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SAMMANFATTNING 

Titel: Livsmedelsföretagens arbete med CSR och dess inverkan på konsumenters köp av ekologiska 

produkter 

Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi 

Författare: Maria Nilsson och Mikaela Jaredal 

Handledare: Agneta Sundström 

Datum: Juni 2015 

Syfte: Syftet med denna studie är att få förståelse för samt beskriva hur livsmedelskedjor påverkar 

konsumenterna att handla ekologiskt och hur det inverkar på deras köpbeteende. 

Metod: En kvalitativ studie har först utförts. Den bestod av sex semistrukturerade intervjuer med 

butikschefer och anställda på Willys och Coop i Sala samt Nyköping. Sedan utfördes en kvantitativ 

studie i form av en enkätundersökning med 80 konsumenter på plats i Willys och Coops butiker i 

Sala och Nyköping. 

Resultat & slutsats: Vi har sett att priset är av stor betydelse för konsumenter i deras köpbeslut, 

vilket även livsmedelskedjorna har och arbetar aktivt med att kunna erbjuda ekologiska varor till 

lägre priser. Andra faktorer som påverkar konsumenternas val av ekologiska produkter är 

erbjudanden, skyltning och exponering i butiken samt annonsering. Vi har sett att hos den 

livsmedelskedja som arbetat länge med hållbarhet är konsumenterna i större utsträckning villiga att 

betala ett högre pris för ekologiska varor än vad de konsumenter är som handlar hos 

livsmedelskedjan med kortare tradition av arbete med dessa frågor. 

Förslag till fortsatt forskning: Vidare forskning skulle kunna fokusera på att se till inställningen och 

medvetenheten om ekologiska produkter hos olika åldersgrupper. Det skulle även vara intressant att 

fortsätta på vår studie men då i ett större geografiskt område och/eller inkludera fler olika 

livsmedelskedjor. 

Uppsatsens bidrag: Uppsatsen bidrar till att visa vilka verktyg som företag kan använda sig av för 

att påverka konsumenterna till att köpa ekologiska produkter. 

Nyckelord: CSR, CSR-kommunikation, ekologiska produkter, ansvarsfulla konsumenter 
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ABSTRACT 

Title: Food companies' work with CSR and its impact on consumer purchases of organic products 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Maria Nilsson and Mikaela Jaredal 

Supervisor: Agneta Sundström 

Date: June 2015 

Aim: The study aims to understand and describe how food chains affect consumer choice to buy 

organic food and how it affects their buying behaviour. 

Method: Firstly a qualitative study was conducted. It consisted of six semi-structured interviews 

with store managers and employees on Willys and Coop in Sala and in Nyköping. Secondly a 

quantitative study was performed in the form of a questionnaire with 80 consumers in Willys and 

Coop stores located in Sala and Nyköping. 

Result & Conclusions: We have seen that price is important when consumers decide whether to 

buy organic food or not. This has been noticed by the food chains who work actively with being 

able to offer organic food at lower prices. Other factors that affect the consumers choice to buy 

organic products are offers, displaying and advertising. We have seen that consumers of the food 

chain that has worked a long time with sustainability are more willing to pay a higher price of 

organic food than consumers of the food chain with shorter tradition of working with these issues. 

Suggestions for future research: Future research could focus on the attitude towards and 

awareness of organic food of different age groups. It would also be interesting to continue our 

research but in a larger geographical area and/or include more food chains. 

Contribution of the thesis: The contribution of the study is that we show which CSR activities that 

actually influence consumers of buying organic products. 

Key words: CSR, CSR communication, organic food, responsible consumers 
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1. Inledning 

I detta kapitel presenterar vi först en introduktion till arbetet, följt av studiens syfte och 

forskningsfrågor. Kapitlet avslutas med en beskrivning av de avgränsningar vi gjort samt arbetets 

disposition.  

 

1.1. Introduktion 

Det har kommit att bli allt tydligare att konsumenter oroar sig över miljön vilket grundar sig på att 

den globala marknaden blivit alltmer miljömedveten (Laroche, Bergeron & Barbaro-Forleo, 2001). 

Konsumenter har, enligt Laroche, Bergeron och Barbaro-Forleo (2001), insett att deras köpbeteende 

direkt påverkar många ekologiska problem och att de av den anledningen har börjat anpassa sig 

efter miljöfrågor när de köper produkter genom att handla ekologiskt. Efterfrågan på ekologisk mat 

har ökat och organisationen KRAV har som mål att 20% av alla matvaror i Sverige ska vara KRAV-

märkta år 2020 (KRAV, 2014). Enligt Pearson och Henryks (2008) finns idag ekologiska produkter 

i alla stora livsmedelskategorier i utvecklade länder. Enligt KRAV (2014) vill många människor i 

Sverige idag handla ekologiskt, men det är få som i själva verket gör det. 64% av Sveriges 

befolkning är positivt inställd till KRAV-märket, men endast 34% tycker att det är värt att betala 

mer för att varan ska vara KRAV-märkt. Enligt en studie som Magnusson, Arvola, Hursti, Sjöden 

och Åberg (2003) utfört visade det sig att bland svenskar i åldern 18-65 år är det oro för sin egen 

eller familjens hälsa som är det viktigaste motivet till att handla ekologiska produkter. Ett annat 

viktigt motiv är miljöhänsyn och det är störst sannolikhet att yngre personer är positivt inställda till 

ekologiskt odlad mat. Parsa, Lord, Putrevu och Kreeger (2015) har emellertid kunnat se att 

konsumenter endast går med på en blygsam prisökning för att stödja miljömässigt och socialt 

ansvarsfullt producerade produkter vid sina köpbeslut. 

Företag har genom intressenterna ett nära samspel med samhället, vilket innebär att deras 

verksamhet och aktiviteter påverkar investerare, anställda, konsumenter, samhället och miljön på 

olika sätt (Kreng & Huang, 2011). Konsumenter ställer högre krav på företagen idag och förväntar 

sig att de, förutom att göra en vinst åt sina investerare, ska agera ärligt och socialt ansvarsfullt 

(Kreng & Huang, 2011). Du, Bhattacharya och Sen (2010) menar att resultat från 

marknadsundersökningar och akademisk forskning visar att viktiga intressenter såsom kunder, 

anställda och investerare tenderar att belöna företag som verkar för ett bättre samhälle. De anser 

även att ett företags fördelar av att verka aktivt inom Corporate Social Responsibility (härefter 

CSR) är beroende av intressenters medvetenhet om företagets arbete med CSR-aktiviteter. 
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Du, Bhattacharya och Sen (2010) menar att CSR kan generera stora fördelar för företagen om de 

når ut till konsumenterna och på så sätt får dem att bli lojala, vilket även hjälper till att bygga upp 

ett starkt varumärke. Becker-Olsen, Cudmore och Hill (2006) har kunnat se att företag som vill 

uppfattas som att de gör bra saker kan lyckas med det genom att marknadsföra noggrant utvalda 

sociala initiativ som de vidtar. Däremot menar de att det inte finns några garantier för att dessa goda 

gärningar alltid leder till positiva tankar, övertygelser, attityder och avsikter hos konsumenterna. 

Carrigan och Attalla (2001) menar emellertid att intresserade och etiska konsumenter gör det till sin 

uppgift att skilja på vilka företag som är etiska och oetiska och att de sannolikt svarar positivt på ett 

genuint etiskt beteende. 

Implementering av CSR ska vara överblickande och innefatta intern och extern kommunikation för 

att ge stöd åt företagets strategiska avsikt. Företag uppmanas, enligt Caruana och Crane (2008), att 

rikta in sig mot att nå ut till ansvarsfulla konsumenter med relevant information om det sociala 

ansvar de tar med sina produkter, tjänster och varumärken, vilket kan innebära att konsumenterna 

använder den informationen när de gör positiva produktval. Då skapandet av kundmedvetande, och 

hur intressenter kännetecknar företags CSR-aktiviteter, är viktiga förutsättningar för att dra 

strategiska fördelar, är det enligt Du, Bhattacharya och Sen (2010) väsentligt att cheferna har en 

djup förståelse för viktiga frågor som rör CSR-kommunikation. Dessa frågor kan exempelvis handla 

om vad och vart de ska kommunicera samt hur faktorer som rör företaget eller intressenterna 

påverkar effektiviteten i CSR-kommunikationen. 

Konsumenter utsätts för en stor mängd information, av vilken en del kontrolleras av företagen och 

en del inte (Creyer & Ross, 1997). En viss del av denna information syftar till att skapa ett positivt 

intryck av företaget, medan andra informationskällor ibland framhäver företagens oegentligheter 

och konsumenter har visat sig reagera starkare på information om negativ CSR än positiv sådan 

(Mohr & Webb, 2005; Sen & Bhattacharya, 2001). 

Inom forskningen finns studier som visar hur företagens CSR-aktiviteter påverkar konsumenterna 

samt att de blir alltmer medvetna om det ansvar som finns inbyggt i de varor de handlar (Caruana & 

Crane, 2008; Carrigan & Attalla, 2001). Studier finns även på konsumenters köpvilja av ekologiska 

varor, men dessa studier är framförallt utförda i länder utanför Sverige (Laroche, Bergeron & 

Barbaro-Forleo, 2001; Marian, Chrysochuo, Krystallis & Thørgersen, 2014; Bunte, Van Galen, 

Kupier & Tacken, 2010; Parsa et.al., 2015). Vi har noterat att det saknas forskning om hur viktigt 

konsumenter i Sverige anser att det är med ekologisk mat och om de i så fall handlar dessa varor. 

Det skulle även vara intressant att se hur företag vill och kan påverka sina konsumenters val av 

produkter. Vi har därför som mål att undersöka ifall svenska livsmedelsföretag, genom sina CSR-
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engagemang, kan påverka konsumenternas val vid köp samt om konsumenterna handlar 

ansvarsfullt. Det resultat vi kommer fram till tror vi kan vara till nytta för såväl 

livsmedelsmarknaden som forskare med intresse att studera köp av ekologiska varor som del av 

CSR. 

Vi har valt att studera två svenska livsmedelsföretag som ingår i större kedjor, för att kunna svara på 

våra forskningsfrågor. Det ena företaget står som exempel för ett företag med en lång tradition av 

att använda CSR och det andra företaget är ett exempel på ett företag som inte funnits på 

marknaden lika länge, och därmed inte har lika lång tradition av att hantera CSR-frågor. Idag, när 

det blivit allt viktigare för företagen att vara ansvarsfulla, har det blivit en stor del av 

livsmedelskedjors strategi att ta hänsyn till sociala och miljömässiga problem, såväl när det handlar 

om närproducerat som ekologiskt. För att få en bild av hur konsumenterna påverkas av företagen att 

handla ekologiskt, kommer vi även att undersöka konsumenternas åsikter och värderingar genom en 

enkätundersökning. Företagen i fråga är båda stora livsmedelskedjor och består av 665 respektive 

190 butiker i Sverige (COOP, u.å, a; Willy:s, u.å, a). 

 

1.2. Syfte 

Syftet med denna studie är att få förståelse för samt beskriva hur livsmedelskedjor påverkar 

konsumenterna att handla ekologiskt och hur det inverkar på deras köpbeteende. 

 

1.3. Forskningsfrågor 

Våra tre delfrågor är: 

 Hur arbetar livsmedelsföretagen med CSR och ekologiska produkter? 

 Hur påverkar företagen konsumenterna att handla ekologiska produkter? 

 Vilken inställning har konsumenterna till köp av ekologiska produkter? 

 

1.4. Avgränsning 

Vi studerar två livsmedelskedjor, Coop och Willys, då vi anser att de kan representera olika 

kategorier av livsmedelsbutiker i Sverige. Dock finns några fler stora kedjor och möjligen skulle 

resultaten av en liknande studie te sig annorlunda om fler eller andra livsmedelskedjor studerades. 

Då den enkätundersökning vi har utfört ägde rum i två mindre städer i Mellansverige, Sala och 

Nyköping, är vi medvetna om de skillnader som skulle kunna finnas om studien utfördes i större 
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städer samt i fler delar av landet. Livsmedelskedjors CSR-engagemang omfattar många aspekter, 

bland annat att ta ansvar för djur och natur, såväl i den direkta närmiljön som i det globala 

perspektivet. Vi har dock valt att avgränsa oss till att bara undersöka den ekologiska aspekten av 

företagens CSR-engagemang, dels för att inte välja ett för brett område och dels för att vi anser att 

köp av ekologiska har kommit att bli alltmer aktuellt i och med att konsumenter blir mer medvetna. 

Vi själva är dessutom mycket intresserade av ekologiska varor samt hur livsmedelskedjor och 

konsumenter väljer att förhålla sig till dessa. 

