägsrelation 

En tvåvägsrelation (figur 3) innebär att återförsäljaren investerar i att uppfylla konsumenten 

önskemål genom att tar redan på vad som tilltalar konsumentens behov. Detaljisten arbetar då 

intensivt med att skapa en kundlojalitet för att få konsumenten att sända tillbaka signaler om 

vilka behov som behöver tillfredställas.  Genom att använda sig av tvåvägsrelationen bygger 

återförsäljaren upp en relation till konsumenten som gör att konsumentens attityd till 

detaljistens produkter blir positiv. Relationen är byggd på ett ömsesidigt förtroende och för att 

detaljisten ska få en så god bild som möjligt av sina konsumenter efterfrågas hela tiden ny 

information om sina konsumenters intressen och köpbeteende. Genom denna tvåvägsrelation 

får också konsumenten mer insikt i detaljistens service och produkter vilket kan leda till att 

återförsäljaren blir ett enklare val för konsumenten. Tack vare denna ömsesidiga 

förtroendeinverkan och lojalitet vill varken konsumenten eller detaljisten svika varandra och 

stannar därför kvar i relationen som ofta blir långsiktig och värdefull för både detaljisten och 

konsument. 

Detaljist Signaler Konsument 



Grön marknadsföring i detaljhandeln  

19 

Figur 3: Relationsmarknadsföringens tvåvägsrelation av Dahlén och Lange (2008) 

 

3.4 Marknadskommunikation 

Marknadskommunikation (figur 4) bedrivs enligt Dahlén och Lange (2008) med hjälp av 

konsumentens köpprocess (figur 1). Kommunikationen från detaljisten riktar sig till 

konsumenten och går ut på att göra konsumenten uppmärksam på att en specifik produkt löser 

konsumentens problem och uppfyller konsumentens behov. I detta sammanhang är det viktigt 

för detaljisten att säkerställa var konsumenten söker information. I marknadskommunikation 

bygger företaget upp starka argument för att förstärka konsumentens attityd till företagets 

produkter. Då konsumenten är bäst tillgänglig och mest påverkbar i butik bör denna teori 

tillämpas i butik. Enligt Dahlén och Lange (2008) används marknadskommunikation som den 

främsta resursen för att få konsumenten att genomgå den tidigare nämnda köpprocessen. 

Marknadskommunikationsteorin är främst central i köpprocessens steg tre som är 

alternativutvärdering då konsumenten är som mest påverkbar av förpackning, butikspersonal 

och placering av produkt.  

När en konsument som exempel påverkas av butikspersonal finns det många teorier om hur 

konsumenten kan påverkas. Enligt Cialdini (2005) finns det olika förpliktelseteorier som leder 

till inre förändring hos konsumenten. Den går ut på att en konsument kan lockas till att 

uppträda i en situation på ett sätt som så småningom förändrar konsumentens egen självbild. 

Den förändrade självbilden kommer att fortsätta verka så länge den kvarstår. Enligt denna 

teori handlar det att påverka konsumenten vid endast ett tillfälle, efter det utvecklar 

konsumenten egna ben att stå på med sin nya själv bild. Denna teori används ofta i 

modebranschen då kläder har en enorm påverkan människors självbild. Genom att få 

konsumenten att bli medveten om vad det innebär att köpa en miljömärkt produkt kan denna 

information och köpet av produkt ändra konsumentens självbild och driva den till att fortsätta 

köpa miljömärkta produkter. 

Detaljist     Signaler Konsument 
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Figur 4: Marknadskommunikation av Dahlén och Lange (2008) 

 

3.5 Tidigare forskning inom grön marknadsföring  

 Enligt Solér (1997) är det viktigt att företag skapar en mening till att konsumenten ska köpa 

miljömärkta produkter. En miljömärkt produkt symboliserar att den är tillverkad på ett sätt 

som ger en mer miljövänlig och hållbar utveckling. Men enligt Solér (1997) värderar inte 

konsumenten den miljömärkta produkten tillräckligt mycket för vad den egentligen 

symboliserar och vill därför inte köpa den. Konsumenten väljer alltså inte att köpa en produkt 

bara för att den är miljömärkt, utan främst för egenskaper som pris, funktion och kvalitet. 

Men det finns också enligt Solér (1997) en misstro hos konsumenten, när det gäller 

miljömärkta produkter. Denna misstro skapas genom att det finns brister i kunskapen om 

vilka konsekvenser symbolen på miljömärkta produkter står för. Om företagen i detta fall 

försöker övertyga konsumenten till att köpa miljömärkta produkter med hjälp av argument 

som pris och kvalitet, skulle konsumentens misstro öka ännu mer. Konsumenten kommer då 

tro att de miljömärkta produkterna är precis som vilka konventionella produkter som helst. 

Solér (1997) hävdar att dagens företag inte har lyckats marknadsföra miljömärkta produkter 

på ett effektivt sätt. Hon menar att konsumenten, genom marknadsföring och 

informationsspridning, bör bli påmind om att det är för människans fortsatta vällevnad som 

miljömärkta produkter är bra att köpa, inte för dens kvalitet. Men även om den miljömärkta 

produkten höjer konsumentens fortsatta vällevnad så måste den enligt Peattie et al (2005) 

även uppfylla konsumentens behov som funktion, pris och kvalitet. Peattie et al (2005) hävdar 

att många företags ansträngningar endast är inriktade på att ta fram de mest miljövänliga 

produkterna, snarare än de produkter som konsumenterna verkligen vill ha. Även Zaman et al 

(2010) redogör för att ekosystemtjänster är den riktiga anledningen till varför vi ska köpa 

miljömärkta produkter, men det svåra är att få konsumenten att tycka det argumentet är 

pålitligt nog. Enligt Zaman et al (2010) är hälsa och miljöhänsyn de viktigaste skälen till 

varför den nuvarande gröna konsumenten söker sig till miljömärkta produkter. Men för att 

också höja intresset för miljöfrågor till ett bredare segment, bör företag arbeta med att höja 
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medvetenhet om miljöproblemen. Zaman et al (2010) anser att kontrollen av den gröna 

kommunikationen inte sträcker sig hela vägen genom produktkedjan. Zaman et al (2010) tror 

därför att ett trovärdigt nationellt erkänt miljömärkningsprogram som anpassas efter 

ekosystemtjänster, skulle vara ett lämpligt verktyg för att hjälpa konsumenter att öka sitt 

intresse för miljömärkta produkter. Men då är det också viktigt att hela produktkedjan 

kontrolleras så att symbolen för miljömärkt blir tillräkligt pålitlig. Enligt Engvall (2012) beror 

den bristfälliga konsumtionen och konsumentens misstro främst på ett lågt engagemang från 

företag när det gäller inköp, informationssökning, informationsspridning och försäljning av 

miljömärkta produkter. Främst råder bristen på kommunikation och informationsspridning 

mellan företag och slutkonsument. Det framgår också enligt Engvall (2012) att även om 

konsumenten efterfrågar information om miljömärkta produkter så undanhåller företagen 

gärna information. Det är också vanligt att företag som använder sig av någon form av 

certifierade eller miljömärkta produkter inte är så angelägna med att sprida denna information. 

Detta kan leda till att konsumenten som vill köpa miljömärkta produkter inte finner rätt 

information och istället köper en konventionell produkt som säkerligen tillfredsställer 

konsumentens identifierade behov. Enligt Engvall (2012) är det på grund av de väldigt långa 

produktkedjorna också svårt för slutkonsumenten att se effekter av att miljömärkta produkter 

skulle tillfredställa jordens ekosystemtjänster och bidra till konsumentens fortsatta vällevnad. 

Engvalls (2012) teorier för att öka konsumtionen av miljömärkta produkter är att bland annat 

att återförsäljaren bör utesluta produkter som inte är miljömärkta helt ur sortimentet och ställa 

högre krav på produktionen. återförsäljarens arbete för att värna om miljön bör också enligt 

Engvall (2012) vara offentliga och inkluderas i kontrakt med produktkedjans leverantörer. 

Kommunikationen om kraven på miljöbelastning kan då förenklas till konsument. Dock 

hävdar Solér et al (2010) att det är av finansiella skäl som företag idag inte köper in mer 

miljömärkta produkter, då de anser att konsumenten inte är beredd att betala mer för en 

miljömärkt produkt. Det har visat sig att företagens medvetna miljömässiga inköp oftast sker 

tack vare specificerade krav från konsumenten. Solér et al (2010) anser likväl att det finns 

företag som har valt att använda sig av en typ av miljöledningssystem, som exempelvis ISO 

eller Green supply chain management. Dessa företag tycker att kostnaden för att sprida 

miljöinformation till konsument så småningom blir en investering för företaget. Hos 

produktkedjans olika aktörer uppfattas dock slutkonsumenten på olika stora avstånd beroende 

på var i kedjan aktören befinner sig. Detta gör att aktörerna i produktkedjas olika steg, gör 

olika stora kopplingar mellan miljökostnader och förståelse för slutkonsumentens behov, och 

stöder därför en begränsad spridning av miljöinformation. Solér et al (2010) anser att 
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slutkonsumentens behov bör vara i fokus hos alla aktörer i produktkedjan även när det gäller 

framtagning av miljövänliga produkter. Konsumenten bör alltså uppfattas som medverkanden 

nära produktkedjan, för att konsumentens rätta behov ska kunna förmedlas till hela den gröna 

produktkedjan. Siktet på slutkonsument bör alltså enligt Solér et al (2010) föredras i alla 

stadier av produktkedjan och förmedlas genom processen för efterfrågan, då detta skulle 

främja certifieringar som ISO och Green supply chain management. För att få en större insikt 

i vad det är som påverkar konsumenten till att köpa miljömärkta produkter bör företagen 

enligt Rex och Bauman (2007) lägga mer tid på främjande av företagets arbete för miljön 

samt hantera signaler från både konsumentens behovssignaler och marknadens behov. För att 

lyckas med detta anser Rex och Bauman (2007) att man från den konventionella 

marknadsföringen kan finna andra möjliga sätt att använda sig av för att få konsumenten att 

vilja köpa miljömärkta produkter. Bland annat att analysera aktuella och potentiella 

marknadsbehov och önskemål från konsument för att på sikt erbjuda ett bredare miljömärkt 

utbud till konsumenterna.  