 

1.5. Disposition 

Vår studie är uppdelad i åtta kapitel och varje kapitel är sedan indelat i olika delar. Det första 

kapitlet är introduktion till vårt problemområde som sedan ligger till grund för den studie vi senare i 

uppsatsen redogör för. Kapitel två består av den teoretiska referensram, vilken ger grund till den 

tidigare forskning som är relevant för studien samt de diskussioner och slutsatser som senare följer. 

I kapitel tre diskuterar vi de kvalitativa och kvantitativa metoder vi använt i vår studie och kapitel 

fyra består av en beskrivning av de företag vi valt att studera. Kapitel fem innehåller resultaten från 

de intervjuer vi genomfört samt de enkäter vi samlat in och i kapitel sex följer en diskussion av 

resultaten, kopplat till teorin som beskrevs i teorikapitlet. Studien avslutas med kapitel sju som tar 

upp de slutsatser vi kommit fram till kopplat till forskningsfrågorna och kapitel åtta innehåller vår 

referenslista. 

 

 

 

   

 

 
 

  Figur 1. Arbetets disposition. Källa: Egen 
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel tar vi upp den tidigare forskning som utförts inom vårt valda forskningsområde. Figur 

2 nedan visar hur det teoretiska avsnittet är upplagt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figur 2. Den teoretiska referensramen. Källa: Egen. 

 

2.1. Företags arbete med CSR och ekologiska produkter 

CSR handlar om företagens sociala ansvar och har fått en central och global betydelse, då 

marknaden blivit alltmer socialt och miljömässigt medveten (Du, Bhattacharya & Sen, 2010). 

Företag ägnar mer än någonsin betydande resurser på diverse aktiviteter såsom samhälls-

engagemang, miljöskydd och socialt ansvarsfullt företagande (Du, Bhattacharya & Sen 2010). CSR 

är, enligt Isaksson, Kiessling och Harvey (2014), ett företagsbeteende och en ledarskapsfilosofi som 

ett allt större antal företag i världen väljer att implementera i sina affärsverksamheter. Även om 

många företag tar ett socialt ansvar för att de anser att det är det rätta att göra, finns det andra som 

bara är socialt ansvarsfulla när de förväntar sig att det ska leda till att de belönas ekonomiskt 

(Webb, Mohr & Harris, 2008). 

Det finns två perspektiv på CSR som dominerar; det moraliska och det strategiska perspektivet 

(Dhanesh, 2015; Noland & Phillips, 2010). Det moraliska perspektivet innebär att företagen är 

verksamma i att bedriva socialt ansvarsfulla aktiviteter för att det är det rätta att göra och att de 

 

 

 

2.1.  Företags arbete med CSR och ekologiska produkter 
2.1.1. Interaktion med intressenter 

2.2.  Företags påverkan på konsumenters köpbeteende 
2.2.1.  CSR-kommunikation 

2.3.  Konsumenters inställning till CSR och ekologiska 

 produkter 
2.3.1.  Konsumenters val av ekologiska produkter 

 

2.4.  Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
 



Maria Nilsson 780422 Examensarbete    2015-05-26 
Mikaela Jaredal 870629 

6 
 

motiveras av interna faktorer såsom etiska värderingar och moraliskt ledarskap. Det strategiska 

perspektivet innebär att företagen engagerar sig i CSR på grund av externa faktorer, som att de 

upplever påtryckningar från marknaden och institutioner samt att det leder till fördelar som 

exempelvis ökat personalengagemang och kundlojalitet (Dhanesh, 2015). Enligt Baron (2001) 

används termen strategisk CSR för att hänvisa till en vinstmaximerande strategi som även kan bidra 

till ett socialt ansvarstagande. För att försöka dra till sig “gröna” eller socialt ansvarsfulla 

konsumenter, engagerar sig många företag i strategisk CSR (Bagnoli & Watts, 2003). Då kan de 

försöka maximera vinsterna genom att erbjuda en kollektiv nyttighet som en del av företags- eller 

marknadsföringsstrategin. Exempel på det kan vara marknadsföring av sakfrågor, miljömärkning 

och företagets donationer till välgörande ändamål. Murray och Vogel (1997) har ett annat 

perspektiv och anser att istället för att fokusera på vinst eller etiska perspektiv, ska CSR-aktiviteter 

ses som att de representerar ett utbyte mellan ett företag och deras intressenter, där företaget 

erbjuder något av värde för intressenten och i utbyte erhåller främjande och gillande av densamme i 

relation till företaget. Med detta som utgångspunkt är det viktigt för företag att tillmötesgå 

intressenternas behov vid planering och införande av CSR-strategier. 

Det finns olika sätt för företag att fokusera sitt CSR-engagemang och det kan bland annat omfatta 

miljövänlighet, engagemang i att rekrytera personal som syftar till att skapa mångfald, 

samhällsengagemang och sponsring av kulturella aktiviteter som klassas som filantropi (Brown & 

Dacin, 1997). CSR-aktiviteter kan grupperas i olika kategorier med utgångspunkt från mänskliga 

rättigheter, produktsäkerhet och kvalitet, miljöarbete, samhällsnytta och anställdas rättigheter där 

var och en av kategorierna behöver kompletterande resurser för att uppnå bästa effekt (Tang, Hull & 

Rothenberg, 2012). Tang, Hull och Rothenberg (2012) menar att hur mycket ett företag gagnas av 

engagemanget beror på hur snabbt CSR implementeras i verksamheten, det vill säga hur mycket 

företaget ökar sitt CSR-engagemang under en given period. De hävdar att CSR-engagemang kan 

vara kostsamt i de fall de sker i alltför snabb takt, då de skapar en tung ekonomisk börda vilket kan 

vara speciellt svårt att hantera för de företag som har en låg avkastning. Av den anledningen anser 

de att företag bör engagera sig i aktiviteter som hör till samma kategori eftersom ju fler kategorier 

företag engagerar sig i samtidigt, desto svårare är det för dem att förbättra sitt finansiella resultat. 

Hur konsekvent företag engagerar sig i CSR-aktiviteter påverkar också hur bra avkastning 

engagemanget ger (Tang, Hull & Rothenberg, 2012). De menar att ett kontinuerligt engagemang 

leder till att företagen kan planera hur de ska finansiera CSR-aktiviteterna och hur de ska bygga upp 

kompletterande resurser för att maximera fördelarna med CSR. Det gör det även lättare för 

företagen att hålla CSR-aktiviteterna så att de ligger i linje med de övergripande strategierna och 
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leder till att intressenter får förtroende för företagens CSR-engagemang (Tang, Hull & Rothenberg,  

2012). 

Livsmedelskedjorna hanterar miljöfrågor på mer eller mindre samma sätt och de vanligaste 

initiativen till minskad miljöförstöring är energi- och transporteffektivitet, minskade matavfall och 

återvinning samt ett ökat utbud av ekologiska varor (Tjärnemo & Södal, 2015). Ekologiska 

produkter finns i alla stora livsmedelskategorier i utvecklade länder (Pearson & Henryks, 2008). För 

att livsmedel ska kunna klassas som ekologiskt i Sverige måste odlingarna leva upp till olika regler 

(Livsmedelsverket, u.å, a). De får inte gödsla med konstgödsel och syntetiskt framställda kemiska 

bekämpningsmedel. Fodret som djuren utfodras med ska vara ekologiskt och till största delen odlat 

på den egna gården och det finns regler som säger att djuren ska få vara utomhus samt få utlopp för 

sina naturliga beteenden. I de EG-förordningar som finns och som reglerar den ekologiska 

produktionen i alla EU-länder står det hur produktionen ska gå till, hur produktionen ska märkas, 

hur kontrollerna ska ske samt vad som gäller vid import av ekologiska varor från länder utanför EU 

(Livsmedelsverket, u.å, b). För att som livsmedelsproducent bli certifierad som ekologisk, kan vara 

en utdragen process och kräver en stor investering (Hall, 2008). För att behålla certifieringen av 

produkters ekologiska status måste produkten kunna passera alla led i leverantörskedjan utan att 

utsättas för konstgjorda kemikalier (Pearson & Henryks, 2008). Att försäkra sig om detta är relativt 

enkelt då leverantörskedjan är kort, exempelvis då producenten själv står på en marknad och säljer 

sina produkter. När leverantörskedjan istället består av producent, grossist, tillverkare, återförsäljare 

och kund, blir det mycket svårare att behålla den ekologiska statusen (Pearson & Henryks, 2008). 

 

2.1.1. Interaktion med intressenter 

Företag har ett nära samspel med samhället, vilket innebär att deras verksamhet och aktiviteter 

kommer att påverka investerare, anställda, konsumenter, samhället och miljön på olika sätt (Kreng 

& Huang, 2011). Företag måste se till att ha en säker arbetsplats för de anställda, men behöver 

också tillfredsställa de anställdas sociala och ekonomiska behov. Externt har företag också krav på 

sig, bland annat i att ta hänsyn till konsumenters rättigheter och ta ansvar för aktiviteter som 

återanvändning av resurser och miljöskydd (Kreng & Huang, 2011). 

Intressenter definieras utifrån ett stakeholder view-perspektiv som “alla individer och 

organisationer som bidrar, frivilligt eller ofrivilligt, till företagets skapande av tillgångar i form av 

kapacitet eller verksamhet”, enligt Sachs, Maurer, Rühli och Hoffmann (2006, s.509). Homburg, 

Stierl och Bornemann (2013) menar att stakeholder theory innebär att företag ses som att ha 

samband till intressenter och att det definieras som grupper eller individer som kan påverka, eller 
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påverkas av, hur företag uppnår sina mål. Vidare skriver de att intressenter, enligt stakeholder 

theory, delas in i primärintressenter och sekundärintressenter, där den första gruppen omfattar 

konsumenter och anställda, eftersom de har mest inflytande över företagets prestation (Homburg, 

Stierl & Bornemann, 2013). Sekundärintressenter representerar de intressenter som påverkar eller 

påverkas av företaget, men inte gör några direkta transaktioner med företaget men påverkas av dem 

ändå. 

Morsing (2006) menar att då viktiga intressenter, såsom chefer, anställda, opinionsledare och 

konsumenter, kan identifiera sig med ett företag, ökar chanserna att de kommer att medverka på ett 

positivt och aktivt sätt samt ge ett organisatoriskt stöd. Noland och Phillips (2010) menar emellertid 

att det inte längre är tillräckligt för företag att interagera med sina intressenter, utan att de måste 

förstå att olika handlingar påverkar varandra. Intressentengagemang omfattar metoder som 

företagen använder för att involvera intressenterna i organisationens verksamhet. Att införliva dem i 

företagens aktiviteter kan omfatta processer i att upprätta, utveckla och underhålla relationer med 

intressenter genom att exempelvis identifiera intressenter, inkludera dem genom konsultation samt 

ha kontinuerlig kommunikation och dialog (O´Riordan & Fairbrass, 2014). Intressentengagemang 

kan bland annat användas som en metod för att öka förtroendet för organisationen och bidra till att 

företaget når uppsatta mål rörande exempelvis godkännande, kontroll, ansvarstagande och 

engagemang (Noland & Phillips, 2010). Tidigare har intressentengagemang fokuserat antingen på 

företagens eller på intressenternas attribut, snarare än på relationen mellan företag och intressenter 

(Noland & Phillips, 2010). De senaste åren har större uppmärksamhet ägnats åt att ta reda på vad 

det egentligen innebär att engagera intressenterna, enligt Noland och Phillips (2010). 

Intressentengagemang inom CSR är avgörande för hur företags CSR respons ses och utvärderas av 

intressenterna och spelar därför en viktig roll i företagens utveckling av CSR strategier (O´Riordan 

& Fairbrass, 2014). 

Genom att företag sätter allt större fokus på intressenter, har ett brett urval av 

engagemangsstrategier växt fram, bland annat i form av ökad informationsspridning genom 

detaljerad rapportering och interaktiva relationer till intressenterna (O´Riordan & Fairbrass, 2014). 

Då företag inte längre behöver identifiera vilka specifika personer som kan ses som intressenter, 

måste de istället fokusera på att identifiera de förväntningar som intressenterna har, för att sedan 

lägga vikt vid begreppen intressentkommunikation och -dialog (O´Riordan & Fairbrass, 2014). 

Murray och Vogel (1997) anser att företagens relationer med olika intressentgrupper borde vara en 

primär angelägenhet för ledningen, då dessa kan påverka företagen drastiskt på flera sätt. Vidare 

menar O´Riordan och Fairbrass (2014) att hantering av affärsrelationer, genom företagets policy, 
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praxis och program innebär att beslut måste tas om hur samarbetet med denna mängd av 

intressenter ska gå till. Morsing och Schultz (2006, som refererar till Grunig & Hunt, 1984) har, 

funnit tre olika intressentrelationer som handlar om hur företag strategiskt kan engagera sig i CSR-

kommunikation gentemot dess intressenter genom att utveckla strategier för intressentinformation, 

intressentåtgärder och intressentdeltagande. 