3.6 Sammanfattning Teoretisk referensram 

Vid marknadsföring och försäljning av miljömärkta produkter finns det finns idag olika 

symboler som visar att produktens tillverkningsprocess har gått till på ett sätt som främjar 

ekologisk hållbarhet och sparar på jordens resurser. Den betydelse som ett miljömärke 

symboliserar kan ge bättre förståelse till varför en produkt bör säljas och köpas. För att 

konsumenten ska bli medveten om att symbolen på produkten betyder att produkten är 

tillverkad på ett sätt som värnar om miljön måste konsumenten bli informerad om detta. För 

att detaljisten ska kunna förmedla detta budskap kan en företagsimage skapas. Förtaget 

utvecklar då en intern kommunikation som gör att medarbetare finner en mening med sitt 

arbete och att främjar företagets identitet och värderingar. Denna image kommuniceras sedan 

till konsument genom marknadsföring. Exempel på marknadsföring är 

relationsmarknadsföring och marknadskommunikation. Enligt Dahlén och Lange (2008) är 

dessa starkt knutna till konsumentens köpprocess som används föra att kartlägga 

konsumentens köpbeteende. Köpprocessen består av fem steg och är utformad för att företag 

ska kunna tolka konsumentens behov. Steg ett är behovsidentifikation och är när 

konsumenten upplever stora skillnader mellan nuvarande välbefinnande och önskat 

välbefinnande. Steg två innebär informationssökning som är uppdelad i två typer. Den ena är 

minnesbaserad informationssökning där konsumenten bland annat går igenom tidigare 

erfarenheter av produkter och varumärken. När konsumentens minnesbaserade sökning inte 



Grön marknadsföring i detaljhandeln  

23 

räcker till kan en handlingsbaserad informationsökning användas, då konsumenten istället 

letar efter mer extern information för att finna en lösning till att uppfylla sitt identifierade 

behov. Steg tre i köpprocessen är alternativ utvärdering då konsumenten går igenom kriterier 

som storlek på produkt, pris och kvalitet. I utvärderingen kan faktorer som bemötande från 

butikspersonal och konsumentens uppfattning av företag vara betydande. Det är också i detta 

steg som konsumenten bestämmer sig för om köpet blir ekologiskt eller inte.   När 

konsumenten väl har tagit ett beslut görs ett köp som är steg fyra i köpprocessen. Detta köp är 

för återförsäljaren ett positivt resultat av konsumentens informationssökning och alternativ 

utvärdering. Steg fem är utvärdering efter köpet och innebär att konsumenten beslutar sig för 

om den vill köpa samma produkt igen.  

När konsumentens köpprocess är identifierad kan detaljisten använda sig av 

relationsmarknadsföring för att skapa en affärsrelation till konsumenten. Om detaljisten och 

konsumenten har en bra relation och en bra kommunikation blir det enklare att sända ett 

budskap till konsumenten. Detta budskap kan tillexempel vara att det är bra för miljön att 

köpa en miljömärkt produkt. De viktigaste begreppen i relationsmarknadsföring är 

kundlojalitet och kund- tillfredställelse. I en envägsrelation brukar det sista steget i 

köpprocessen vara relevant då kund- tillfredställelse kan leda till att konsumenten kommer 

tillbaka och köper samma produkt igen. Om produkten i detta sammanhang symboliserar att 

den är miljömärkt gynnar det den ekologiskt hållbara konsumtionen. I en tvåvägsrelation 

arbetar detaljisten intensivt med att skapa en kundlojalitet för att få konsumenten att sända 

tillbaka signaler om vilka behov som behöver tillfredställas. Denna relation till konsumenten 

som gör att konsumentens attityd till detaljistens produkter blir positiv. 

Marknadskommunikation (figur 4) är den andra typen av marknadsföring som bedrivs med 

hjälp av konsumentens köpprocess (figur 1). Kommunikationen då går ut på att göra 

konsumenten uppmärksam på en specifik produkt genom erbjudanden eller påverkan. Då 

konsumenten är bäst tillgänglig och mest påverkbar i butik bör denna teori tillämpas i butik då 

konsumenten påverkas av förpackning, butikspersonal och placering av produkt. 

Förpliktelseteorier som leder till inre förändring hos konsumenten kan användas butiken, då 

den går ut på att förändra konsumentens egen självbild. Genom att få konsumenten att bli 

medveten om vad det innebär att köpa en miljömärkt produkt kan denna information och 

köpet av produkt ändra konsumentens självbild och driva den till att fortsätta köpa 

miljömärkta produkter. 
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Enligt tidigare forskning måste en miljömärkt produkt uppfylla konsumentens behov som 

funktion, pris och kvalitet. Men konsumenten bör också bli påmind om att det är för 

människans fortsatta vällevnad som miljömärkta produkter är bra att köpa, inte bara för dens 

kvalitet. Företag bör därför arbeta med att höja medvetenhet om miljöproblemen, men det är 

också viktigt att hela produktkedjan kontrolleras så att symbolen för miljömärkt blir tillräkligt 

pålitlig. Ett sätt att snabba på försäljningen är att detaljisten bland annat utesluter produkter 

som inte är miljömärkta helt ur sortimentet samt göra arbetet för miljön offentligt och 

inkludera miljöaspekter i kontrakt med produktkedjans leverantörer.  Men idag är det främst 

av finansiella skäl som företag inte köper in mer miljömärkta produkter. Företagens medvetna 

miljömässiga inköp sker oftast tack vare specificerade krav från konsumenten. Därför bör 

slutkonsumentens behov vara i fokus hos alla aktörer i produktkedjan även när det gäller 

framtagning av miljövänliga produkter. Därför är det viktigt att lägga mer tid på att hantera 

signaler från både konsumentens och marknadens behov för att få en större insikt i vad det är 

som påverkar konsumenten och på sikt erbjuda ett bredare miljömärkt utbud till 

konsumenterna.  

3.7 Egen modell av teorikapitel 

Modellen (figur 5) presenterar en egen modell av hur detaljisten genom kommunikation och 

verktyg kan skap en attitydförändring hos konsumenten som i sin tur integrerar den 

miljömärkta produkten i köpprocessen vilket kan leda till en mer hållbar konsumtion av 

miljömärkta produkter. Detaljisten kan ha en företagsimage som symboliserar vad detaljisten 

arbetar för, om detaljisten arbetar för en hållbar utveckling kan det symboliska perspektivet 

användas för att skapa en medvetenhet hos medarbetare om vad hållbar utveckling och 

miljömärkte står för. För att öka konsumententen medvetenhet om företagets image måste 

detaljisten kommunicera med konsumenten. I marknadskommunikation och 

relationsmarknadsföring finns kommunikationsverktyg som erbjudanden, påverkan, 

kundlojalitet och kund- tillfredställelse, dessa verktyg kan detaljisten använd sig av för skapa 

en attitydförändring hos konsumenten. Attitydförändringen kan utvecklas genom att 

konsumenten finner ett välbefinnande, ett tillfredställt behov eller ändrar sin självbild. Genom 

att införa den miljömärkta produkten i denna modell kan den så småningom möjlighet att 

dyka upp i konsumentens köpprocess. Detta kan i sin tur öka efterfrågan, tillverkningen och 

försäljningen av miljömärkta produkter. 
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Figur 5: Egen modell av teorikapitel 
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4. Empiri 

4.1 Visat intresse från detaljister 

I sökandet av detaljister som skulle medverka i undersökningen kontaktades 14 detaljister 

inom industribranschen och endast 3 är medverkande i undersökningen. Orsaker till att många 

tackat nej till undersökningen har varit att de anser att de inte säljer miljömärkta produkter, 

och att konsumenten inte frågar efter några miljömärkta produkter. Då jag även har kontaktat 

detaljister där det framgår av deras hemsida att deras produkter är certifierade av ISO 14001 

har svaret från företaget varit att det inte finns någon specifik kännedom och engagemang i att 

produkterna är certifierade.   

4.2 Branschpresentation 

Detaljister i industribranschen främsta uppgift är att sälja industriförnödenheter som 

byggmaterial, verktyg och fordonsdelar. Andra produkter som också säljs är arbetskläder och 

kemikalier. Verkstadsbranschen står för 40% av industrins investeringar, ungefär 300 000 

jobbar inom branschen, vilket gör branschen till den största arbetsgivaren inom industrin. Till 

branschen hör varuleverantörer inom metall, elektronik, maskin och transport. Unionen 

(2012) Branschen är väldigt heterogen vilket gör att företagen kan skilja sig väldigt från 

varandra då varuleverantörer inom metall levererar varor som verktyg, redskap, skiftnycklar, 

gångjärn och diskbänkar. Elektronikleverantörer handlar med elektriska motorer, belysning 

och batterier. Maskinleverantörer säljer hushållsmaskiner och verktygsmaskiner. 

Fordonsleverantörer saluför och Transportindustrin levererar bilar och bussar. Branschen har 

länge varit internationell, då den svenska marknaden ansetts vara för liten. Men de flesta små 

och medelstora företagen är fortfarande hemmarknadsorienterade som leverantörer till stora 

företag, vilket innebär att 90% av försäljningen fortfarande sker inom Sverige.  Långa 

kundrelationer kan vara svåra att upprätthålla då det ofta sker stora och snabba förändringar 

på marknaden, exempelvis inom fordonsindustrin eller att konkurrenter internationaliserar sig. 

Det finns olika sätt för dessa företag att arbeta med miljömedvetenhet, bland annat genom 

energibesparing, luftrening, trasporter, miljöteknik och över lag miljövänligare produkter. 

Marknadsföring och kommunikation är något branschen måste bli bättre på för att lyckas 

hålla kvar långsiktiga kundrelationer. Bland byggarbetare och i fordonsmekaniker är det 

enligt Statistiska Centralbyrån (2010) 99% män som är anställda.  



Grön marknadsföring i detaljhandeln  

27 

4.3 Intervjuade detaljister 

Här presenteras information om de detaljister som har besökts de respondenter som 

intervjuats.   

4.3.1 Västsvenska säljservice AB – Lidköping. 

Västsvenska säljservice AB är en Järnhandel i Lidköping. Omsättning år 2011 var 702 tkr. 

Just nu arbeta fyra säljare på företaget varav en kvinnlig. Enligt företagsledaren Thomas 

Bendroth kommer företaget att expandera det närmsta året. Hos Västsvenska säljservis går det 

att köpa eller beställa över 300 000 artiklar inom området industriförnödenheter. Företaget 

marknadsför sig som en detaljist och leverantör där det går att köpa allt inom bygg, industri 

och fordon till ett bra pris. I det miljömärkta sortimentet finns bland annat arbetshandskar av 

bambu och miljömärkt rengöringsmedel. Hos den här detaljisten har en intervju med 

företagsledaren Thomas Bendroth utförts. Thomas Bendroth har arbetat med försäljning och 

utbildning inom industribranschen i ca.15 år. Möjligheten till en intervju med företagets 

marknadsansvariga Bernt Hagman gavs också, Bernt har 25 års erfarenhet av marknadsföring 

och har varit anställd på Västsvenska säljservice AB i sju månader. Intervjuerna gjordes på 

Västsvenska säljservice AB, 2012-04-15. 