Den första, strategin för intressentinformation, innebär att kommunikationen mellan ett företag och 

deras intressenter oftast är enkelriktad då den bara går från företaget till intressenterna och sällan 

tvärtom (Morsing & Schultz, 2006). Den strategin innebär att företag producerar information och 

nyheter för media samt ger ut olika broschyrer, flygblad, tidningar, fakta, siffror och figurer för att 

informera allmänheten. Denna strategi förutsätter att intressenterna är inflytelserika, eftersom de 

antingen kan ge stöd i form av inköpsvanor, lojalitet och beröm av företaget, eller visa invändningar 

i form av demonstrationer och bojkottande av företaget. Av den anledningen behöver företag genom 

denna strategi informera intressenterna om deras goda intentioner, beslut och handlingar för att 

försäkra sig om intressenternas stöd. 

Morsing och Schultz (2006) menar att strategin för intressentåtgärder bygger på en asymmetrisk 

tvåvägskommunikation mellan företag och intressenter. Det innebär att även om kommunikationen 

är dubbelriktad, finns en obalans i effekterna av PR och företagets fördel av strategin eftersom 

företaget inte förändras på grund av PR. Istället försöker företag förändra allmänhetens åsikter och 

beteenden för att på så sätt göra företagets beslut och handlingar relevanta för intressenterna, vilket i 

sin tur bidrar till externa intressenters stöd. Kommunikationen kan bestå av feedback från kunder 

och genom att företaget genomför en opinionsmätning eller marknadsundersökning för att få 

kännedom om vad företaget har förbättrat och kan förbättra ytterligare. 

Strategin för intressentdeltagande, till skillnad från de andra två strategierna, antar att företag har en 

dialog med intressenterna (Morsing & Schultz, 2006). Övertalning kan ske både från företagets och 

intressenternas håll, och i bästa fall förändras både företag och intressenternas åsikter om utbytet då 

de ägnar sig åt symmetrisk kommunikation. Genom att företagen har en dialog med sina 

intressenter, kan de hålla sig uppdaterade om intressenternas nuvarande förväntningar och vidare 

låta dessa förväntningar påverka och förändra företaget. Därför blir chefernas viktigaste uppgift att 

säkerställa att företaget fortlöpande och systematiskt kan interagera med ett flertal intressenter. 

 



Maria Nilsson 780422 Examensarbete    2015-05-26 
Mikaela Jaredal 870629 

10 
 

2.2. Företags påverkan på konsumenters köpbeteende 

Isaksson, Kiessling och Harvey (2014) har i sin studie sett att företag vunnit såväl kortsiktiga som 

långsiktiga fördelar genom arbetet med CSR i relation till kunder, anställda och andra intressenter. 

Flera studier har visat att CSR kan leda till fördelar för företagen som konkurrensfördelar, ökad 

trovärdighet, bättre rykte, lojalitet, varumärkeskapital och image (Du, Bhattacharya & Sen, 2010; 

Hur, Kim & Woo, 2014; Isaksson, Kiessling & Harvey, 2014). De har sett att konsumenter inte bara 

bryr sig om sin upplevelse som konsument, utan förväntas även se över hur andra intressenter och 

samhället i stort påverkas. Konsumenter har även visat sig reagera starkare på information om 

negativ CSR än positiv sådan (Mohr & Webb, 2005; Sen & Bhattacharya, 2001). Företag behöver 

dock, enligt Isaksson, Kiessling och Harvey (2014), planera, organisera, hantera, implementera, 

kommunicera och kontrollera CSR, på samma sätt som vilken annan strategisk komponent som 

helst, för att arbetet ska kunna leda till fördelar för företaget. För att uppnå en optimal nivå av 

goodwill, behöver företag göra en intressentanalys, och på så sätt få reda på vilka ouppfyllda sociala 

behov eller förväntningar som finns samt vilka möjligheter och hot som finns i den sociala miljön 

som kan påverka företaget positivt eller negativt (Murray & Vogel, 1997). 

Tjärnemo och Södal (2015) menar att livsmedelskedjor är viktiga aktörer i utvecklingen av ett mer 

miljövänligt och hållbart livsmedelssystem, eftersom de har möjlighet att främja och uppmuntra 

konsumenter att köpa klimatsmartare mat. Övertygelser kan, enligt Creyer och Ross (1997), formas 

på huvudsakligen tre olika sätt; direkt erfarenhet, information från externa källor eller inferential 

(det vill säga när individen sträcker sig längre än till de direkta erfarenheterna och 

informationskällorna). Vidare menar de att konsumenter utsätts för en stor mängd information, av 

vilken en del kontrolleras av företagen och en del inte. En viss del av denna information syftar till 

att skapa ett positivt intryck av företaget, medan andra informationskällor ibland framhäver företags 

oegentligheter. Konsumenters bristande medvetenhet om företags CSR-aktiviteter är en faktor som 

begränsar deras förmåga att reagera positivt på aktiviteterna (Bhattacharya & Sen, 2004). Därför 

menar de att företagen måste arbeta med att öka nivån av medvetande hos konsumenterna, men 

samtidigt känna till att försök att sälja CSR kan slå tillbaka. 

 

2.2.1. CSR-kommunikation 

Då skapandet av konsumentmedvetande, och hur intressenter kännetecknar företags CSR-

aktiviteter, är viktiga förutsättningar för att dra strategiska fördelar, är det enligt Du, Bhattacharya 

och Sen (2010) väsentligt att cheferna har en djup förståelse för viktiga frågor som rör CSR-

kommunikation. Dessa frågor kan exempelvis handla om vad och vart de ska kommunicera samt 
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hur faktorer som rör företaget eller intressenterna påverkar effektiviteten i CSR-kommunikationen. 

Vad som ska kommuniceras handlar, enligt Du, Bhattacharya och Sen (2010), om meddelandets 

innehåll och om meddelandet i huvudsak är om en social fråga ökar sannolikheten att intressenter 

misstänker att det finns bakomliggande motiv. När kommunikationen istället förmedlar företagens 

inblandning i olika sociala ändamål, istället för sociala ändamål i sig själva, kan företagen antingen 

framhäva dess engagemang för ändamålet, dess inflytande över ändamålet, varför de engagerar sig i 

en specifik social aktivitet eller sambandet mellan ändamålet och företagets verksamhet (Du, 

Bhattacharya & Sen, 2010). Ellen, Mohr och Webb (2000) menar att när ett företag bestämmer sig 

för att delta i en marknadsföringskampanj för att föra fram sin sak, behöver de göra många val om 

hur erbjudandet ska kommuniceras och struktureras. De frågorna rör faktorer som 

donationssituation, hur väl donationerna stämmer överens med företagets kärnverksamhet, den 

ansträngning som företaget utövar samt hur engagerad företaget är i sin sak (Ellen, Mohr & Webb, 

2000). 

Miles, Munilla och Darroch (2006) menar att strategiska konversationer är flerriktade och behöver 

flerdimensionella kommunikationsmekanismer som används av högsta ledningen för att bättre 

kunna forma och interagera både med utgångspunkt från företagets kapacitet och den konkurrens 

som företaget möter. De anser att för att strategiska konversationerna ska vara effektiva när 

strategier sätts upp, måste alla inblandade parters kommunikation omfatta både samtalande och 

reflektivt lyssnande. För att strategiska konversationer ska kunna bli så effektiva som möjligt, är det 

viktigt att alla nivåer i organisationen är medvetna om intressenternas farhågor och behov (Miles, 

Munilla & Darroch, 2006). Pearson och Henryks (2008) menar att företag generellt ska fokusera på 

anledningarna för konsumenterna att handla ekologiska produkter i marknadsföringen, snarare än 

att få konsumenterna medvetna om att produkterna finns. Sarkar (2012) anser att företag ska 

presentera produktens unika egenskaper, fördelar för miljön samt lösningar som matchar 

konsumentens normer och värderingar i kommunikationen vad gäller ekologiska produkter. Enligt 

Sønderskov och Daugbjerg (2010) förser trovärdig miljömärkning konsumenter med värdefull 

information om miljövänliga produkter och främjar därför grön konsumtion. Miljömärkning är 

accepterat som ett effektivt sätt att bidra till lättillgänglig information, men i vilken utsträckning den 

ökar grön konsumtion beror i stor grad på hur trovärdig den uppfattas. 

Det finns många exempel på vilka meddelandekanaler företag kan använda. Krav är att 

implementering av CSR ska vara överblickande och inkludera intern och extern kommunikation för 

att ge stöd åt företagets strategiska avsikter. Företag uppmanas, enligt Caruana och Crane (2008), 

att rikta in sig mot att nå ut till ansvarsfulla konsumenter genom att ge relevant information om det 
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sociala ansvar de tar med produkter, tjänster och varumärken, vilket kan innebära att 

konsumenterna använder den informationen när de gör positiva produktval. 

Företag kan bland annat kommunicera CSR-aktiviteter genom officiella dokument, såsom 

årsrapporter där de presenterar företagsansvar eller genom pressmeddelanden samt välja att tillägna 

en del av företagets hemsida till CSR (Du, Bhattacharya & Sen, 2010; Isaksson, Kiessling & 

Harvey, 2014). Enligt Tjärnemo och Södal (2015) tillhandahåller svenska livsmedelsföretag 

information om sitt miljöarbete på sina hemsidor och vissa länkar även till CSR-rapporter och 

broschyrer. Andra sätt att nå ut med meddelanden om CSR-initiativ såsom ekologiska produkter 

kan vara genom tv- och radioreklam, magasin, reklamskyltar, produktförpackningar, märkning, 

bipacksedlar samt digital eller elektronisk media, såsom e-mail, telefon och Internet (Du, 

Bhattacharya & Sen, 2010; Sarkar, 2012; Jones, Comfort & Hillier, 2008). Ju mindre företaget har 

med kommunikationen att göra, desto mer trovärdigt finner intressenterna meddelandet (Du, 

Bhattacharya & Sen, 2010). Därför anstränger sig företag för att få positiv mediabevakning från 

oberoende källor och använder informella men trovärdiga kommunikationskanaler som påverkar 

intressenter och deras word-of-mouth. 

Ett företags rykte bygger på deras tidigare handlingar och resultat, och påverkar förmågan att 

leverera värdefulla resultat till flera intressenter (Du, Bhattacharya & Sen, 2010). Ryktet omfattar 

flera olika dimensioner, såsom produktkvalitet, innovation, investeringsvärde, personal-

administration och CSR. Anledningen till att företagets rykte påverkar kommunikationens 

effektivitet är att intressenter utgår ifrån det när de ska tolka tvetydig information från företaget, 

menar Du, Bhattacharya och Sen (2010). De menar också att ett företag med gott rykte, och därför 

upplevs som trovärdigt, sannolikt kommer att uppleva att de positiva effekterna av 

kommunikationen förstärks, medan ett dåligt rykte kan leda till att effekterna av kommunikationen 

dämpas eller till och med slår tillbaka mot företaget. 

 

                       

 

 

 

 

 Figur 3. Kommunikationen från företag till intressenter. Källa: Egen. 
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2.3. Konsumenters inställning till CSR och ekologiska produkter 

Det är tydligt att konsumenter oroar sig över miljön på den alltmer miljömedvetna marknadsplatsen 

(Laroche, Bergeron & Barbaro-Forleo, 2001). Det finns olika sätt för konsumenter att vara 

ansvarsfulla på och som ofta brukar refereras till som grön konsumtion eller hållbar konsumtion 

(Marchand & Walker, 2007). Grön konsumtion handlar om att konsumera miljövänligare produkter, 

medan hållbar konsumtion även tar hänsyn till kvantiteten av konsumerade varor samt den sociala 

integriteten i tillverkningsprocessen. Caruana och Crane (2008) ser på ansvarsfulla konsumenter 

som en viktig och ifrågasatt debatt om vad det innebär för konsumenter att vara ansvarsfulla, hur 

eller vilka ansvar som kan uppnås genom marknadstransaktioner samt vad konsekvenserna av 

agerandet kan bli. Konsumenter har, enligt Laroche, Bergeron och Barbaro-Forleo (2001), insett att 

deras köpbeteende direkt påverkar många ekologiska problem och att de av den anledningen har 

börjat anpassa sig efter miljöfrågor när de handlar genom att exempelvis bara handla ekologiska 

produkter. 

Caruana och Crane (2008) menar att konsumenter bryr sig olika mycket om problem, såsom 

klimatförändringar, social rättvisa eller barnarbete, och att dessa sociala betänkligheter leder till 

individuella konsumentbeteenden. Sønderskov och Daugbjerg (2010) menar att innan grön 

konsumtion kommer att bli vida utbredd, måste först tre villkor uppfyllas. För det första behöver 

konsumenterna vara tämligen miljömedvetna innan de medvetet kan börja handla gröna produkter. 

För det andra måste de vara villiga att agera miljövänligt när de gör sitt köpbeslut, då gröna 

produkter ofta är dyrare än konventionella produkter. Slutligen måste de även ha tillräcklig 

information för att kunna avgöra om en produkt som påstår sig vara miljövänlig uppfyller sitt löfte, 

eftersom priset är högre. 

Efterfrågan på ekologisk mat ökar och KRAV har som mål att 20% av alla matvaror i Sverige ska 

vara ha deras märkning år 2020 (KRAV, 2014). Enligt KRAV (2014) vill många människor i 

Sverige idag handla ekologiskt, men det är få som i själva verket gör det. 64% av Sveriges 

befolkning är positivt inställd till KRAV-märket, men endast 34% tycker att det är värt att betala mer 

för att varan ska vara KRAV-märkt. 

Enligt Statistiska Centralbyråns hemsida (SCB, 2015) har försäljningen av ekologiska livsmedel 

ökat markant i Sverige de senaste åren. Försäljningen av ekologiskt kött låg år 2005 på 316 mkr, 

jämfört mot år 2013 på 538 mkr. Ekologiska grönsaker såldes år 2005 för 536 mkr och år 2013 för 

hela 1 333 mkr. Försäljning av ekologiska oljor och fetter har ökat från år 2005 då den låg på 55 

mkr, till år 2013 på 314 mkr. SCB skriver att försäljningen av ekologiska livsmedel och alkoholfria 
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drycker ökade med nästan 12% under 2013 jämfört med året innan, dock är försäljningen av 

ekologiska livsmedel fortfarande förhållandevis liten, sett till den totala försäljningen endast 4,3%. 

Carrigan och Attalla (2001) har utvecklat en modell som tar upp konsumenters attityd till etiskt 

köpbeteende (se figur 4 nedan). De menar att intresserade och etiska konsumenter gör det till sin 

uppgift att skilja på vilka företag som är etiska och oetiska och att de sannolikt svarar positivt på ett 

genuint etiskt beteende. Konsumenter som är förvirrade och osäkra vill gärna handla etiskt, men är 

förvirrade genom brist på vägledning samt motstridiga budskap om företagets etiska beteende. 

Dessa konsumenter behöver mer information för att på så sätt bli mer medvetna och i stånd till att 

kunna göra skillnad på olika köpbeteenden. Cyniska och ointresserade konsumenter lider inte av 

bristande information utan agerar främst utifrån brist på övertygelse att företag verkligen är etiska. 

För att få dessa kunder att ändå handla etiskt, är det viktigt att det är trovärdigt och bekvämt för dem 

att handla. Slutligen kan omedvetna konsumenter vara antingen villiga eller ovilliga att handla 

etiskt, men bristande kunskap om sakfrågan innebär att den ännu inte har blivit del av deras 

inköpsekvation. Figur 4 nedan visar hur dessa dimensioner -etisk medvetenhet och etiskt 

köpbeteende- inverkar på konsumenternas attityd till köp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 4. Konsumenters attityd till etiska köp. Källa: Carrigan & Attalla (2001, s. 572). 

2.3.1. Konsumenters val av ekologiska produkter 

Battacharya och Sen (2004) menar att det finns ett positivt samband mellan CSR och konsumenters 

köpbeteende endast om en variation av betingade förhållanden är tillfredsställda; när konsumenten 

stödjer sakfrågan som är central i företagets CSR-arbete, när företaget och sakfrågan passar ihop, 

när produkten är av hög kvalitet samt när konsumenten inte måste betala en premie för att vara 

socialt ansvarsfull. Även Parsa et.al. (2015) har visat att konsumenter endast går med på en blygsam 

prisökning för att stödja miljömässigt och socialt ansvarsfulla metoder. 
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Chryssochoidis (2000) har visat att det finns vissa faktorer som är betydande för att konsumenter 

ska välja att köpa ekologiska produkter. Bland de många faktorer som undersöktes visade det sig att 

produkter som upplevs vara bra för hälsan inverkar positivt på konsumenternas val av ekologiska 

produkter. När skillnaderna mellan ekologiska produkter och konventionella produkter upplevs som 

stora och när konsumenterna upplever sig själva som kompetenta att välja ekologiska produkter är 

också en situation där konsumenterna i större utsträckning väljer att handla ekologiska varor. I de 

fall då livsmedelsproduktens utseende är av betydelse är det däremot mindre sannolikt att 

konsumenten väljer att köpa en ekologisk produkt än en konventionell. 

Enligt Hjelmars (2011) studie som riktats mot kunder i Danmark är tillgänglighet, pris, upplevd 

kvalitet, familjeåsikter, politiska och etiska ståndpunkter samt oro för hälsan faktorer som får 

ekologiskt medvetna konsumenter att handla ekologiska produkter. I Sverige har Magnusson et. al. 

(2003) utfört en liknande studie, där det visade sig att bland svenskar i åldern 18-65 år är det oro för 

sin egen eller familjens hälsa som är det viktigaste motivet till att handla ekologiska produkter. 

Marian et.al. (2014) tar upp att många studier som undersöker konsumenters vilja att betala ett 

högre pris för ekologiska varor visar att konsumenter i teorin är villiga att betala ett högre pris för 

ekologiska varor. Dessa studier visar också att viljan av att betala mer för ekologiska varor påverkas 

av många olika faktorer, samt att den är beroende av hur högt priset är. Marian et al. (2014) baserar 

sin studie på försäljningssiffror från Danmark år 2011 av kött, kyckling, mjölk samt hårdost. De har 

fått resultat som visar att ett högt pris kan vara en stor nackdel när det gäller att få kunder att handla 

ekologiska varor, men att det även finns undantag från detta. Eftersom konsumenter ser på pris som 

dels en kostnad men även som en indikator på kvalitet, finns en anledning till att ha olika prisnivåer 

även på ekologiska varor. År 1989 var 67% av USA:s befolkning beredda att betala 5-10% mer för 

ekologiska produkter och två år senare var de beredda att betala 15-20% mer (Laroche, Bergeron & 

Barbaro-Forleo, 2001). 

En annan studie har gjorts i Nederländerna för att undersöka sensitiviteten av konsumenters 

efterfrågan för ekologiskt med hänsyn till priset (Bunte et. al., 2010). För att ta reda på detta har 

forskarna uppskattat priselasticiteten av efterfrågan utifrån data från nederländska livsmedelskedjor. 

Företagen deltog i ett experiment, vilket innebar att priset på utvalda ekologiska produkter sänktes 

med upp till 40% under en tremånadersperiod i tio olika samhällen. Under experimentets första två 

veckor, kommunicerades prissänkningar med röda prislappar och utskickade reklamblad. De övriga 

veckorna marknadsfördes inte prissänkningarna alls. De slutsatser Bunte et. al. (2010) kom fram till 

var att priselasticiteten är låg för ekologiska varor och att en minskning av prisgapet ger en liten 

ökning i kundernas efterfrågan.  
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2.4. Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

Vi har delat in teorin efter de forskningsfrågor vi har valt att undersöka. Till företagens arbete med 

CSR och ekologiska produkter har vi teori som behandlar den dimension av CSR som företagen 

utgår ifrån, vad strategisk CSR innebär, hur företagen förhåller sig till miljöfrågor och de krav de 

ställs inför samt hur de hanterar sina relationer med intressenter. De kan utifrån detta använda sig av 

olika verktyg för att kunna påverka konsumenterna att handla ekologiska produkter, vilket hör till 

forskningsfråga två; “Hur påverkar företagen konsumenterna att handla ekologiska produkter?”. 

Till det avsnittet tas tidigare forskning upp om bland annat hur företag kan öka konsumenters 

övertygelser och medvetenhet, vad, var och hur de ska kommunicera sitt arbete med CSR samt hur 

effektiviteten i CSR-engagemanget påverkar konsumenterna. Slutligen kan detta leda till att 

konsumenterna tar ansvar, får en positiv attityd till ekologiska produkter och väljer att handla 

ekologiskt. 

 

 Figur 5. Sammanfattning av den teoretiska referensramen. Källa: Egen. 
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3. Metod 

I detta kapitel diskuteras den undersökningsdesign och de företag vi valt, samt hur vi samlat in och 

analyserat data.  

 

3.1. Undersökningsdesign 

För att finna svar på våra forskningsfrågor använder vi en kombination av kvalitativ och kvantitativ 

metod, då vi anser att en kombination av dessa kan bidra till att ge det mest lämpliga empiriska 

materialet för vår forskning. Vi har genomfört kvalitativa intervjuer med representanter för två olika 

livsmedelsföretag, samt gjort en kvantitativ enkätundersökning på konsumenter i fyra olika butiker i 

två städer. Enligt Bryman och Bell (2013, s. 631) finns två olika sätt att se på en kombination av 

kvalitativ och kvantitativ forskning. Dels en epistemologisk syn i vilken kvalitativa och kvantitativa 

metoder är oförenliga då de har sina respektive utgångspunkter i olika kunskapsteoretiska och 

ontologiska principer och dels finns en teknisk ståndpunkt som ser en styrka i att kombinera 

metoderna. Widerberg (2005, s. 180) anser att en kombination av kvalitativa och kvantitativa 

studier ökar kvaliteten på arbetet, då de olika metoderna ofta berikar varandra. I stället för att välja 

ett angreppssätt finns det oftast många fördelar med en kombination av olika. Vi ser att 

kombinationen av de två olika metoderna kan stärka vår forskning då vi tänker att den kvalitativa 

studien med intervjuer kan bidra till att ge bra underlag till vilka frågor vi bör ställa i enkäterna för 

att svara på syftet. Kvalitativ forskning lägger vikt vid ord och inte kvantifiering, betonar ett 

induktivt synsätt på relationen mellan teori och forskning, fokuserar på hur individerna uppfattar 

och tolkar sin sociala verklighet samt ser den sociala verkligheten som en ständigt föränderlig 

egenskap hos individerna. Kvantitativ forskning betonar kvantifiering, har ett deduktivt synsätt på 

förhållandet mellan teori och forskning och har en uppfattning om den sociala verkligheten att den 

utgör en yttre och objektiv verklighet (Bryman & Bell, 2013, s. 49). 

Intervjuer är ett mycket attraktivt alternativ vid insamling av kvalitativa data av den anledningen att 

de är flexibla, enligt Bryman och Bell (2013, s. 473). Vi har valt att använda oss av kvalitativa 

intervjuer för att vi ville veta hur representanterna för de olika livsmedelskedjorna reflekterar över, 

resonerar kring, uppfattar och tolkar de frågor vi ställer i vår forskning. 

Vi utgår i de två företagsfallen från ett komparativt angreppssätt, då vi i största möjliga mån utför 

identiska studier på de olika butikerna för att sedan jämföra dem utifrån insamlad data. Då de verkat 
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olika länge på marknaden vill vi se om det finns någon skillnad i hur kunder till de olika 

livsmedelskedjorna tänker och handlar vad gäller ekologiska varor. 

3.2. Val av företag 

De butiker som vi utför våra undersökningar i har vi valt utifrån vår avsikt att det empiriska 

materialet ska kunna generaliseras på konsumenter som helhet i Sverige. Vi har därför valt en 

livsmedelskedja med lång erfarenhet av att arbeta med CSR (Coop), samt en lite yngre kedja som 

inte arbetat lika länge med dessa frågor (Willys, som ägs av Axfood). Vår tanke är att de kan 

representera andra livsmedelskedjor på marknaden med lång respektive kortare erfarenhet av att 

använda CSR som en del av sin företagsstrategi. Båda företagen har en relativt stor marknadsandel, 

sett till Coops 21% (Coop, u.å, b; Fri Köpenskap, 2014) och Axfoods 16- 20% (Fri Köpenskap, 

2014; Axfood, u.å, a). Anledningen till att vi utför studien på två olika butiker är för att göra studien 

mer generaliserbar, då vi anser att det är möjligt att kunder till olika livsmedelskedjor tänker och 

handlar utifrån olika köpkriterier. Vi är medvetna om att generaliserbarheten och trovärdigheten 

skulle öka om vi genomför studien på samtliga livsmedelskedjor i Sverige, men detta är inte möjligt 

för oss på grund av brist på tid och resurser. Bryman och Bell (2013, s. 89) menar att en komparativ 

design bidrar till att ge en bättre förståelse för fenomenet då två eller fler fall eller situationer 

jämförs. Vi kommer därför jämföra dessa två företag, för att på så sätt få en bredare bild av hur 

livsmedelskedjor kan påverka konsumenter att handla ekologiskt. 