4.3.2 Kvik kök och badrum – Skövde 

”Moderna kökslöningar till låga priser” är Kvik kök och badrums slogan. Kvik kök och 

badrum är en franchisedetaljist som köper in sina produkter i färdiga koncept från ett Danskt 

företag. Butiken hade år 2010 en omsättning på 8 564 tkr. Butiken har för tillfället fem 

anställda varav två är kvinnor. Kvik Kök och badrum i Skövde säljer bland annat miljömärkta 

vitvaror och FSC - certifierade
1
 köksbänkar i trä. Den som intervjuats på företaget är 

franchisetagaren Stefan Runesson och har tidigare varit verksam i restaurangbranschen och 

har där av stor erfarenhet av köksprodukter. Intervjun utfördes på Kvik kök och badrum, 

2012-04-26.  

4.3.3 Thorssells vitvaror – Skövde 

Thorssells Vitvaror är ett systerföretag till Bröderna Gustafssons Hushållsmaskiner och har en 

butik i Skövde. Omsättning år 2011 var 18 595 tkr. Och företaget har för tillfället två 

anställda. Thorssells koncentrerar sig på försäljning till bra pris, leverans och service. De 

                                                 
1
 Forest Stewardship Council. Virke som producerats på ett ansvarsfullt sätt 
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marknadsför sig med att alltid har låga och konkurrenskraftiga priser på ett brett sortiment.  

Deras lokala förankring i Skaraborg gör det möjligt hålla korta leveranstider och står för 

installation av vitvaran. Allt emballage återvinns av återförsäljaren. 

Thorssells har också servicepersonal och egen verkstad för eventuell reparation av produkter. 

På Thorsells vitvaror har en av säljarna intervjuats som valt att vara anonym. Intervjun 

utfördes på Thorsells vitvaror AB, 2012-04-26 

4.4 Produktbeskrivning och tillverkningsprocess 

Det här avsnittet presenterar tre typer av miljömärkta produkter som säljs hos 

industribranschens detaljister. Produkterna skiljer sig från varandra men har gemensamt att de 

är miljövänligt framställda. Produkttyperna är utvalda på grund av att det i finns både 

konventionella och miljömärkta varianter till försäljning hos någon av de detaljister som 

intervjuats. Följande kommer varje produkt och tillverkningsprocess att presenteras var för 

sig.      

4.4.1 Miljömärkt Trådhandske 

Handskarna finns att köpa både i konventionellt material och av ekologisk bambu och båda 

varianter tillverkas i Malaysia och fraktas med båt till Sverige. Handsken i konventionellt 

material kostar hälften så mycket som den miljömärkta handsken och prismarginalen blir mer 

än dubbelt så stor för Västsvenska säljservice. Enligt Thomas Bendroth, företagsledare på 

Västsvenska säljservice föredrar konsumenten att köpa den konventionellt tillverkade 

Handsken. 

 Materialet som den miljömärkta handsken är tillverkad av är Bambu. Bambun kategoriseras 

som en gräsväxt, inte som träd. Det är den snabbast växande typen av gräs och kan växa över 

en meter per dag och skördas efter fyra år. På grund av bambuns stora rotsystem krävs ingen 

återplantering efter skörden. Bambutextilen kan odlas på mark som inte går att använda till 

jordbruk eller bebyggelser den bryts också ner utan att ruttnande föroreningar såsom 

metangas bildas. Bambufibern som handsken tillverkas av kan framställas på två olika sätt, 

mekaniskt eller kemiskt. Den mekaniska utvinningen är det miljövänliga alternativet och 

används därför till den miljömärkta handsken. Mekanisk tillverkning innebär att 

bambustammen krossas under hög temperatur för att sedan kamma fram naturliga fibrer och 

spinna garn.  
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4.4.2 Miljömärkta Bilvårdsprodukter 

Det finns olika märken på bilvårdsprodukter, en märkestillverkare som arbetar mycket med 

miljömärkning av sina produkter är Macserien produktion AB.  Företaget arbeta för en renare 

miljö genom att transportera koncentrerade medel som späds ut med vatten för användning, 

de betalar avgifter för användning av plastförpackningar och samarbetar med företag vid 

återvinning av förpackningsmaterial. Enligt Thomas Bendroth är dessa produkter av väldigt 

bra kvalitet. Dock har de miljömärkta produkterna 30% högre pris än konventionella 

produkter.  

En miljömärkt kemisk produkt innebär att den så skonsam som möjligt mot miljö och hälsa. 

Kriterierna för att märka kemiska produkter med Bra Miljöval är att alla kemikalier som 

används skall vara lättnedbrytbara, ogiftiga för vattenlevande organismer och inte kunna 

ansamlas i levande växter och djur. Kemikalierna ska inte heller vara skadliga för den som 

använder produkten. Därför ställs skarpa krav på bland annat fosfor, allergiframkallande 

ämnen samt ämnen som påverkar arvsmassan. Miljömärknigen inkluderar också hur 

produkten transporteras.  

4.4.3 Vitvaror 

Stefan Runesson på Kvik Kök och badrum samt Thorssells vitvaror säljer mycket miljömärkta 

kylskåp vilket också efterfrågas av konsumenten. Stefan tror att det är på grund av att 

miljömärkta kylskåp är mer energisnåla vilket kan minska elkostnaderna för konsumenten. 

Energiklassen kylskåp mäts i D, C, B och A-klasser, A-klasserna mäts också från A+ till 

A+++. Dock har det mest energisnåla kylskåpet oftast högst pris, skillnaden på pris kan vara 

upp 50%. Säljaren på Thorsells anser att ett kylskåp som idag är märkt med A+++ kostar mer 

trots energisnålheten. Detta beror på att Kylskåpet under sin livstid inte sparar så mycket el 

som krävs för att det ska gå jämnt ut med inköpspriset. Klasserna talar om hur mycket el 

kylskåpet drar i förhållande till kylskåpets volym som mäts i antal liter. Detta innebär att ett 

energisnålt kylskåp kräver mer isolering vilket gör att den rymmer mindre mat. Mätningen 

räknas ut i hur många kilowattimmar som går åt per år. I miljömärkningen ingår också 

mätning av buller och ljud. Vitvarorna som Stefan Runesson säljer importeras ofta med lastbil 

från Italien. Men det händer också att både Kvik kök och badrum och Thorsells köper in 

vitvaror från Asko, som har svensk tillverkning av vitvaror.     
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4.5 Detaljistens kontakt med leverantörer 

När samtliga detaljister i denna undersökning beställer produkter så skrivs ett avtal med en 

huvudleverantör som säljer vissa produkter, för ett mindre företag så beror det alltså mycket 

på vad leverantören har för sortiment. Avtalen handlar då heller inte om produkterna är 

miljömärkta eller inte. Information om produkterna kommer från tillverkare och de säljare 

som detaljisterna har kontakt med. Men det finns brister i informationen om hur produkter är 

miljömärkta då en produkt ofta består av många olika material och kanske bara är 

miljöanpassad till viss del.  Detaljisterna upplever att de har svårt att få fullständig 

information från leverantörer när de gäller frakt och tillverkningsprocesser av miljömärkta 

produkter.  De får dessutom ingen tydlig information om vad de olika miljömärkningarna står 

för. Inköpspriset är ofta högre på miljömärkta produkter då tillverkningskostnaden sägs vara 

högre på miljömärkta produkter. 

4.6 Marknadsföring 

De intervjuade detaljisternas marknadsföring går först och främst ut på att tillfredställa 

konsumentens behov till bra priser. Skillnaden är att Stefan Runesson följer ett koncept med 

moderna köks- och badrumsprodukter och marknadsför sig genom att ge konsumenten en hög 

och detaljrik service genom personlig rådgivning. Thomas Bendroth lägger stor vikt i service 

genom att ha precis den produkt som konsumenten efterfrågar inom industriförnödenheter 

tillgängligt. Thorssells vitvaror marknadsför sig med ett brett sortiment av vitvaror till bra pris 

och erbjuder också service som hemleveranser och reparationer.    

4.6.1 Grön marknadsföring ur detaljistens perspektiv 

Som detaljist så känns det som man inte kan göra så mycket för att lyckas öka efterfrågan på 

miljömärkta produkter säger Stefan Runesson och Bernt Hagman. Det som en detaljist skulle 

kunna göra är att försöka göra så bra miljöval som möjligt. Ju fler som försöker desto 

snabbare effekt, men då krävs det ett långsiktigt perspektiv och ett förändringsarbete.  Det är 

då viktigt att vara säkerligen medveten om vad som är bäst att sälja.  Enligt Bernt Hagman har 

företag överlag inte tid att fokusera på bara miljömärkta produkter utan jobbar endast för sin 

egen överlevnads skull. Att fokusera på en viss typ produkter kan innebära att de måste byta 

leverantörer och bygga nya relationer vilket kan kräva stora investeringar. Dessa förändringar 

kan också vara till besvär för de anställda då det kan påverka deras förmåner som anställd. 

Dessutom tror också Bernt Hagman att eftersom det är en sådan mansdominerad bransch kan 
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det finnas normer på de små företag som gör att många som drar sig för att ta upp ett ämne 

som miljömärkt eller ekologiskt.    

 Enligt Stefan Runesson är försäljning av miljömärkt inte är något han kan utveckla själv, 

eftersom han arbetar med färdiga koncept. Stefan tycker också att branschen inte är lika utsatt 

för frågor om miljömärkt som andra branscher. Dock anser han att hela Kvik kedja jobbar för 

att bli mer miljömedvetna då Stefan som detaljist kan ställa krav på grossisten som i sin tur 

ställer krav på företag och tillverkare. Största boven för Kvik är transporterna då de köper in 

produkter från Italien med lastbil. Han anser att det inte går att ha produktion närmare då det 

skulle kosta mer. Eftersom konsumentens efterfrågan främst styrs av prisbild skulle en 

närmare produktion göra att produkten inte köps på grund av att den kostar för mycket. 

Säljaren på Thorssells säger att kvalitén på kylskåp som har energiklass A+++ inte lever upp 

till det pris som konsumenten får betala, därför finns inte några sådan i deras butik idag. Ett 

nytt försök att sälja en ny variant av A++ och A+++ kommer att göras i juli månad. Enligt 

Thomas Bendroth är kvaliteten på en miljömärkt produkt i hans butik oftast är högre på grund 

utav att det idag ställs höga krav på en produkt för att den ska få en miljömärkning. Men 

tyvärr blir vinstmarginalen ofta lägre på miljömärkta produkter då har den oftast ett dubbelt så 

högt inköpspris. Då är det frågan om konsumenten är villig att betala detta pris.  

När det gäller Miljöcertifiering säger Thomas Bendroth att hans företag inte är miljöcertifierat 

då företaget fortfarande är ganska litet. Enligt Bernt Hagman att vissa detaljister inte väljer att 

certifiera sig på grund av de obarmhärtiga regler som myndigheter anbringar. Dessutom 

upplevs det att myndigheterna inte alltid har resurser för att kontrollera att certifieringen 

verkligen följs. Att som detaljist då skylta med sin certifiering för att få konkurrensfördelar 

kan leda till att konsumenten tvivlar och ifrågasätter om detaljisten verkligen följer direktiven 

fullt ut. Reglerna från myndigheter har tidigare bidragit till att utvecklingen av bland annat 

miljömärkta kemikalier har gått för fort vilket har gjort att kvaliteten på produkten har tagit 

skada. Detta kan också vara en anledning till att konsumenten tappat förtroendet för 

miljömärkta kemikalier då de inte har fungera lika bra som konventionella produkter. Bernt 

Hagman tycker ändå att det bör finnas en lagstiftning och att försäljningen av miljömärkt ska 

öka, så länge det inte är förbud mot att sälja konventionella produkter så kommer de sälja 

konventionella produkter för att kunna finansiera företaget på sina affärer. När det gäller 

energisnåla kylskåp är det lag på energisnålhetsmärkning. Stefan Runesson har certifiering på 

vissa andra produkter men det är inget som han gör så stor sak av. 
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4.7 Kundefterfrågan ur detaljistens perspektiv 

Efterfrågan på miljömärkta produkter i samhället blir större och större vilket innebär att man 

som detaljist så småningom bör ha en miljömärkt variant samtliga produkter i butikens 

sortiment. Dock upplever både Thomas Bendroth och Stefan Runesson att man som försäljare 

måste styra konsumenten för att få den att bli medveten om och vilja köpa miljömärkta 

produkter. Enligt Stefan Runesson vill dock konsumenten gärna ha vitvaror som är 

miljömärkta på grund av energisnålheten, men det är inte lika vanlig att de efterfrågar 

miljömärkta bänkskivor eller skåpsluckor. Stefan Runesson tror att det beror på brist på 

kunskap hos konsumenten och att konsumenten inte tänker på att tillverkningen av en 

kökslucka också kan påverka miljön. Enligt säljaren på Thorsells har konsumenten varit lite 

mer skeptisk till energisnåla kylskåp då de inte rymmer lika mycket som de tidigare 

kylskåpen, livslängden på kylskåpen kan också vara kortare på grund av energisnålheten. 

Enligt Thomas Bendroths uppfattning av konsumenten så efterfrågar den inte några 

miljömärkta produkter när den kommer till butiken. Skulle produkten som konsumenten 

väljer att köpa vara miljömärkt, så sker köpet ändå för funktionens skull, att produkten skulle 

vara miljömärkt ger ingen speciell reaktion hos konsumenten. Stefan Runesson tror att 

eftersom ämnet inte har varit tillräkligt omtalat i media så har inte konsumenten blivit 

tillräkligt uppmärksam.  Bernt Hagman upplever att om de själva försöker påvisa för mycket 

för konsumenten om att det är miljövänliga produkter och att det är ett självklart alternativ att 

välja miljövänliga produkter, så backar konsumenten. Han upplever att konsumenten köper 

den produkt de brukar köpa och vågar inte testa något nytt, för det vet att de gamla uppfyller 

rätt behov. För att företaget ska kunna sälja den nya produkten måste de lyckas bryta en trend 

som får konsumenten att ändra inställning. Då ett inköp ska upplevas som positivt för 

konsumenten tror samtliga intervjuade att rätt upplysning och information kan leda till att 

bryta denna trend och få konsumenten mer medveten. Det är också viktigt att konsumenten 

känner att den gör ett eget val. Men Thomas Bendroth tillägger också att ju mer 

valmöjligheter konsumenten får, desto krångligare kan det kännas för konsumenten att välja 

produkt i inköpsprocessen.  

En avvikelse som konsumenten snabbt lägger märke till på miljömärkta produkter jämfört 

med konventionella produkter är ofta priset. Thomas Bendroth säger att om konsumenten då 

ska köpa en stor mängd av denna produkt så kan några få kronors skillnad bli tusenlappar i 

slutändan. På grund av detta väljer konsumenten alternativet med lägre pris. När konsumenten 

har stora ekonomiska värderingar tycker Thomas Bendroth att det kan vara svårt att förklara 
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för en konsument varför den miljömärkta produkten är bättre och lever upp till ett pris. Han är 

därför övertygad om att om en miljömärkt och en konventionell produkt hade kostat lika 

mycket så skulle konsumenten välja den miljömärkta. Även enligt säljaren på Thorsells Kan 

det vara svårt att sälja ett energisnålt kylskåp om kylskåpet inte lönar sig tack vare 

besparingar på elkostnader.   

Ingen av de intervjuade detaljisterna har idag högt fokus på miljömärkta produkter, men de är 

överens om att det finns en anledning till varför det finns miljömärkta produkter att köpa idag 

och det är på grund av att det finns en efterfrågan. Men det stora problemet är att 

konsumenten inte är tillräckligt medvetna om vad som händer med miljön. Alla människor 

har möjlighet att påverka varandra, därför tror Thomas Bendroth och Bernt Hagman absolut 

att de kan lyckas påverka konsumenten till att köpa mer miljömärkta produkter.               

4.8 Miljömärkta produkter ur konsumentens perspektiv 

Intervjuer har genomförts med fyra konsumenter i Skövdes handelsområde Stallsiken. I 

området finns butiker som Köksforum, Kvik kök och badrum och Biltema vilket bidrar till att 

det finns större möjlighet att finna konsumenter som är ute efter bilvårdsprodukter, vitvaror 

eller arbetskläder. Intervjuerna genomfördes 2012-04-26. Jag har valt att rikta intervjuerna till 

män i 20 till 50 års ålder då industribranschen är en mansdominerad bransch. 

Man 37 år: Vid köp av kylskåp tänker konsumenten först och främst på hur praktiskt 

kylskåpet praktisk är, efter det kommer design och funktion.  När det kommer till pris så beror 

det på hur energisnålt kylskåpet är då det kan betala sig genom energibesparing och 

elkostnader. Konsumenten förknippar energisnålt kylskåp med högre kvalitet då den känns 

mer genomtänkt i tillverkningen. När det kommer till bilvårdsprodukter tänker konsumenten 

inte så mycket på miljömärkningen och är inte säker på om det finns några sådana produkter 

som är miljömäkta. Däremot har konsumenten hört talas om miljövänliga textilier, men visste 

inte att det fanns arbetskläder i detta material. 

Man 45 år: Konsument känner att uttrycket ”rädda miljön” känns väldigt övermäktigt och 

undrar vad det hjälper miljön om jag köper den här miljömärkta produkten. Konsumenten har 

också hör att det inte hjälper att vi här i Sverige koncentrerar oss på att köpa miljömärkta 

produkter då det inte kommer gör någon effekt förrän många större länder börjar tänka på 

miljön. Konsumenten har inte reflektera över de miljömärkta varorna och inte heller över 
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priserna. Han tror vi Svenskar är väldigt omedvetna om hur omedvetna andra länder är om 

miljöfrågor. 

Man 29 år: Konsumenten brukar köpa ekologiskt när prisskillnaden inte är allt för stor. 

Konsumenten har aldrig köpt något kylskåp och har inte tänkt så mycket på hur han skulle gå 

tillväga om han ska köpa ett kylskåp, men spontat så känner han att det låter ju bra om det är 

energisnålt. Konsumenten har inte tänkt på om bilvårdsprodukterna han köper är miljömärkta 

men det vore ju en bra idé eftersom han i framtiden tänkt skaffa en välfungerande elbil. 

Konsumenten äger ett par arbetshandskar men han tror inte att de är miljömärkta. Nästa gång 

han köper ett par ska han kolla efter ett par ekologiska.  

Man 24 år: Konsumenten har funderat på att börja handla lite mer miljömärkt men har inte 

riktigt kommit igång med det. När han ska köpa ett kylskåp tänker han först och främst på 

kvalitet hur mycket energi det drar. Konsumenten äger ingen bil och köper därför inte några 

bilvårdsprodukter. Han tror att om man letar lite i butikerna eller frågar så kan det nog finnas 

en del miljömärkta produkter, han tror bara att det handlar om rätt inställning från 

konsumentens sida. Priset på produkterna beror helt på hur produkten tilltalar.  

4.9 Sammanfattning av empiri 

  När samtliga detaljister i denna undersökning beställer produkter så skrivs ett avtal med en 

huvudleverantör som säljer vissa produkter, för en mindre detaljist så beror det alltså mycket 

på vad leverantören har för sortiment. De är också svårt att få fullständig information från 

leverantörer när de gäller frakt och tillverkningsprocesser av miljömärkta produkter. Som 

detaljist så känns det som att man inte kan göra så mycket för att lyckas öka försäljningen på 

miljömärkta produkter. Det som detaljisterna känner att de skulle kunna göra är att försöka 

göra så bra miljöval som möjligt och börja ställa krav på grossisten som i sin tur ställer krav 

på företag och tillverkare, ju fler som försöker desto snabbare effekt. Men då krävs det ett 

långsiktigt perspektiv och ett förändringsarbete som detaljisten inte har tid att fokusera på, 

utan jobbar endast för sin egen överlevnads skull. Branschen upplevs inte heller som lika 

utsatt för frågor om miljömärkta produkter som andra branscher. 

Detaljisternas marknadsföring går först och främst ut på att tillfredställa konsumentens behov 

till bra priser. Efter det kommer service genom personlig rådgivning, att ha precis den produkt 
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som konsumenten efterfrågar tillgänglig med hjälp av ett brett sortiment. Vissa detaljister 

använder sig också av service som hemleverans och reparationer.    

 De miljömärkta produkterna har idag 30% högre pris än konventionella produkter på grund 

av att tillverkningskostnaden sägs vara högre på miljömärkta produkter. Prismarginalen blir 

då mellan 30% - 50% lägre på miljömärkta produkter vilket innebär att detaljisterna tjänar 

mer på att sälja konventionella produkter istället för miljömärkta produkter. Dessutom 

föredrar konsumenten ofta att köpa den konventionella produkten då priset är lägre. Det kan i 

detta sammanhang vara svårt att få konsumenten att förstå varför den miljömärkta produkten 

är bättre och lever upp till ett högre pris, om en miljömärkt och en konventionell produkt hade 

kostat lika mycket så tror detaljisterna att konsumenten skulle välja den miljömärkta. Enligt 

konsumenten beror priset mycket på hur produkten tilltalar. Konsumenten kan dock tänka sig 

att köpa miljömärkta kylskåp på grund av att de är mer energisnåla vilket kan minska 

elkostnaden och med tiden reducera det högre priset på det energisnåla kylskåpet.  