 

3.3. Intervjuer 

Vi har valt att utföra semistrukturerade intervjuer med sex personer; en till två representanter från 

respektive butik.  

 

3.3.1. Intervjupersoner 

Vi kallar intervjupersonerna W1, W2, W3 samt C1, C2 och C3 i presentationen och analysen för att 

skilja dem åt samt att inte ta upp allt för mycket plats genom att skriva ut namn och 

butikstillhörighet varje gång. Vi anser att samtliga respondenter uppfyller kraven på att ha god 

kännedom i de frågor som vi ställer eftersom de arbetar med inköp av ekologiska produkter. Det 

innebär att vi kan använda deras svar som underlag för att ställa relevanta frågor i enkäten som 

riktas mot kunderna. 
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Kod Befattning Ort Datum 

W1 Butikschef Sala 23/3 

W2 Miljöansvarig Sala 23/3 

W3 Ansvarig frukt/grönt Nyköping 25/3 

C1 Säljledare Sala 3/4 

C2 Butikschef Sala 7/4 

C3 Matchef Nyköping 7/4 

Figur 6. Intervjupersoner som ingår i undersökningen. Källa: Egen. 

 

3.3.2. Genomförande 

Vi har utformat en intervjuguide som används som en ram för vad intervjuerna ska innehålla, men 

vi har även öppna frågor för att intervjupersonerna ska kunna lyfta fram områden de ser som 

viktiga. Vi följer upp vissa frågor med nya för att samla in så mycket och detaljerad information 

som möjligt. Bryman och Bell (2013, s. 474) anser att det i kvalitativa intervjuer är viktigt att låta 

intervjun röra sig i olika riktningar och att fokus finns på intervjupersonernas egna uppfattningar. 

Intervjuarna kan i hög grad vara flexibla och låta fokus anpassas efter respondenternas svar under 

intervjuns gång. Vi har under intervjuerna varit flexibla och i hög grad låtit intervjupersonerna prata 

fritt och göra utsvävningar från frågorna för att samla in information som så mycket som möjligt 

fångar in fakta som rör vad de har att säga om ämnet. Tack vare detta flexibla sätt har vi fått en 

bredare förståelse för ämnet. 

Vi har valt att spela in de intervjuer vi genomför, om intervjupersonerna tillåter detta. Dock är det 

endast en intervjuperson som vill bli inspelad. Det finns både för- och nackdelar med att spela in 

intervjuer, men som vi ser det så överväger fördelarna. Bryman och Bell (2013, s. 490) tar upp att 

inspelning och transkribering är mycket tidskrävande och det finns en viss risk att intervjupersonen 

reagerar på inspelningsutrustningen på ett negativt sätt. Vi upplever inte att personen vi spelade in 

reagerade negativt på detta. Fördelar med att spela in intervjuer är bland annat att forskaren kan gå 

igenom intervjuerna flera gånger, andra forskare kan granska materialet samt att informationen kan 

användas flera gånger och i andra syften än vad som var tänkt från början (Bryman & Bell, 2013, s. 
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489). Vi menar att det är bra att vi båda går igenom intervjuerna, trots att endast en av oss närvarat 

vid själva intervjutillfället, samt att vi kan undvika att bli distraherade av att behöva föra 

anteckningar och istället kan rikta hela vår uppmärksamhet åt det som sägs under intervjuerna. 

Enligt Bryman och Bell (2013, s. 484) finns ett antal viktiga saker att ta hänsyn till innan 

intervjuerna utförs, bland annat att bekanta sig med miljön där intervjupersonen arbetar, ha en bra 

bandspelare och att säkerställa att intervjun genomförs i en ostörd miljö. Vi har utifrån detta låtit 

intervjupersonerna välja tid och plats för intervjuerna för att veta att de har tid att intervjuas i lugn 

och ro och vi har bekantat oss med miljöerna de arbetar i (det vill säga butikerna) för att underlätta 

tolkningen och förståelsen av det som intervjupersonerna berättar. Samtliga intervjuer har 

genomförts i respektive butik. 

Vi har genomfört sex intervjuer i fyra olika butiker i Sala och Nyköping. Tyvärr ville varken Coop 

eller Willys på organisationsnivå ställa upp på intervjuer, trots att vi har sökt hållbarhetschefer, 

marknadschefer och miljöansvariga i organisationerna både genom telefonsamtal och via mail. De 

har angett bristande resurser som orsak. 

 

3.3.3. Kvalitet i kvalitativa studier 

I vår kvalitativa del med intervjuer är vi medvetna om att det är svårt att nå generaliserbarhet då 

urvalet inte blir så stort. Vi anser dock att det är viktigt att ta med intervjuer då de hjälper oss i att 

besvara vårt syfte. Anledningen till att vi endast har genomfört sex intervjuer är framför allt 

avsaknad av tid, men också för att vi inte lyckats genomföra alla intervjuer som vi önskat, då ingen 

av livsmedelskedjorna på organisationsnivå hade möjlighet att ställa upp på intervjuer. 

Patel och Davidsson (2011, s. 105) anser att begreppen validitet och reliabilitet kan användas vid 

kvalitativa studier, men att innebörden här blir annorlunda än vid kvantitativa studier. Kvalitativa 

forskare använder sällan begreppet reliabilitet och begreppet validitet har i stället en bredare 

innebörd (Patel & Davidsson, 2011, s. 106). Validitet inom kvalitativ forskning syftar inte enbart till 

själva datainsamlingen utan till hela forskningsprocessen. Hur forskaren lyckas fånga in och tolka 

den data som samlas in och om den kan kommuniceras på ett sätt så att innebörden framträder, är 

frågor som har stor betydelse för validiteten (Patel & Davidsson, 2011, s. 105). Vi är därför noga 

med att tydligt beskriva data vi samlar in, samt att vi visar kopplingar till den teori vi har studerat.  

Det är, enligt Patel och Davidsson (2011, s. 109), svårt att sätta generella regler för hur god kvalitet 

i kvalitativa studier ska uppnås eftersom ingen studie är exakt lik någon annan. Därför är det av 

största vikt att den kvalitativa forskaren gör en så tydlig beskrivning som möjligt av 
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forskningsprocessen så att läsaren kan bilda sig en egen uppfattning om graden av kvalitet på 

studien. Vi beskriver vår kvalitativa del av forskningen så detaljerat vi kan för att ge läsaren en 

bättre uppfattning om vilken kvalitet forskningen håller. 

 

3.4. Kundenkäter 

Vi har samlat in 80 enkätsvar, varav 40 från konsumenter på Coop och 40 från Willys. Av de 40 

enkätsvaren från Coop är 20 insamlade på Coop Extra i Sala och 20 på Coop Forum i Nyköping. På 

motsvarande sätt är hälften av de 40 enkäterna från Willys insamlade i Sala och hälften i Nyköping. 

 

3.4.1. Urval 

I den kvantitativa delen med enkätundersökningen använder vi sannolikhetsurval då vi står i de 

olika butikerna och personligen dela ut och tar emot enkäter av konsumenter. Ett sannolikhetsurval 

innebär ett slumpmässigt urval och att alla individer har lika stor chans att bli utvald, vilket gör att 

detta blir representativt för hela populationen (Bryman & Bell, 2013, s. 190; Patel & Davidsson, 

2011, s. 56). Vi har ett visst bortfall då alla tillfrågade inte ville svara på enkäten; av 116 tillfrågade 

är det 36 personer som har avböjt. Bryman och Bell (2013, s. 192) menar att även vid väl utförda 

sannolikhetsurval förekommer det ofta, om än små, urvalsfel. Vi är medvetna om de urvalsfel som 

kan uppstå vid undersökningen och för att i så stor utsträckning som möjligt undvika dessa har vi 

vistas vid butikerna vid olika dagar och tidpunkter för att på så sätt kunna fånga in olika 

kundgrupper med olika intresse för ekologiska köp. I början av enkäten ställer vi frågor om kön och 

ålder för att vi vid sammanställandet av svaren ska kunna kontrollera att urvalet representerar 

populationen. Det faktum att vi utför undersökningarna i två olika städer anser vi ökar 

generaliserbarheten, även om vi är medvetna om att resultaten skulle kunna skilja sig åt ifall studien 

genomfördes i fler städer i olika delar av landet. 

Om ett större stickprov görs ska data vara representativt för populationen, vilket ökar sannolikheten 

att samplingsfelet minskar (Bryman & Bell, 2013, s. 201; Trost, 2010, s. 36). Oftast beror beslut om 

urvalets storlek på faktorer såsom pengar, tid och behovet av precision. För oss handlar det framför 

allt om tid, och då det är synnerligen tidskrävande att samla in informationen i form av enkäter har 

vi nöjt oss med 80 svar, trots att vi inser att samplingsfelet troligtvis skulle bli mindre om vi hade 

fler enkätsvar. 
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Alla respondenter som deltagit i undersökningen svarade på samtliga frågor, vilket gör att vi inte 

har något sekundärt bortfall (Trost, 2010, s. 121). 

 

3.4.2. Genomförande 

Vi har utformat enkäterna på ett sådant sätt att frågorna ska vara lätta att förstå samt relativt korta 

för att respondenterna inte ska tröttna eller inte vilja svara på alla frågor. Ejvegård (2009, s. 55) 

rekommenderar att en enkät inte ska vara för omfattande då ju fler frågor som ställs, desto färre svar 

kommer in. Vi har ställt frågor som vi anser är klara och tydliga och dessutom har vi funnits på 

plats för att besvara eventuella frågor för att undvika missförstånd hos respondenterna. Vi har också 

tänkt på att undvika frågor som kan uppfattas som oviktiga för att minska risken att respondenterna 

tappar engagemanget, samt att vi har börjat med frågor som kan tänkas intressera respondenterna 

(Bryman & Bell, 2013, s. 247). 

Bryman och Bell (2013, s. 253) anser att en vertikal uppställning av svarsalternativ är tydligare och 

gör kodningen lättare, samt att det gör att svarsalternativen och frågan skiljs åt på ett tydligare sätt. 

Vi har av den anledningen valt att ordna svarsalternativen vertikalt, det vill säga under varandra, då 

vi anser att det blir tydligare för såväl respondenterna som för oss när vi läser av svaren. Enligt 

Bryman och Bell (2013, s. 255) är det viktigt att vara tydlig i hur respondenterna ska besvara 

frågorna för att undvika att viktig information går förlorad. Vi är därför noga med att ge 

respondenterna tydliga instruktioner i hur de ska besvara frågorna samt att det i den sista frågan 

finns flera möjliga svarsalternativ. 

Vi har valt att använda en enkel summationsskala av Likerttyp då vi ställt frågor i form av 

påståendesatser där respondenterna får instämma i olika grader (Trost, 2010, s. 158). Denscombe 

(1998, s. 209- 210) menar att när en ordinalskala används, blir det tydligast att använda en 

femgradig Likertskala. Vi har valt att använda en femgradig svarsskala då vi anser att fler eller färre 

alternativ skulle göra resultaten svårare för oss att tolka. Vidare presenterar vi resultatet i form av 

histogram under rubriken Empiri. 

Enligt Bryman och Bell (2013, s.276) bör ett test om möjligt alltid genomföras för att säkerställa att 

frågorna fungerar tillfredsställande samt att hela undersökningen blir bra. Innan vi började 

enkätundersökningen utförde vi ett test av enkäten, detta genom att dela ut enkäten till tio personer 

som fick svara på frågorna och sedan komma med synpunkter på enkäten. Detta gav oss en 

uppfattning om att respondenterna förstod frågorna samt ungefär hur lång tid det tar att svara på 

frågorna.  
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3.4.3. Respondenter 

Av de 80 personer som svarat på enkäterna är 24 personer mellan 18 och 35 år, 39 mellan 36 och 65 

år och 19 är över 65 år. 29 av respondenterna är män och 51 är kvinnor, vilket innebär att vi har en 

överrepresentation av kvinnor och som kan påverka utfallet. 

 

3.4.4. Kvalitet vid kvantitativa studier 

Enligt Trost (2010, s. 65) innebär validitet att mäta vad som är avsett att mäta. För att öka 

validiteten i vår forskning har vi varit noga med att formulera frågorna i enkäten på ett sådant sätt 

att de verkligen ska generera svar på det vill mäta. Ett exempel är enkätfråga 3 “Jag tycker att det 

är viktigt att handla ekologiska varor”, som tillsammans med ett antal andra frågor ska hjälpa oss 

att mäta konsumenternas inställning till ekologiska produkter. 