Konsumenten förknippar dessutom energisnålt kylskåp med högre kvalitet då den känns mer 

genomtänkt i tillverkningen. Dock är konsumenten överlag kritisk till kvalitén på miljömärkta 

produkter. En anledning kan vara att regler från myndigheter har bidragit till att utvecklingen 

av miljömärkta produkter har gått för fort och skapat brister i kvaliteten. Samma gäller 

energisnåla kylskåp då de inte rymmer lika mycket som konventionella kylskåp, livslängden 

på kylskåpen kan också vara kortare på grund av energisnålheten. Ändå bör det finnas regler 

för att försäljningen av miljömärkta produkter ska öka, men så länge det inte är förbud mot att 

sälja konventionella produkter så kommer detaljisterna fortsätta sälja konventionella 

produkter för att kunna finansiera företaget på sina affärer.  

Idag är dock de miljömärkta kemikalierna enligt detaljisterna av väldigt bra kvalitet då det 

ställs höga krav på att de inte får innehålla bland annat fosfor, allergiframkallande ämnen 

samt ämnen som påverkar arvsmassan. Även utvecklingen av kvalitén på miljömärkta kylskåp 

går fort framåt. Ändå måste man som försäljare styra konsumenten för att få den att bli 

medveten om och vilja köpa miljömärkta produkter. Detaljisterna tror att det beror på brist på 

kunskap hos konsumenten och att konsumenten inte tänker på att tillverkningen påverkar 

miljön och därför inte efterfrågar miljömärkta produkter. Konsumenten är alltså inte så 

medveten om att det finns miljömärkta produkter i industribranschen. Branschen inte har varit 

särskilt omtalad i media då det gäller miljömärkta produkter vilket också kan ha bidragit till 

att konsumenten inte blivit tillräkligt uppmärksam.  
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Detaljisterna upplever att om de själva försöker påvisa för mycket för konsumenten om att det 

är miljövänliga produkter och att det är ett självklart alternativ att välja miljövänliga 

produkter, så backar konsumenten. För att detaljisten ska kunna sälja den nya produkten 

måste de lyckas bryta en trend som får konsumenten att ändra inställning. Då ett inköp ska 

upplevas som positivt för konsumenten tror samtliga intervjuade att rätt upplysning och 

information kan leda till att bryta denna trend och få konsumenten mer medveten. Det är 

också viktigt att konsumenten känner att den gör ett eget val. Men ju mer valmöjligheter 

konsumenten får, desto krångligare kan det kännas för konsumenten att välja produkt i 

inköpsprocessen, därför krävs det också att konsumenten har rätt inställning till miljömärkta 

produkter.  Alla människor har möjlighet att påverka varandra, därför tror de absolut att de 

kan lyckas påverka konsumenten till att köpa mer miljömärkta produkter.               
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5 Analys 

I analysen ställs empirin mot den egna modellen samt den tidigare forskning som 

presenterades i den teoretiska referensramen. Den egna modellen är uppdela i rubriker för att 

skapa en tydligare bild av hur analysen är utförd. De som intervjuats i denna undersökning 

presenteras här som respondenter med ett förtydligande i parantes om tolkningen kommer 

från konsument eller detaljist.  

5.1 Detaljisten 

I modellen framgår det att detaljisten kan skapa en företagsimage med ett symboliskt 

perspektiv för att genom sina medarbetare kunna förmedla till konsument vad den 

miljömärkta produkten innebär.  

  När samtliga respondenter (detaljister) i denna undersökning köper in produkter så skrivs ett 

avtal med en huvudleverantör som säljer vissa produkter, för en mindre detaljist så beror det 

alltså mycket på vad leverantören har för sortiment och om leverantören har miljömärkta 

produkter. Det är svårt att få fullständig information från leverantörer när de gäller frakt och 

tillverkningsprocesser av miljömärkta produkter.  Enligt forskning av Engvall (2012) bör 

arbetet för miljön vara mer offentligt och inkluderas i kontrakt med produktkedjans 

leverantörer då den bristfälliga konsumtionen och konsumentens misstro främst beror på ett 

lågt engagemang från detaljister när det gäller inköp, informationssökning, 

informationsspridning och försäljning av miljömärkta produkter. Enligt Solér (1997) skapas 

denna misstro genom att det finns brister i kunskapen om vad symbolen på miljömärkta 

produkter står för. Därför bör detaljisten skapa en mening till att konsumenten ska köpa 

miljömärkta produkter. Att då inkludera arbetet för miljön i kontrakt med leverantörer kan 

förenkla detaljistens arbete med att sprida information om miljömärkta produkter. Bolman 

och Deal (2005) hävdar att främjandet av vad en produkt symboliserar kan ge både 

konsument och detaljist en bättre förståelse till varför en produkt bör säljas och köpas. Den 

betydelse som ett miljömärke symboliserar kan skapa en mening för konsumenten.  

Respondenterna (detaljisterna) upplever att bara ha miljömärkta produkter i sortimentet kan 

innebära att de måste byta leverantörer och bygga nya relationer vilket kan kräva stora 

investeringar. Respondenterna(detaljisterna) menar att det känns som att man inte kan göra så 

mycket för att lyckas öka försäljningen på miljömärkta produkter. Det som skulle kunna göras 

är att börja ställa krav på grossisten som i sin tur ställer krav på företag och tillverkare, ju fler 
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som försöker desto snabbare effekt. Men då krävs det ett långsiktigt perspektiv och ett 

förändringsarbete som detaljisten inte har tid att fokusera på, utan jobbar endast för sin egen 

överlevnads skull. Dessa förändringar kan också vara till besvär för de anställda då en sådan 

förändring kan påverka deras förmåner som anställd.  Bland byggarbetare och i 

fordonsmekaniker arbetar det enligt statistiska centralbyrån (2010) 99% män. Respondenterna 

(detaljisterna) tror att eftersom det är en sådan mansdominerad bransch kan det finnas normer 

på små företag som gör att många drar sig för att ta upp ett ämne som miljömärkt eller 

ekologiskt. Detaljisten bör enligt Rex och Bauman (2007) lägga mer tid på främjande av 

företagets arbete för miljön samt. För att detaljisten ska kunna förmedla ett miljömedvetet 

budskap till konsumenten krävs det enligt Grönroos (2008) en företagsimage, då han anser att 

en detaljisters presteringar filtreras genom en image som påverkar människors attityd till 

detaljisten. För att kunna skapa en god företagsimage krävs det att förtaget utvecklar en intern 

kommunikation som gör att medarbetare och personal finner en mening med sitt arbete och 

främjar företagets identitet och värderingar till konsument. För att en detaljist ska kunna 

förmedla rätt budskap till konsumenten går det genom en företagsimage symbolisera vilka 

produkter de säljer och samtidigt ökar förtroendet hos konsumenten. Dock presenteras det i 

empirin att finns det många detaljister som är certifierade av ISO 14001 som inte lägger något 

engagemang i att informera konsumenten om att produkterna är certifierade.  Det framgår 

också enligt Engvall (2012) att det är vanligt att företag som använder sig av någon form av 

certifierade eller miljömärkta produkter inte är så angelägna med att sprida denna information. 

Detta kan leda till att konsumenten som vill köpa miljömärkta produkter inte finner 

information om miljömärkta produkter och istället köper en konventionell produkt som 

säkerligen tillfredsställer konsumentens identifierade behov.  

Enligt Engvall (2012) är det på grund av de väldigt långa produktkedjorna också svårt för 

konsumenten att se effekter av att en miljömärkt produkt skulle tillfredställa jordens 

ekosystemtjänster och bidra till konsumentens fortsatta vällevnad. Enligt respondenterna 

(detaljisterna) kan en av anledningarna till denna förtroendebrist vara att regler från 

myndigheter har bidragit till att utvecklingen av miljömärkta produkter har gått för fort och 

skapat brister i kvalitén på de miljömärkta produkterna.  Ändå tycker respondenterna 

(detaljisterna) att det bör fortsätta finnas regler för att försäljningen av miljömärkta produkter 

ska öka. Men så länge det inte är förbud mot att sälja konventionella produkter så kommer 

respondenterna (detaljisterna) fortsätta sälja konventionella produkter för att kunna finansiera 

företaget på sina affärer. Engvalls (2012) teorier om att öka konsumtionen av miljömärkta 



Grön marknadsföring i detaljhandeln  

39 

produkter genom att detaljisten bör utesluta produkter som inte är miljömärkta helt ur 

sortimentet och ställa högre krav på produktionen kan leda till ekonomiska nedgångar för 

detaljisten. För så länge det inte finns regler som förbjuder konventionella produkter helt så 

kommer det finnas konkurrenter som säljer konventionella alternativ till bättre priser För att 

genomföra försäljning av enbart miljömärkta produkter krävs det alltså att konsumenten är 

villig att betala ett högre pris för miljömärkta produkter eller att det blir lag på att bara sälja 

endast miljömärkta produkter.  

5.2 Kommunikation och verktyg  

Det finns olika strategier för att presentera den företagsimage nämndes i tidigare avsnitt.  Två 

av dem är att använda sig av relationsmarknadsföring och marknadskommunikation som 

enligt Dahlén och Lange (2008) är starkt knutna till konsumentens köpprocess.  

Respondenterna (detaljisterna) i denna undersökning marknadsför sig bland annat genom 

service som personlig rådgivning. Vissa detaljister använder sig också av en annan typ av 

service som hemleveranser och reparationer av de produkter som är köpta hos detaljisten. 

Denna typ av marknadsföring går att förknippa med relationsmarknadsföring som enligt 

Dahlén och Lange (2008) är ett sätt för detaljisten att skapa en affärsrelation till konsumenten 

genom en bra kommunikation. Utmaningen i relationsmarknadsföring är att få konsumenten 

att tycka att relationen till företaget känns bra och att konsumenten känner sig uppskattad och 

omhändertagen. Det är lönsamt att använda sig av relationsmarknadsföring, då det är lättare 

att behålla en konsument genom att anpassa sig efter konsumentens behov och på så sätt 

bygga upp kundlojalitet och kund- tillfredställelse. Kundlojaliteten används oftast i en 

tvåvägsrelation och innebär det att detaljisten uppfyller konsumenten önskemål genom att ta 

redan på och uppfylla konsumentens behov, i detta fall tilltalar personlig rådgivning, 

hemleveranser och reparationer konsumentens behov. Genom att använda sig av 

tvåvägsrelationen kan konsumentens attityd till detaljistens produkter blir pålitlig och positiv. 

Enligt forskning av Solér (2010)  har det visat sig att företagens medvetna miljömässiga inköp 

oftast sker tack vare specificerade krav från konsumenten. Vid personlig rådgivning kan 

detaljisten skapa en kundlojalitet där både konsument och detaljist sänder sina budskap om 

välbefinnande och produktutbud. 

 Respondenterna (detaljisterna) marknadsför sig också genom att köpa in miljömärkta 

produkter till sitt sortiment för att det är bra att ha i sortimentet ifall konsumenten efterfrågar 
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miljömärkta alternativ. I en envägsrelation (figur 2) skapas relationen från företagets sida då 

företaget sänder ut erbjudanden till konsumenten utan att få någon medveten respons tillbaka.  

Företaget fokuserar mest på att ha sina produkter till hands ifall den skulle efterfrågas av 

konsument och på så sätt uppnå en kund- tillfredställelse. I en envägsrelation är det sista 

steget i köpprocessen relevant då en tillfredställd konsument köper samma produkt igen. Om 

produkten i detta sammanhang symboliserar att den är miljömärkt gynnar det den ekologiskt 

hållbara konsumtionen 

Respondenternas (detaljisternas) marknadsföring går också ut på att öka konsumentens 

välbefinnande till bra priser och att ha precis den produkt som konsumenten efterfrågar 

tillgänglig med hjälp av ett brett sortiment, därför har respondenterna (detaljisterna) också 

miljömärkta produkter att erbjuda i sitt sortiment. Marknadskommunikation (figur 4) bedrivs 

enligt Dahlén och Lange (2008) genom att göra konsumenten uppmärksam på att ha precis 

den produkt som löser konsumentens problem och uppfyller konsumentens behov i 

sortimentet. I detta sammanhang informeras konsumenten i butiken dit konsumenten oftast 

vänder sig för att söka information. I marknadskommunikation bygger företaget upp starka 

argument i form av erbjudanden för att förstärka konsumentens attityd till företagets 

produkter. Dock hävdar Solér et al (2010) att det är av finansiella skäl som företag idag inte 

köper in mer miljömärkta produkter till sitt sortiment, då de anser att konsumenten inte är 

beredd att betala det höga pris som en miljömärkt produkt idag har. Respondenterna 

(detaljisterna) upplever att om de själva försöker påvisa för mycket för konsumenten om att 

det är ett självklart alternativ att välja miljövänliga produkter, så backar konsumenten. För att 

detaljisten ska kunna sälja den miljömärkta produkten måste de lyckas få konsumenten att 

ändra inställning. Då ett inköp ska upplevas som positivt för konsumenten tror samtliga 

respondenter (detaljister) att rätt upplysning och information kan leda till att få konsumenten 

mer medveten. Enligt Solér (1997)finns det en misstro hos konsumenten, när det gäller 

miljömärkta produkter. Om företagen i detta fall försöker övertyga konsumenten till att köpa 

miljömärkta produkter med hjälp av argument som pris och kvalitet, ökar konsumentens 

misstro ännu mer. Konsumenten kommer då tro att de miljömärkta produkterna är precis som 

vilka konventionella produkter som helst.  Solér (1997) hävdar att dagens företag inte har 

lyckats marknadsföra miljömärkta produkter på ett effektivt sätt. Hon menar att konsumenten, 

genom marknadsföring och informationsspridning, bör bli påmind om att det är för 

människans fortsatta vällevnad som miljömärkta produkter är bra att köpa, inte för pris eller 

kvalitet. Enligt respondenterna (detaljisterna)är det viktigt att konsumenten känner att den gör 
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ett eget val vid köp av produkt. Men ju mer valmöjligheter konsumenten får, desto 

krångligare kan det kännas för konsumenten, därför krävs det också att konsumenten har rätt 

inställning för att den miljömärkta produkten ska bli den som konsumenten väljer.  Alla 

människor har möjlighet att påverka varandra, därför tror respondenterna (detaljisterna) 

absolut att de kan lyckas påverka konsumenten till att köpa mer miljömärkta produkter. Vid 

användning av marknadskommunikation är konsumenten bäst tillgänglig och mest påverkbar 

när den är i butiken och ska göra sitt köp. Butikspersonal kan enligt Cialdini (2005) 

förpliktelseteorin påverka konsumenten till att göra en inre attitydförändring som så 

småningom förändrar konsumentens egen självbild och på detta sätt få konsumenten att bli 

medveten om vad det innebär för både miljön och konsumentens hälsa att köpa en miljömärkt 

produkt och dessutom driva den till att fortsätta köpa miljömärkta produkter. 

5.3 Attitydförändring 

Enligt respondenterna (detaljisterna) är de miljömärkta kemikalierna idag av väldigt bra 

kvalitet då det ställs höga krav på att de inte får innehålla bland annat fosfor, 

allergiframkallande ämnen samt ämnen som påverkar arvsmassan. Att informera 

konsumenten om detta kan skapa ett behov av ett välbefinnande hos konsumenten och som i 

sin tur kan leda till attitydförändring hos konsumenten och öka försäljningen till miljömärkta 

produkter. Respondenterna (detaljisterna) anser också att utvecklingen av kvalitén på 

miljömärkta kylskåp går fort framåt. Ändå upplever respondenterna (detaljisterna) att man 

som försäljare måste styra konsumenten för att få den att bli medveten om och vilja köpa 

miljömärkta produkter. Respondenterna (detaljisterna) tror att det beror på brist på kunskap 

hos konsumenten och att konsumenten inte tänker på att tillverkningen påverkar miljön och 

därför inte efterfrågar miljömärkta produkter. Konsumenten är alltså inte så medveten om att 

det finns miljömärkta produkter i industribranschen. Industribranschen har dock inte varit 

särskilt omtalad i media då det gäller utvecklingen av miljömärkta produkter vilket enligt 

respondenterna (detaljisterna) också kan ha bidragit till att konsumenten inte blivit tillräckligt 

uppmärksam. Enligt Zaman et al (2010) är hälsa och miljöhänsyn de viktigaste skälen till 

varför den nuvarande gröna konsumenten söker sig till miljömärkta produkter. Men för att 

också höja intresset för miljöfrågor till ett bredare segment, bör företag arbeta med att höja 

medvetenhet om miljöproblemen. Zaman et al (2010) redogör för att ekosystemtjänster är den 

riktiga anledningen till varför vi ska köpa miljömärkta produkter. Enligt Solér (1997) bör 

konsumenten bli påmind om att det är för människans fortsatta vällevnad som miljömärkta 

produkter är bra. Det svåra är att få konsumenten att tycka detta argument är pålitligt nog. 
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Genom att uppfylla konsumentens välbefinnande, påvisa fortsatt vällevnad och samtidigt 

påverka konsumentens självbild samt tillfredställa konsumentens behov av kvalitet kanske 

den miljömärkta produkten kan integrera sig i konsumentens köpprocess. 

5.4 Köpprocessen 

Enligt respondenterna (detaljisterna) är dagens miljömärkta produkter tillverkade med bra 

kvalitet, uppfyller en bättre hälsa och är energisnåla. För konsumenten kan dessa argument 

vara bra anledningar till att den miljömärkta produkten höjer konsumentens välbefinnande 

och hamnar i det första steget, behovsidentifikation, i konsumentens köpprocess.  

När konsumenten aktiverar ett behov kan behovet identifieras, detta händer oftast när 

konsumenten upplever stora skillnader mellan nuvarande välbefinnande och önskat 

välbefinnande. Men även om den miljömärkta produkten höjer konsumentens fortsatta 

välbefinnande så måste den enligt Peattie et al (2005) även uppfylla konsumentens behov som 

funktion, pris och kvalitet. Enligt respondenterna (detaljisterna) så är de miljömärkta 

produkterna av väldigt bra kvalitet, Dock är priset nästan 30% högre än på konventionella 

produkter vilket beror på höga tillverkningskostnader. Solér et al (2010) anser att 

slutkonsumentens behov bör vara i fokus hos alla aktörer i produktkedjan även när det gäller 

tillverkning av miljövänliga produkter och bör förmedlas genom processen för efterfrågan. 

Om efterfrågan på den miljömärkta produkten då ökar kanske tillverkningskostnaden för den 

miljömärkta produkten minskar. 

Trots den nuvarande höga kvalitén på de miljömärkta produkterna är konsumenten enligt 

respondenterna (detaljisterna) överlag fortfarande kritisk till kvalitén på miljömärkta 

produkter. Denna kritiska känsla kan då finnas hos konsumenten under köpprocessens steg 

två, informationssökning, som är uppdelad i två typer, minnesbaserad och handlingsbaserad. 

Minnesbaserad informationssökning är enligt Engel et al (1995) den som konsumenten gör i 

sitt eget långtidsminne, där konsumenten bland annat går igenom tidigare erfarenheter av 

produkter. Om en kritisk känsla uppstår vid minnesbaserad informationssökning av 

miljömärkta produkter kan den miljömärkta produkten falla ur köpprocessen. Om detaljisten 

då riktar in sig på att sprida information i den handlingsbaserade informationssökningen. Där 

konsumenten söker efter information om produkter i sin omgivning, kan detta ge den 

miljömärkta produkter en chans att integrera sig i köpprocessen igen. Enligt respondenterna 

kan dock konsumenten tänka sig att köpa miljömärkta kylskåp på grund av att de är mer 
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energisnåla vilket kan minska elkostnaden och med tiden reducera det högre priset på det 

energisnåla kylskåpet. Enligt respondenterna (konsumenterna) förknippas dessutom 

energisnålt kylskåp med högre kvalitet då den känns mer genomtänkt i tillverkningen. Om 

konsumenten ska inhandla en produkt som ska användas i flera år, blir enligt Engel et al 

(1995) också engagemanget i informationssökningen större och tiden för informationsökning 

längre. Detta kan vara en anledning till varför konsumenten är mer medvetna om energisnåla 

kylskåp än andra miljömärkta produkter i branschen.     

Enlig respondenterna (detaljisterna) är dock prismarginalen på de miljömärkta produkterna 

mellan 30% - 50% lägre på miljömärkta produkter vilket innebär att detaljisterna tjänar mer 

på att sälja konventionella produkter istället för miljömärkta produkter. Dessutom föredrar 

konsumenten ofta att köpa den konventionella produkten då priset är lägre. Det kan i detta 

sammanhang vara svårt att få konsumenten att förstå varför den miljömärkta produkten är 

bättre och lever upp till ett högre pris. Om en miljömärkt och en konventionell produkt hade 

kostat lika mycket så tror respondenterna (detaljisterna) att konsumenten skulle välja att köpa 

den miljömärkta. Enligt respondenterna (konsumenterna) beror priset mycket på hur 

produkten tilltalar.  I köpprocessens steg tre, alternativutvärdering, går konsumenten igenom 

kriterier som storlek på produkt, pris och kvalitet. Dessa tre kriterier påverkar varandra genom 

att högre kvalitet på produkt ofta har ett högre pris och i vissa fall likaså storlek. 