Trost (2010, s. 64) anser att med reliabilitet menas att en mätning vid en viss tidspunkt även ska 

visa samma resultat om den utförs igen, samt att situationen ska vara likadana för alla i mätningen. 

Det innebär att mätinstrumentet ska vara bra. Bryman och Bell (2013, s. 171) tar upp tre faktorer 

som är av betydelse för att bestämma reliabiliteten vid kvantitativ studie. Stabilitet handlar om att 

måttet är stabilt över tid och att resultaten av en mätning som sker två gånger efter varandra inte 

skiljer sig åt. Intern reliabilitet handlar om att indikatorerna för de olika frågorna måste vara 

relaterade till samma mått. Vid Interbedömarreliabilitet är det tolkningar av data av olika 

observatörer som bedöms och bör stämma överens. Vad gäller reliabiliteten i vår forskning så ökar 

den på grund av att vi då vi är två personer som utför samma undersökning, att vi har tänkt på att 

ska ge samma instruktioner till alla respondenter, samt att vi har varit noga med att tolka resultaten 

på samma sätt. Vi är medvetna om att resultaten kan skilja sig åt om vi utför samma undersökning 

vid ett senare tillfälle då vi har ett relativt litet urval och att det är möjligt att vi vid ett upprepat 

tillfälle skulle nå andra kunder som svarar på ett annat sätt. För att öka reliabiliteten har vi valt att 

sprida ut enkätundersökningen över tid i den mån det är möjligt. Vi har under ett par veckors tid 

stått i butikerna vid olika tidpunkter och olika veckodagar och delat ut enkäterna för att nå ett så 

stort spann av olika kundgrupper som möjligt. 

 

3.5. Sekundärdata 

Det teoretiska ramverk vi använder är i första hand vetenskapliga artiklar som vi har sökt fram via 

sökportalen Discovery. Vi anser att artiklarna är tillförlitliga då de är kontrollerade av referees innan 

de publiceras i databaserna. Ejvegård (2009, s. 18) menar att det finns många sekundärkällor som 
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innehåller olika typer av felaktigheter, men att doktorsavhandlingar och artiklar hämtade från 

vetenskapliga tidskrifter är säkra är att lita på. En författare bör ändå vara försiktig och kontrollera 

allt som kan tyckas avvikande. Ejvegård (2009, s. 71) listar ett antal krav att ta hänsyn till vad gäller 

källornas tillförlitlighet. Äkthetskravet innebär att forskaren ska kontrollera om materialet är äkta 

eller kan vara förfalskat. Oberoendekravet syftar till att ta reda på varifrån uppgifterna kommer, för 

att exempelvis undvika att något som är taget ur sammanhanget har förvrängts, om än omedvetet. 

Att citera ur en primärkälla och inte en sekundärkälla samt att se upp för vinklat material säkrar 

oberoendekravet. Färskhetskravet säger att det är bättre att använda sig av nyare källor, men att 

undantag kan finnas. Samtidighetskravet innebär att arbeten som ligger så nära i tiden som möjligt 

de analyserade händelserna ofta är mer korrekt. Vi har säkrat oberoendekravet genom att endast 

citera data hämtade ur primärkällor. Vi har även använt nyare artiklar och litteratur i den mån de har 

funnits att tillgå för att följa färskhetskravet. Sekundärdata som vi har samlat in har gett oss en 

bakgrund till ämnet, hjälpt oss att hitta ett gap i forskningen samt har gett oss en bredare kunskap 

inom området (Bryman & Bell, 2013, s.111). 

 

3.6. Operationalisering och analysmetod 

Vi har valt tre forskningsfrågor för att kunna besvara vårt syfte. Av figur 7 framgår vilka intervju- 

och enkätfrågor vi kopplat till respektive forskningsfråga. Den första, “Hur arbetar 

livsmedelsföretagen med CSR och ekologiska produkter?”, ämnar undersöka företagens arbete med 

CSR och ekologiska produkter. För att besvara den har vi valt att bara utgå från de intervjuer vi 

utfört, eftersom vi inte finner det troligt att konsumenterna har kunskap i frågan. Fråga två, “Hur 

påverkar företagen konsumenterna att handla ekologiska produkter?”, undersöker både företagens 

och konsumenternas uppfattning om hur företagen kan påverka konsumenterna att handla 

ekologiskt. Därför har vi med frågor i både intervjuer och enkäter för att få data som kan avgöra om 

företagen och konsumenterna ser på denna påverkan på samma sätt. Forskningsfråga tre, “Vilken 

inställning har konsumenterna till köp av ekologiska produkter?”, ämnar undersöka vad 

konsumenterna anser om ekologiska varor och om de faktiskt handlar ekologiskt. Vi har skapat en 

figur över vilka intervju- och enkätfrågor som hör ihop med respektive forskningsfråga, se figur 7. 

Flera av frågorna som ställdes på intervjuerna är dock öppna till sin karaktär, vilket gör att svaren 

hjälpte till att besvara fler av forskningsfrågorna. Vid analysen av den data vi har samlat in har vi 

noga transkriberat den inspelade intervjun, samt studerat anteckningar från de övriga intervjuerna. 

Här har vi genom de nyckelord vi funnit i det teoretiska ramverket kopplat svaren från intervjuerna 

till respektive forskningsfråga. I den kvantitativa undersökningen har vi gått igenom alla enkäter 

och även här kopplat svaren till de olika forskningsfrågorna med hjälp av nyckelorden.  



Maria Nilsson 780422 Examensarbete    2015-05-26 
Mikaela Jaredal 870629 

25 
 

För att besvara våra forskningsfrågor har vi i vår analys av data vävt samman resultaten från de 

utförda empiriska undersökningarna med den teoretiska referensramen. Vi har skapat en 

sammanfattande modell över teorin med nyckelord (se figur 5, s. 21) som sedan används när vi 

analyserar den empiri vi samlat in genom intervjuer och enkäter. 

Forskningsfråga Nyckelord teorin Intervjufråga Enkätfråga 

1. Hur arbetar 

företagen med CSR 

och ekologiska 

produkter? 

Intressenter och 

relationer 

5. Hur får ni reda på vilka 

varor kunderna vill ha? 

 

Strategisk CSR 7. Har ni specifika CSR-

aktiviteter som fokuserar på 

att få kunder mer 

ansvarsfulla? I så fall vilka? 

 

CSR-dimension 

Miljöfrågor och krav 

2. Hur påverkar 

företagen 

konsumenterna att 

handla ekologiska 

produkter? 

Innehåll i 

kommunikationen 

3. Hur kan ni som 

livsmedelsföretag påverka 

kunders val av produkt? 

7. Livsmedelskedjorna kan 

påverka mitt val att handla 

ekologiska varor genom: 
Rätt kanaler och 

transparens 

Övertygelser och 

skapande av 

kundmedvetenhet 

4. Vilka 

kommunikationsstrategier 

använder ni, när det 

kommer till CSR-frågor? 

 

Effektivitet 

3. Vilken inställning 

har konsumenterna till 

köp av ekologiska 

produkter? 

Eget ansvar 1. Hur viktigt tror/anser du 

att det är för svenska 

konsumenter att handla 

ekologiskt? 

 

3. Jag tycker att det är 

viktigt att handla 

ekologiska varor 

Attityder 2. Jämfört med tidigare år, 

hur ser försäljningen av 

ekologiska produkter ut 

idag? 

4. Det är viktigt för mig att 

butiken jag handlar i säljer 

ekologiska varor 

Köpbeteende 6. Finns det 

försäljningsstatistik som vi 

kan få ta del av? Vad visar 

den i så fall? 

5. Jag handlar bara 

ekologiska varor 

  6. Jag är beredd att betala 

mer för en ekologiska vara 

än en icke-ekologisk 

 

Figur 7. Operationalisering. Källa: Egen. 
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4. Bakgrund till studiens kontext- livsmedelskedjorna 

I detta kapitel presenteras de två företag vi studerar i undersökningen; Coop och Willys. Vi 

presenterar kort de olika organisationerna för att sedan gå in på deras arbete med CSR, intressenter 

och då främst konsumenter, samt hur de internt och extern kommunicerar sitt CSR-engagemang till 

konsumenterna. 

 

4.1. Willys 

1975 öppnades en liten matbutik, LL:s Livs, i Göteborg, vilket var starten på det som senare kom att 

kallas för Willys. Idag finns 190 butiker i hela landet och sedan år 2000 ägs Willys av börsnoterade 

Axfood (Willys, u.å, b). Willys är Sveriges ledande lågpriskedja och består av 190 butiker. De har 

6000 anställda och har som mål att kunna erbjuda den billigaste matkassen (Willys, u.å, a). Axfood 

har en marknadsandel på 16- 20% (Axfood, u.å, a; Fri Köpenskap, 2014). 

 

4.1.1. CSR och ekologiska produkter 

“För oss som lever lågpris är det en självklarhet att hushålla med våra resurser och ta ansvar för 

miljö och omvärld” (Willys, u.å, c). 

Willys är en del av Axfoodkoncernen och alla företag som levererar varor eller tjänster till Willys 

butiker måste följa kraven i Axfoods uppförandekod. Denna uppförandekod innehåller information 

om hur Axfood ställer sig till lagkrav, förhållanden på arbetsplatsen (såsom fackföreningsfrihet, 

barnarbete, säkerhet och diskriminering), miljö- och djurskydd, resursanvändning och påverkan på 

lokalsamhället samt mutor och korruption (Axfood, u.å, b). Willys har under många år arbetat med 

både miljöfrågor och frågor som rör socialt ansvar. Det har lett till att de idag har branschens mest 

energieffektiva butiker och ett långsiktigt samarbete med Rädda Barnen. De håller nere kostnader 

för energi, transporter och svinn för kunna hålla nere kostnaderna i butik, men det resulterar även i 

minskad miljöförstöring. Deras miljöfokus har lett till att deras butiker är märkta med Bra Miljöval 

(Willys, u.å, c). 

Idag har Willys ca 1000 ekologiska och miljömärkta produkter i sitt sortiment. De vill att alla 

konsumenter ska ha råd att handla ekologiskt, vilket har lett till att de har satt upp som mål att 

erbjuda Sveriges billigaste ekologiska matkasse (Willys, u.å, d). 
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4.1.2. CSR-kommunikation och påverkan 

Axfood deltar och redovisar öppet sina svar i samarbetsprojektet Hållbart värdeskapande. Det är ett 

projekt som initierats av 15 svenska institutionella investerare och ägare och syftet är att lyfta fram 

betydelsen av att företag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor (Axfood, u.å, c). De rapporterar 

även till Carbon Disclosure Project (CDP), världens största kartläggning av storföretagens 

ambitioner i klimatfrågan. CDP är ett samarbete mellan 315 institutionella investerare som 

tillsammans står för över en tredjedel av världens investeringar. 

Willys anser sig arbeta hårt för att kunna erbjuda bra kampanjpriser, men det är de låga 

ordinariepriserna som är grundtanken i deras affärsidé (Willys, u.å, e). Då de även har som mål att 

kunna erbjuda den billigaste ekologiska matkassen, är låga priser och erbjudanden något de 

kommunicerar ut till sina konsumenter (Willys, u.å, d). 

Willys har tagit fram en grön hyllkantsmarkering som tydligt visar alla ekologiska och miljömärkta 

varor, för att göra det enklare för konsumenterna att välja ekologiskt och miljömärkt (Willys, u.å, 

d). Willys har ett eget ekologiskt sortiment som heter Garant Eko (Garant, u.å), se bild 1 nedan. 

Sortimentet håller hög kvalitet till ett lågt pris för att alla ska ha råd att handla ekologiskt. Dessa 

varor kommer från en certifierad produktion och de vanligaste ekologiska märkningarna är KRAV 

och EU-ekologiskt, se bild 2 och 3 nedan. 

 

Bild 1. Garant Eko-märket. Källa: Willys (u.å, f) 

 

Bild 2. KRAV-märket. Källa: Willys (u.å, g) 

 

Bild 3. EU-ekologiskt-märket. Källa: Willys (u.å, g)  
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4.1.3. Samverkan med intressenter 

Axfood samråder och diskuterar löpande med offentliga myndigheter om aktuella frågor. Det är 

framförallt Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Naturvårdsverket som har att göra med Axfoods 

verksamhet. Branschgemensamma frågor drivs inom ramen för Svensk Dagligvaruhandel som har 

ett eget miljöråd (Axfood, u.å, b). Axfood anger att de vill ha engagerade medarbetare som är stolta 

över att arbeta hos dem. Mångfald och möjligheter att utvecklas i jobbet skapar en god spiral som 

ytterst leder till nöjdare kunder och bättre affärer (Axfood, u.å, d). 