Konsumenten väljer alltså inte att köpa en produkt bara för att den är miljömärkt, utan främst 

för egenskaper som pris, funktion och kvalitet. Men om detaljisten enligt Solér (1997) i detta 

fall försöker övertyga konsumenten till att köpa miljömärkta produkter med hjälp av argument 

som pris och kvalitet, skulle konsumentens misstro öka. Konsumenten kommer då tro att de 

miljömärkta produkterna är precis som vilka konventionella produkter som helst.  

I köpprocessens steg tre, alternativutvärdering, kan också faktorer som bemötande från 

butikspersonal och konsumentens uppfattning av företag vara betydande.  Respondenterna 

(detaljisterna) upplever att om de själva i detta fall försöker påvisa för mycket att miljövänliga 

produkter är ett självklart alternativ att köpa, så backar konsumenten. Ett inköp ska också 

upplevas som positivt för konsumenten. Respondenterna (detaljisterna) tror därför att rätt 

upplysning och information om produkterna kan få konsumenten att bli mer medveten. När 

konsumenten väl har tagit ett beslut görs ett köp som är steg fyra i konsumentens köpprocess. 

När konsumenten väl har köpt sin produkt, kommer konsumenten automatiskt att utvärdera 

sitt köp, steg fem i köpprocessen, genom att använda produkten. Om konsumenten efter sin 
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utvärdering är nöjd, lagras nöjdheten i konsumentens minne för att vid senare tillfällen 

återupptas i en minnesbaserad informationssökning om ett liknande behov uppstår.  

5.5 Sammanfattning Analys 

För en detaljist så beror inköpen mycket på vad leverantören har för sortiment och om 

leverantören har miljömärkta produkter. Detaljisten upplever också en informationsbrist från 

leverantörer när de gäller frakt och tillverkningsprocesser av miljömärkta produkter.  Enligt 

tidigare forskning bör arbetet för miljön vara mer offentligt och inkluderas i kontrakt med 

produktkedjans leverantörer. Informationen om miljömärkta produkter bör spridas för att 

skapa en mening för konsumenten då främjandet av vad en produkt symboliserar kan ge både 

konsumenten och detaljisten en bättre förståelse till varför en miljömärkt produkt bör säljas 

och köpas. Men att endast fokusera på en viss typ av produkt kan innebära att detaljisterna 

måste byta leverantör vilket kräver stora investeringar och ett långsiktigt perspektiv som 

detaljisten inte har tid att fokusera på, utan jobbar endast för sin egen överlevnads skull. 

Branschen är väldigt mansdominerad vilket i vissa fall också bidrar till att många medarbetare 

drar sig för att prata om miljömärkt eller ekologiskt. För att förmedla ett miljömedvetet 

budskap till konsumenten krävs en företagsimage som innebär att utveckla en intern 

kommunikation till medarbetare och personal som ska främjar företagets identitet och 

värderingar. Enlig tidigare forskning och fakta från empirin är det vanligt att företag som 

använder sig av certifierade eller miljömärkta produkter inte sprider ut detta genom sin 

företagsimage. Enligt detaljisterna har regler från myndigheter bidragit till att utvecklingen av 

miljömärkta produkter har gått för fort och skapat brister i kvalitén på de miljömärkta 

produkterna. Konsumenten har dessutom svårt att se att en miljömärkt produkt skulle 

tillfredställa jordens ekosystemtjänster och bidra till en fortsatt vällevnad. Teorier om att 

detaljisten bör utesluta produkter som inte är miljömärkta helt ur sortimentet och ställa högre 

krav på produktionen kan leda till ekonomiska nedgångar för detaljisten. För så länge det inte 

är förbjudet att sälja konventionella produkter helt så kommer det finnas konkurrenter som 

säljer konventionella alternativ till bättre priser. 

Detaljisterna marknadsför sig bland annat genom service som personlig rådgivning, 

hemleveranser och reparationer. Relationsmarknadsföring är ett sätt att bygga kundlojalitet 

och kund- tillfredställelse. Vid personlig rådgivning kan detaljisten skapa en kundlojalitet där 

både konsument och detaljist sänder sina budskap om välbefinnande och produktutbud. 

Kundlojaliteten används i en tvåvägsrelation och kan göra att konsumentens ser positivt till 
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detaljistens produkter. Företagens medvetna miljömässiga inköp sker oftast tack vare 

specificerade krav från konsumenten. Respondenterna (detaljisterna) tycker att det är bra att 

ha miljömärkta produkter i sitt sortiment ifall en konsument skull efterfråga miljömärkta 

alternativ. I en envägsrelation har detaljisten produkter till hands ifall den skulle efterfrågas av 

konsument och uppnår på så sätt kund- tillfredställelse. Att ha precis den produkt som 

konsumenten efterfrågar kan öka konsumentens välbefinnande, därför har detaljisten också 

även miljömärkta produkter att erbjuda i sitt sortiment. Marknadskommunikation bedrivs 

genom att göra konsumenten uppmärksam på att erbjuda ett sortiment som löser 

konsumentens problem och uppfyller konsumentens behov.  Men av finansiella skäl köper 

företag inte in så mycket miljömärkta produkter, då de anser att konsumenten inte är beredd 

att betala det högre pris för som en miljömärkt produkt idag har. Ett lägre pris skulle enligt 

forskning skapa en misstro till de miljömärkta produkterna. Konsumenten bör därför genom 

marknadsföring och informationsspridning bli påmind om att det är för människans fortsatta 

vällevnad som miljömärkta produkter är bra att köpa, inte för dens pris eller kvalitet.  

Respondenterna (detaljisterna) anser att de kan lyckas påverka konsumenten till att köpa mer 

miljömärkta produkter. Vid användning av marknadskommunikation är konsumenten mest 

påverkbar i butiken. Butikspersonal kan då enligt förpliktelseteorin påverka konsumenten till 

att ändra på sin egen självbild och inställning till miljömärkta produkter. Den miljömärkta 

produktens kvalitet kan också skapa ett behov av ett välbefinnande hos konsumenten som kan 

leda till en ändrad inställning. Att konsumenten måste styras till att vilja köpa miljömärkta 

produkter kan beror på informationsbrist hos konsumenten. Respondenterna tror därför att rätt 

upplysning och information kan hjälpa konsumenten att ändra inställning.  Industribranschen 

har inte varit särskilt omtalad i media när det gäller utvecklingen av miljömärkta produkter 

vilket kan vara en av orsakerna till informationsbristen.  Enligt tidigare forskning bör intresset 

för miljöfrågor ledas till ett bredare segment med argument om att ekosystemtjänster och 

människans fortsatta vällevnad är den riktiga anledningen till varför vi ska köpa miljömärkta 

produkter. Det svåra är att få konsumenten att tycka detta argument är pålitligt nog. Men 

genom att uppfylla konsumentens välbefinnande samtidigt som att påvisa fortsatt vällevnad 

och samtidigt påverka konsumentens självbild, samt tillfredställa konsumentens behov av 

kvalitet kanske den miljömärkta produkten kan integrera sig i konsumentens köpprocess. 

Konsumentens behov identifieras oftast när konsumenten upplever stora skillnader mellan 

nuvarande välbefinnande och önskat välbefinnande, när behovet identifieras startar 

köpprocessen. Den miljömärkta produkten höjer konsumentens fortsatta välbefinnande men 
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måste även uppfylla konsumentens behov som funktion, pris och kvalitet. De miljömärkta 

produkterna är idag av väldigt bra kvalitet, dock är priset nästan 30% högre än på de 

miljömärkta produkter vilket beror på höga tillverkningskostnader. Enligt tidigare forskning 

är det viktigt att sätta konsumentens behov i fokus även när det gäller tillverkning av 

miljövänliga produkter, behovet förmedlas då genom efterfrågan. Om efterfrågan på den 

miljömärkta produkten ökar kan tillverkningskostnaden för den miljömärkta produkten 

minska. Konsumenten är fortfarande kritisk till kvalitén på miljömärkta produkter. Om en 

kritisk känsla uppstår vid minnesbaserad informationssökning av miljömärkta produkter kan 

den miljömärkta produkten falla ur köpprocessen. Om detaljisten då riktar in sig på den 

handlingsbaserade informationssökningen där konsumenten söker efter information om 

produkter i sin omgivning kan detta ge den miljömärkta produkter en chans att integrera sig i 

köpprocessen igen. Prismarginalen på de miljömärkta produkterna mellan 30% - 50% lägre 

vilket innebär att detaljisterna tjänar mer på att sälja konventionella produkter. Det är 

dessutom svårt att få konsumenten att förstå hur den miljömärkta produkten lever upp till ett 

högre pris. För konsumenten beror priset mycket på hur produkten tilltalar.  I köpprocessens 

steg tre, alternativutvärdering, går konsumenten igenom kriterier som storlek på produkt, pris 

och kvalitet, samt bemötande från butikspersonal och uppfattning av företag .  Det är viktigt 

att inköpet upplevs positivt av konsumenten och att rätt upplysning och information om 

produkterna kan få konsumenten att bli mer miljömedveten. Om konsumenten efter sin 

utvärdering, som är sista steget i köpprocessen, är nöjd så lagras nöjdheten i konsumentens 

minne för att vid senare tillfällen återupptas i en minnesbaserad informationssökning om ett 

liknande behov uppstår  
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6. Slutsats 

Syftet med uppsatsen var att öka vår kunskap om grön marknadsföring och hur detaljister 

genom marknadsföringsstrategier kan öka konsumentens medvetenhet om miljömärkta 

produkter. För att kunna göra detta har det tagits redan på hur upplevelsen av grön 

marknadsföring uppfattas ur detaljistens och konsumentens perspektiv.  

Till att börja med detaljistens perspektiv på grön marknadsföring så sker de flesta medvetna 

miljömässiga inköp oftast tack vare specificerade krav från konsumenten då det kan vara bra 

att ha miljömärkta produkter i sitt sortiment ifall en konsument skulle efterfråga miljömärkta 

alternativ. Men att endast fokusera på miljömärkta produkter kan innebära att detaljisterna 

måste byta leverantör vilket kräver stora investeringar och ett långsiktigt perspektiv som 

detaljisten inte har tid att fokusera på, utan jobbar endast för sin egen överlevnads skull. 

Teorier om att detaljisten bör utesluta produkter som inte är miljömärkta helt ur sortimentet 

och ställa högre krav på produktionen kan leda till ekonomiska nedgångar för detaljisten. För 

så länge det inte är förbjudet att sälja konventionella produkter helt så kommer det finnas 

konkurrenter som säljer konventionella alternativ till lägre priser. 

Så idag är det främst av finansiella skäl som detaljister inte köper in så mycket miljömärkta 

produkter, då de anser att konsumenten inte är beredd att betala det 30%  högre pris som en 

miljömärkt produkt har. Detta höga pris beror på höga tillverkningskostnader. Det är 

dessutom svårt att få konsumenten att förstå hur den miljömärkta produkten lever upp till ett 

högre pris, men att ha ett lägre pris skulle göra att konsumenten skapar en misstro till de 

miljömärkta produkternas kvalitet. Ur konsumentens perspektiv beror priset mycket på hur 

produkten tilltalar. Konsumentent kan alltså tänka sig att köpa en miljömärkt produkt till 

högre pris om den uppfyller rätt behov. Detaljisten tror också att det är viktigt att köpet 

upplevs som positivt av konsumenten.  

Då konsumentens behov bör vara i fokus även när det gäller tillverkning av miljövänliga 

produkter, då detta behov kan förmedlas genom efterfrågan. Som det ser ut nu måste 

konsumenten styras till att vilja köpa miljömärkta produkter vilket kan bero på 

informationsbrist hos konsumenten. Rätt upplysning och information om att det är för 

människans fortsatta vällevnad som miljömärkta produkter är bra att köpa och inte för pris 

eller kvalitet, kan hjälpa konsumenten att ändra inställning och efterfråga miljömärkta 

produkter mer.  Dock är det vanligt att detaljister som använder sig av certifierade eller 
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miljömärkta produkter inte sprider ut denna information till konsumenten. En av 

anledningarna till detta kan vara att branschen är väldigt mansdominerad vilket i vissa fall 

också bidrar till att många medarbetare drar sig för att prata om miljömärken eller ekologiskt.   
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7. Rekommendationer 

Huvudfrågan i problemformuleringen handlade om hur detaljister kan utveckla sina strategier 

inom grön marknadsföring, så att konsumenten får en ökad medvetenhet om miljömärkta 

produkter. De rekommendationer som författaren kan tillföra detaljisten efter avslutad 

undersökning presenteras följande.   

7.1 Rekommendationer till företag  

För att konsumenten ska bli mer medveten om att det finns miljömärkta produkter att köpa 

bör den miljömärkta produkten på något sätt komma in i konsumentens köpprocess. Ett sätt 

som produkten kan integrera sig köpprocessen på är att förefalla när konsumenten startar sin 

informationssökning. Här är det enklast för detaljisten att till en början fokusera på den 

informationsbaserade informationssökningen genom att informera konsumenten om den 

miljömärkta produkten. Då detaljisten tidigare upplevde att konsumenten backar när en 

miljömärkt produkt påvisas, är det viktigt att informera på rätt sätt och ge konsumenten 

utrymme. Detaljisten bör därför våga förstärka sin företagsimage genom att informera sin 

personal, var tydlig med att skylta för de miljömärkta produkterna och använda sig av 

miljöbilar inom företaget, då konsumenten tydligt kan se att det är miljöbilar och vilket 

företag som bilen används av. Genom sin image kan företaget kommunicera budkapet om vad 

den miljömärkta produkten symboliserar. Denna tydlighet kan få konsumenten att reagera i 

sin informationsbaserade sökning och ifrågasätta informationen om detaljistens miljömärkta 

image. För att kunna svara på konsumentens ifrågasättning är det här bra att ha personal med 

kunskap om de miljömärkta produkterna som kan leverera bra argument för de miljömärkta 

produkterna. Efter konsumentens informationssökning i köpprocessen kommer alternativ 

utvärdering. Här är påverkan ett bra verktyg att använda för detaljisten, genom 

förpliktelseteorin kan personalen få den miljömärkta produkten att verka lite lyxigare än 

konventionella produkter eller få konsumenten att se det högre priset på produkten som en 

donation till miljön. Detta kan i sin tur leda till en attitydförändring som ändrar konsumentens 

självbild då den finner ett välbefinnande i att ha köpt en lyxigare variant av produkt som 

dessutom tillfredställer konsumentens behov. Om konsumenten efter sin utvärdering, som är 

sista steget i köpprocessen, är nöjd med sin produkt så lagras nöjdheten i konsumentens 

minne för att vid senare tillfällen återupptas i en minnesbaserad informationssökning om ett 

liknande behov uppstår. Detta kan i sin tur leda till att efterfrågan på den miljömärkta 
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produkten ökar vilket så småningom kan göra att tillverkningskostnaden för den miljömärkta 

produkten minskar och därmed också priset på produkten. (Figur 6) 

 

 

 

7.2 Vidare forskning 

Exempel på vidare forskning är att ta redan på hur en liknande undersökning som denna kan 

se ut om den utförs i en annan bransch, exempelvis möbelbranschen. Då möbelhandlare har 

en annan typ och konsumtion och möjligtvis en annan typ av konsumenter kan resultatet och 

slutsatsen bli annorlunda. En undersökning kring hur kommunikationen mellan 

produktdesigner och detaljist fungerar och hur den kan utvecklas skulle vara intressant, tänker 

en produktdesinger och en detaljist ur samma perspektiv och har de samma kunskap om 

konsumentens behov?  Skulle tillexempel en utvecklad kommunikation mellan detaljist och 

designer öka förståelsen för tillverkningen av miljömärkta produkter eller öka försäljningen 

av miljömärkta produkter? En liknande undersökning skulle också kunna tillämpas i ett annat 
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land eller en annan kultur för att se hur detaljhandlare eller småföretagare resonerar kring 

grön marknadsföring.   

8. Egna reflektioner  

I undersökningen har jag använt mig av ostrukturerade kvalitativa intervjuer med 

detaljhandlare och konsumenter inom industribranschen. Tanken var att intervjuerna skulle 

vara 30 minuter långa och att de skulle spelas in. Resultatet av detta blev att vissa 

respondenter var väldigt pratglada vilket gjorde att en intervju istället kunde vara i 45 

minuter. Detta kan ha lett till att det finns mer information från den ena detaljhandlaren än 

den andra vilket kan tolkas som en brist i undersökningen. Dock spelades intervjuerna in 

vilket har förenklat arbetet avsevärt då jag verkligen ha kunnat gå tillbaka och höra 

respondenten förklara med sina egna ord och dens egen tolkning. För att kunna tyda alla 

intervjuer skrev jag ner exakt det som respondenterna sa på precis det sätt som de uttryckte 

sig vilket stärker detaljisternas och konsumenternas perspektiv i denna undersökning.  Det 

märktes också tydligt att vissa av respondenterna hade funderat mer på grön marknadsföring 

än andra, detta kan bero på hur insatta i produktutbudet de har varit eller hur länge det har 

varit aktiva i branschen. Att dessutom finna respondenter som var villiga att medverka var 

väldigt svårt och många företag fick kontaktas innan ett tillräckligt antal samlats in.   

Något som jag reagerade på under intervjutillfällena var att alla detaljhandlare var överens om 

att konsumenten skulle köpa miljömärkta produkter om de såldes till samma pris som 

konventionella produkter. Den uppfattningen är intressant då jag fick känslan av att handlaren 

får se en sida hos konsumenten som inte alltid stämmer överens med konsumentens eller 

forskarens syn på sammanhanget. För när konsumenten väl står och ska betala en produkt 

kanske priset väl spela större roll än när konsumenten står vid sidan av och diskuterar ett köp. 

Jag har också fått uppfattningen av att en detaljhandlare tänker mycket på sitt företag och sina 

anställda och resten får sköta sig själv, det verkar inte finnas så mycket tid till att reflektera 

över saker ur ett samhälleligt perspektiv.   
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till Industribranschens detaljhandel: 

1. Har ni något syfte med att sälja miljömärkta produkter? 

2. Är det stor skillnad på prismarginalen på en miljömärkt och en konventionell produkt? 

3. Hur marknadsför ni er idag? 

4. Har ni funderat på att miljöcertifiera företaget?  

5. Har ni stor efterfrågan på miljömärkta produkter? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till industribranschens konsumenter: 

1. Köper du miljömärkta varor inom kategorin arbetskläder, vitvaror eller bilvårdsprodukter? 

2. Vad skulle få dig att köpa mer miljömärkta varor? 

3. Hur upplever du att företag presenterar sina miljömärkta varor? 

4. Upplever du att det är någon prisskillnad på miljövänliga varor och konventionella varor? 

5. Känner du att miljömärkta produkter är något du borde köpa?  
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Bilaga 3 

Egna reflektioner - Annika Karlsson 

Mitt val av är att skriva om är grön marknadsföring då det är något jag gärna går och funderar 

på när jag besöker en butik. För att få lite mer klarhet passade det bra att göra en 

undersökning inom ämnet, för att se hur företag resonerar kring just grön marknadsföring. Jag 

hade tidigare erfarenheter av grön marknadsföring då min B-uppsats hade en inriktning på 

ekologiskt mode. Men jag kände att det fans mycket mer att lära sig.  

Jag valde att skriva denna uppsats ensam då jag efter min högskoleutbildning känner att jag 

har väldigt mycket erfarenhet av grupparbeten. Därför valde jag nu att skriva ensam för att se 

hur jag kan arbeta självständigt och vad jag kan lära mig av det. Uppsatsskrivande fick en tuff 

start med att lära sig alla metoder som finns att välja när man bygger upp grunden för sin 

forskning. Mycket av det jag lärde mig av metodavsnittet hade jag ingen kännedom av 

tidigare. Vid detta tillfälle fick jag också min första lärdom av att skriva ensam. Jag behövde 

ett bollplank, vilket jag hade haft om jag skrivit tillsammans med någon. Av detta lärde jag 

mig värdet av att ett grupparbete verkligen kan generera fler idéer som man också kan lära sig 

av eller att jag kan lära ut mina idéer till andra. Denna lärdom kommer jag definitivt att ta 

med mig till framtida grupparbeten. För att lösa detta bollplanksproblem lånade alla möjliga 

böcker om hur man kan tänka när man skriver en uppsats, dessa böcker fick bli mina 

bollplank, vilket fungerade bra. 

Uppsatsen har gett en betydligt djupare inblick i hur företag arbetar och hur stor skillnaden på 

marknadsföring ur ett praktiskt och ett teoretiskt perspektiv. Jag har också lärt mig hur viktiga 

kunderna är för företagen och hur de väljer att se saker ur ett praktiskt och ekonomiskt 

perspektiv. Jag har också fått bättre förståelse för hur en miljömärkt produkt kan vara 

framställd vilket har öka min värdering av miljömärkta produkter.  

Jag har också utvecklat min förmåga att locka företag till intervjuer och att föra intervjuer, 

Samt att skapa egna och analysera andras teorier. 

    