Axfoods kunder förväntar sig att Axfood ska kunna tillgodose krav på miljöanpassade, hälsosamma 

och säkra livsmedel till konkurrenskraftiga priser. De vill också i växande grad veta varifrån kött- 

och charkuteriprodukter kommer och en majoritet föredrar produkter med svensk köttråvara. 

Genom säker hantering och ett brett utbud av ekologiska och rättvisemärkta produkter möter 

Axfood kundernas krav (Axfood, u.å, e). 

 

4.2. Coop 

Coop är en livsmedelskedja som finns på över 665 platser i Sverige och är unik då det det är 

kooperativägt. Deras 3,4 miljoner medlemmar äger med andra ord Coop tillsammans (Coop, u.å, a). 

Coop Sverige AB är det bolag som leder, utvecklar och samordnar Coops verksamhet och sköter 

bland annat inköp och sortimentutveckling, logistik, marknadsföring och affärsstöd. Av de 665 

butikerna som finns i Sverige, drivs 251 av Coop Sverige och resterande av olika 

konsumentföreningar (Coop, u.å, c). Coop Sverige AB ägs i sin tur av Kooperativa Förbundet, KF, 

vilket är ett förbund för Sveriges 37 konsumentföreningar som i första hand har dagligvaror som 

kärnverksamhet (Coop, u.å, d). Coop har en marknadsandel på 21% (Coop, u.å, b; Fri Köpenskap, 

2014).  

 

4.2.1. CSR och ekologiska produkter 

“Alla Coops verksamheter ska präglas av att hållbar utveckling integreras i det vi gör, vilket 

innebär att det ska reflekteras i vår verksamhetsutveckling" (Coop, u.å, e). 

Coop har en lång tradition av att satsa på hållbarhet, ekologiska produkter, djurvälfärd och hälsa. De 

ser detta som en långsiktig strategisk inriktning som bygger på en ambition att kunna erbjuda 

kunderna bättre mat för pengarna och att göra ekologiska produkterna mer tillgängliga för alla. 
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Denna strategi har lett till att Coop har utsetts till det mest hållbara varumärket bland svenska 

dagligvarukedjor (Coop, u.å, b). 

Coop är störst på ekologiska produkter i dagligvaruhandeln med sina 2730 ekologiska och 

miljömärkta varor i sortimentet. Coop Änglamark är Sveriges största ekologiska och miljömärkta 

varumärke och består av ungefär 440 produkter. Andelen sålda ekologiska produkter under 2014 

blev 7,7%, vilket är en ökning med 40% jämfört med året innan. Enligt en undersökning som Coop 

utfört, anser 44% av deras kunder att det är viktigt med ekologiska produkter (Coop, u.å, b). 

 

4.2.2. CSR-kommunikation och påverkan 

Affärsområde Marknad är en avdelning i Coop Sverige AB som har ett övergripande ansvar över 

Coops kommersiella strategi. Det innefattar bland annat det totala medlemserbjudandet som går ut 

till över 3 miljoner medlemmar, varumärken, koncept, marknadskommunikation och konsument- 

frågor (Coop, u.å, f). 

Enligt Coop (u.å, g) sker dialogen med kunder främst i butik, men även genom att kunder hör av sig 

till kundtjänst med funderingar och synpunkter. 

Coop menar att det ska vara enkelt att ta ett grönt beslut och att de vill att “Alla ska ha råd att 

handla EKO” (Coop, u.å, h). Därför sänker de priset på några utvalda ekologiska produkter med 

20-50% varje vecka och kallar detta för Veckans Eko. De har ett eget ekologiskt varumärke som 

heter Coop Änglamark, se bild 4, och består av 440 ekologiska produkter. Det är Sveriges största 

ekologiska varumärke och är märkt med bland annat miljömärkningar som KRAV, Svanen och MSC 

(Marine Stewardship Council) (Coop, u.å, h). 

 

Bild 4. Coop Änglamark-märket. Källa: Coop (u.å, i)  

 

Bild 5. Svanen-märket. Källa: Svanen (u.å). 
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Bild 6. MSC-märket. Källa: MSC (u.å). 

4.2.3. Samverkan med intressenter 

Enligt KF är deras viktigaste intressenter ägare/medlemmar, kunder, konsumentföreningar, 

medarbetare, leverantörer, myndigheter och intresseorganisationer (Coop, u.å, h). De myndigheter 

som Coop står under tillsyn av är bland annat Jordbruksverket, Livsmedelsverket, 

Arbetsmiljöverket, Läkemedelsverket och Länsstyrelserna, vilka alla gör regelbundna inspektioner i 

Coops butiker (Coop, u.å, h). Intresseorganisationer som Coop har en långsiktig och strategisk 

relation till är Svenska Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden vilket är relationer med 

syftet för koncernen att få insikt i relevanta miljöfrågor (Coop, u.å, h). 

Enligt Coop är det tack vare att deras kunder efterfrågar ekologiskt som de kan utveckla sitt 

sortiment av ekologiska varor (Coop, u.å, h). Coop Medlem Väst har stiftat en utmärkelse, Aktiv 

Konsument, för att uppmärksamma medvetna konsumenter, enskilda eller organisationer (Coop, 

u.å, k). 
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5. Empiri 

I detta kapitel redovisar vi resultaten från de intervju- och enkätfrågor som hjälper oss att besvara 

våra forskningsfrågor.  

 

5.1. Företagens arbete med CSR och ekologiska produkter 

Vi presenterar nedan resultaten från de intervjufrågor som hjälper oss att besvara forskningsfråga 1; 

“Hur arbetar livsmedelsföretagen med CSR och ekologiska produkter?”.  

 

5.1.1. Willys arbete med CSR och ekologiska produkter- intervjuer 

Enligt W2 utgår Axfood från olika sätt att arbeta miljövänligt och att hålla nere kostnaderna då de 

är en lågpriskedja. Exempel på hur de arbetar är att de ser över vilka bilar som används vid 

transporter, lastbilarnas bränsleförbrukning, att köra en så effektiv rutt som möjligt, källsorterar allt 

och att inte skicka ut mycket reklamblad i pappersform. W2 berättar att alla Willysbutiker har en 

miljöambassadör och att de har regelbundna möten där de byter idéer och erfarenheter med 

varandra. Enligt W1 har de vid ett tillfälle bjudit alla anställda på ekologisk frukost, så att de ska 

veta vad det är de säljer. 

W1, W2 och W3 menar att de hela tiden har kampanjer och erbjudanden på ekologiska produkter 

och att de dessutom har haft en 8 veckor lång kampanj, ekologiska veckor, där de har extra stort 

fokus på ekologiskt till låga priser. W3 berättar om de ekologiska veckorna som de även hade förra 

året samt att de under det senaste året har haft erbjudanden på någon eller några ekologiska varor i 

veckobladet varje vecka. 

W2 berättar om Willys+ som är en kundklubb där de kan registrera medlemmarnas köpvanor och 

skicka ut personliga erbjudanden via mail. W1 säger också att de genom kundklubben även skickar 

ut frågor och enkäter till kunderna, i vilka de önskar samla in information om kundernas relation till 

ekologiska varor. Enligt W1 ställer de också i enkäten frågor om vilka varor kunderna vill ha 

genom Willys+ och på så vis får de kunskap om vad kunderna efterfrågar när det gäller ekologiskt. 

W1, W2 och W3 säger alla att de pratar med och tar emot önskemål av kunderna i butikerna och att 

butikerna är villiga att ta in nya varor som efterfrågas om det är möjligt. W1 säger att de tar alla 

Facebook-kommentarer på allvar. Enligt W1 och W3 mailar och ringer kunder till kundkontakt och 

har önskemål om ekologiska varor. 
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5.1.2. Coops arbete med CSR och ekologiska produkter - intervjuer 

C3 berättar att de både lokalt och centralt samarbetar med olika organisationer och att vissa 

organisationer själva står i butiken och presenterar ekologiska produkter. C3 berättar också att allt 

fler företag som arbetar med ekologiska varor vill in på marknaden. C3 säger att Coop är kända för 

att vara lika med ekologi och berättar om deras egna ekologiska märke, Änglamark. 

C1, C2 och C3 berättar att de varje vecka har annonser med erbjudanden på 3-5 ekologiska varor. 

C3 berättar om det eko-rum som de har byggt och att de var först i Sverige med det, men att nu tar 

fler butiker efter. C3 menar att de inte har mycket egna aktiviteter i butiken, men två veckor om året 

bjuder de kunder på Fairtrade-kaffe och upplyser kunderna om vikten av att ta miljöansvar. 

C2 säger att de genom att registrera vilka varor kunderna köper via medlemsklubben MedMera, kan 

anpassa erbjudanden till respektive kunder, så att till exempel en kund som köper ekologiska varor 

får erbjudanden och rabatter på just ekologiskt. C1 och C3 säger att de pratar med och tar emot 

önskemål av kunderna i butikerna och C3 säger att de även får förfrågningar om ekologiska varor 

på Facebook. C3 menar också att leverantörerna ofta vet vad kunder vill ha. C1, C2 och C3 menar 

att butikerna är villiga att ta in nya varor som efterfrågas om det är möjligt. 

 

5.2. Företagens påverkan på konsumenternas köpbeteende 

Nedan följer en presentation av resultaten från de intervju- och enkätfrågor som hjälper oss att 

besvara forskningsfråga 2; “Hur påverkar företagen konsumenterna att handla ekologiska 

produkter?”. Först följer resultaten från intervjuerna med respektive livsmedelsföretag, sedan 

presenterar vi resultaten från enkätundersökningen. 

 

5.2.1. Willys påverkan på konsumenternas köpbeteende- intervjuer 

W1, W2 och W3 säger att de är tydliga med att skylta och visa var de ekologiska varorna finns och 

W1 säger att de nyligen bytt ut alla etiketter på ekologiska varor för att ge kunder tydligare 

information. Enligt W1 får butikerna sedan en tid tillbaka planer från centralt håll om hur de ska 

placera de ekologiska varorna för att de ska synas bättre. W2 berättar att andelen ekologiska varor 

som säljs har ökat med 1% sedan skyltningen blev tydligare. Dessutom berättar W1 att Axfood 

fokuserat mer på de ekologiska produkternas förpackningar på senare tid och att de nyligen tagit 

fram nya produktförpackningar som ska se mer tilltalande ut för konsumenterna. 
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Tidigare var ekologiska produkter ofta förknippade med ett tråkigt utseende, men detta tror W1 att 

de lyckats ändra på nu. W1, W2 och W3 pratar alla om kampanjer och erbjudanden som viktiga för 

att påverka kunder till att köpa ekologiskt. Willys använder enligt W1 reklamblad, reklamskyltar 

och Facebook för att göra reklam och nå ut med erbjudanden och Facebooksidan sköts centralt. 

Enligt W3 pratar medarbetarna med kunder i butiken och försöker styra in dem på att köpa de 

ekologiska varorna. W2 menar också att media påverkar kunderna, bland annat har försäljningen av 

ekologiska bananer och kaffe ökat tack vare media. W2 berättar att Willys affärsidé att ha den 

billigaste matkassen nu även innefattar den billigaste ekologiska matkassen. W2 berättar att Willys 

jobbar mycket med att försöka att hålla lägre priser på ekologiska varor än andra livsmedelskedjor. 

W1 säger också att butiken har som mål att under 2015 ta in 100 nya ekologiska varor i sortimentet. 

 

5.2.2. Coops påverkan på konsumenternas köpbeteende - intervjuer 

C3 menar att det är viktigt att de ekologiska varorna finns lättillgängliga, så att kunderna hittar dem 

i butikerna. Enligt C2 är de tydliga med att skylta och visa var de ekologiska varorna finns i butiken 

och butikerna kan beställa hem färdiga skyltar och hyllor som används på samtliga Coopbutiker. C1 

och C2 pratar om kampanjer och erbjudanden som viktiga för att påverka kunder till att köpa 

ekologiskt. Enligt C2 sker annonsering bland annat i form av tv-reklam, reklamskyltar och utskick 

av reklamblad i närområdet. C3 säger att det är viktigt att de i butikerna informerar kunder om 

ekologiska varor och C1 berättar att de har mycket broschyrer om ekologiska varor i butiken samt 

att Coop som företag ger ut mycket information till kunderna angående hållbarhet och ekologiska 

produkter. C1 berättar också att information om produkterna finns på produktförpackningarna. 

Enligt C3 använder sig Coop av både en central och en lokal Facebooksida för att göra reklam och 

nå ut med information och erbjudanden, men även för att svara på kundernas frågor. 
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5.2.3. Konsumenternas uppfattning om företagens påverkan på deras köpbeteende - enkät 

 

 

Diagram 1. Enkätfråga 7. Källa: Egen. 

Enkätfråga (7) “Livsmedelskedjorna kan påverka mitt val att handla ekologiska varor genom”: På 

denna fråga tilläts respondenterna ange flera svar, vilket bidrog till ett stort antal svar på respektive 

svarsalternativ. 56 respondenter ansåg att företagen kan få dem att handla mer ekologiskt genom 

priset och 25 av respondenterna svarade att exponering i butiken kan få dem att handla mer 

ekologiskt. 46 personer angav att erbjudanden på ekologiska varor kan få dem att handla mer av 

dessa varor och 23 svarade att annonsering kan få dem att handla mer ekologiskt. Av de 7 personer 

som kryssat i svarsalternativet Annat föreslog två “hållbarhet”, en “miljömärkning” och en 

“allergi”. De övriga tre skrev “inget” och “ekologiskt är en bluff”. Pris och erbjudanden var de 

faktorer som flest konsumenter, både på Coop och Willys, ansåg kunde påverka dem att handla 

ekologiska produkter. Exponering i butiken var också, om än i mindre omfattning, viktig för 

konsumenter på båda livsmedelskedjorna, såväl som annonsering. 

 

5.3. Konsumenternas inställning till CSR och ekologiska produkter 

Vi presenterar nedan resultaten från de intervju- och enkätfrågor som hjälper oss att besvara 

forskningsfråga 3; “Vilken inställning har konsumenterna till köp av ekologiska produkter?”. Först 

följer resultaten från intervjuerna med respektive livsmedelsföretag, sedan presenterar vi resultaten 

från enkätundersökningen. 
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5.3.1. Willys uppfattning om konsumenternas inställning till ekologiska produkter -intervjuer 

Alla intervjupersoner är överens om att det är viktigt för konsumenter med ekologiska varor och 

W1 samt W3 säger att fler och fler kunder är medvetna. W3 säger att det är en liten målgrupp som 

inte bryr sig alls, men vet dock inte om de som tycker att det är viktigt verkligen köper ekologiska 

produkter. W1 och W3 säger att försäljningen av ekologiska varor har ökat det senaste året. W2 

säger att försäljningen av ekologiska varor ökat med 40% under 2014 jämfört med året innan. Enligt 

W3 har försäljningen av vissa ekologiska varor gått om försäljningen av icke-ekologiska under det 

senaste året har och det gäller exempelvis bananer, morötter och vissa salladssorter. W2 säger att 

det idag kan vara svårt att få fram alla ekologiska varor som efterfrågas. W2 tror att priset har stor 

betydelse för kunderna och att alla kunder skulle handla ekologiskt om priset var detsamma som på 

icke ekologiska varor. 

 

5.3.2. Coops uppfattning om konsumenternas inställning till ekologiska produkter -intervjuer 

Enligt C1 är allt fler kunder medvetna om fördelarna med ekologiska produkter och C1, C2 och C3 

menar att kunderna tycker att det är viktigt att handla ekologiskt. Alla intervjupersoner säger att 

försäljningen av ekologiska varor har ökat det senaste året. C1 berättar även att försäljningen av 

ekologiska bananer har gått om försäljningen av icke-ekologiska bananer och att de i butiken nu 

valt att endast sälja de ekologiska. Enligt C3 har försäljningen av ekologiska glutenfria och 

laktosfria varor ökat. C1 och C3 tror att priset har stor betydelse för kunderna. 

 

5.3.3. Konsumenternas inställning till ekologiska produkter - enkät 

 

 

Diagram 2. Enkätfråga 3. Källa: Egen. 
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Enkätfråga (3) “Jag tycker att det är viktigt att handla ekologiska varor”: Svaren på denna fråga 

visar att majoriteten av respondenter framförallt höll med till viss del, till stor del eller helt, till 

påståendet att de tycker att det är viktigt att handla ekologiska varor. 29 respondenter höll med till 

viss del om att det är viktigt att handla ekologiskt, 24 höll med till stor del och 20 höll helt med. 

Endast 7 ansåg det som oviktigt eller saknade åsikt i frågan. Vi kan inte se att resultaten från de 

båda butikerna skiljer sig nämnvärt åt. 

 

Diagram 3. Enkätfråga 4. Källa: Egen. 

Enkätfråga (4) “Det är viktigt för mig att butiken jag handlar i säljer ekologiska varor”: Som 

framgår av diagram 3 ovan, håller 34 av respondenterna med om att det är viktigt för dem att 

butiken de handlar i säljer ekologiska varor. 19 angav att de håller med till stor del om att det är 

viktigt och 17 respondenter håller med till viss del. 6 personer saknade åsikt i frågan och endast två 

personer ansåg att det inte alls var viktigt för dem. Sammanlagt svarade med andra ord 53 av totalt 

80 respondenter att de håller med helt eller till stor del om att det är viktigt att butiken de handlar i 

säljer ekologiska varor. Vi kan se att fler av Willys konsumenter än Coops svarade att de håller med 

helt. Fler av Coops konsumenter än Willys svarade däremot att de håller med till viss del om att det 

är viktigt. 
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Diagram 4. Enkätfråga 5. Källa: Egen. 

Enkätfråga (5) “Jag handlar bara ekologiska varor”: I diagram 4 ovan kan vi se att 21 av 

respondenterna inte alls höll med om att de bara handlar ekologiska varor. 37 svarade att de håller 

med till viss del om att de bara handlar ekologiska varor. 17 respondenter angav att de håller till stor 

del med om att de bara handlar ekologiska varor. Endast 5 svarade att de håller helt med om att de 

bara handlar ekologiska varor. 1 person valde att kryssa i att den saknade åsikt i frågan. Fler av 

Coops än av Willys konsumenter svarade att de inte alls håller med om att de bara handlar 

ekologiska produkter. Av de som svarade att de till viss del eller stor del bara handlar ekologiska 

produkter var flest konsumenter från Willys 

 

Diagram 5. Enkätfråga 6. Källa: Egen. 
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Enkätfråga (6) “Jag är beredd att betala mer för en ekologisk vara än en icke-ekologisk”: 12 av 

respondenterna angav att de inte alls håller med om att de är beredda att betala mer för en ekologisk 

vara än en konventionell vara. 27 höll med till viss del och 23 till stor del. 16 respondenter har 

svarat att de håller helt med om att de är beredda att betala mer för en ekologisk vara. 

Det syns viss skillnad mellan hur Willys och Coops respondenter har svarat. Lika många håller inte 

alls med om att de är beredda att betala mer för en ekologisk vara än en konventionell vara, men 

fler av Willys konsumenter håller med till viss del. Av de som svarat att de håller med till stor del 

eller helt om att de är beredda att betala mer, var 22 konsumenter från Coop och 17 från Willys. 

 

5.4. Sammanfattning av empirin 

Här har vi sammanfattat empirin av såväl den kvalitativa som den kvantitativa undersökningen i en 

tabell. Vi presenterar de svar vi har fått som relaterar till respektive forskningsfråga för de två olika 

livsmedelskedjorna. 

Forskningsfråga    

                                  

Respondenter 

Willys Coop Konsumenter 

Hur arbetar 

företagen med 

CSR och 

ekologiska 

produkter? 

Erbjudanden & kampanjer  

hela tiden, ekologiska 

veckor, Willys+, 

kundkontakt i butik, 

Facebook, ringer och 

mailar till Kundkontakt, 

möter efterfrågan 

Erbjudanden & kampanjer 

hela tiden, “eko-rum”, 

aktivitet två gånger per år, 

MedMera, kundkontakt i 

butik, Facebook, kunniga 

leverantörer, möter 

efterfrågan 

 

Hur påverkar 

företagen 

konsumenterna att 

handla ekologiska 

produkter? 

Tydlig skyltning, 

tilltalande produkt- 

förpackningar, kampanjer, 

erbjudanden, reklamblad 

reklamskyltar, 

information i butiken, per 

telefon och mail, låga  

priser, Facebook centralt 

Lättillgängligt, tydlig 

skyltning, kampanjer, 

produktförpackningar, 

erbjudanden, tv-reklam, 

reklamskyltar, reklamblad, 

information i butiken och 

via broschyrer, Facebook 

centralt och lokalt 

Pris, 

erbjudanden, 

exponering i butik, 

annonsering 

Vilken inställning 

har 

konsumenterna till 

köp av ekologiska 

produkter 

Viktigt för konsumenter, 

medvetna konsumenter, 

ökad försäljning, svårt att 

möta efterfrågan, priset 

betydande 

Viktigt för konsumenter, 

medvetna konsumenter, 

ökad försäljning, priset 

betydande 

Viktigt att handla 

ekologiskt, viktigt att 

butiken säljer  

ekologiskt, handlar till  

viss del ekologiskt, är villiga 

att betala mer 

Figur 8. Sammanfattning av de kvalitativa och kvantitativa undersökningarna. Källa: Egen. 
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6. Diskussion 

I detta kapitel diskuterar vi det resultat som framkommit i våra kvalitativa och kvantitativa 

undersökningar och kopplar det till den tidigare forskning som beskrivits i kapitel 2. Vi för dels en 

allmän diskussion där vi utgår från det resultat vi fått från båda livsmedelskedjorna, dels en 

komparativ diskussion där vi jämför resultaten från de båda företagen. 

 

6.1. Företagens arbete med CSR och ekologiska produkter 

Bagnoli och Watts (2003) menar att företag kan dra till sig ansvarsfulla konsumenter genom att 

engagera sig i strategisk CSR, såsom marknadsföring av sakfrågor, miljömärkning och företagens 

donation för att bidra till samhällsnytta. Genom dessa CSR-aktiviteter erbjuder företag något av 

värde för konsumenter och kan i utbyte få kunderna att köpa ekologiska produkter. Båda de företag 

vi studerat arbetar hårt med frågor som rör CSR och ekologiska produkter (Willys, u.å, a; Coop, u.å, 

a). På deras hemsidor framgår tydligt att de båda lägger stort fokus på frågor som rör hållbarhet 

(Coop, u.å, a; Willys, u.å, a). Det vi ser som den största skillnaden mellan företagen är att Coop är 

ett företag som har arbetat med dessa frågor länge, medan Willys är relativt nya på marknaden och 

därmed inte har lika lång erfarenhet av att arbeta med CSR-frågor (Willys, u.å, c; Coop, u.å, e). 

Dessutom är Willys ett lågprisföretag och Coop är det inte (Willys, u.å, a; Coop, u.å, a), vilket 

sannolikt leder till att de har olika mål och strategier. Det faktum att Coop har över 2700 ekologiska 

och miljömärkta produkter i sitt sortiment (Coop, u.å, b) och Willys har motsvarande 1000 

produkter i sortimentet (Willys, u.å, d), visar även det på olikheter som borde innebära skillnader 

med hur de arbetar med detta. 

Tang, Hull och Rothenberg (2012) menar att kontinuitet i CSR-engagemanget bidrar till en bättre 

avkastning, samt gör det även lättare för företagen att hålla CSR-aktiviteterna i linje med de 

övergripande strategierna och leder till att intressenter får förtroende för företagens CSR-

engagemang. Genom de intervjuer vi utfört framkommer att såväl Willys som Coop varje vecka har 

erbjudanden på ekologiska varor. Snabb CSR-implementering, med andra ord ett företag som ökar 

sitt CSR-engagemang under en given period, kan också leda till att föreget gagnas mer (Tang, Hull 

& Rothenberg, 2012). Willys har haft en åtta veckor lång kampanj med extra många erbjudanden på 

just ekologiska produkter. Coop i Nyköping har ett “eko-rum” där det bara finns ekologiska varor 

och de har dessutom en aktivitet två gånger om året då de bjuder kunderna på Fairtrade-kaffe och 

informerar om vikten av att ta ansvar för miljön. 
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Murray och Vogel (1997) anser att istället för att fokusera på vinst eller etiska perspektiv, ska CSR-

aktiviteter ses som att de representerar ett utbyte mellan ett företag och deras intressenter, och det är 

viktigt för företag att tillmötesgå intressenternas behov vid planering och införande av CSR-

strategier. Vi har kunnat se att Willys kommer i kontakt med konsumenter genom kundklubben 

Willys+, att konsumenterna ringer eller mailar till Kundkontakt, samtal med konsumenter i 

butikerna samt Facebook. I interaktionen kan konsumenter ställa frågor samt ge förslag och 

synpunkter på olika produkter. På samma sätt kan företaget nå ut med erbjudanden, ställa frågor och 

göra undersökningar. Vi fick veta i intervjuerna att Coop arbetar på liknande sätt att interagera med 

sina konsumenter. De använder sig av medlemsklubben MedMera, kundkontakt i butikerna samt 

Facebook och kan genom dessa ta del av konsumenters önskemål och frågor samt nå ut med 

information, erbjudanden och kampanjer till konsumenterna. På Coops hemsida framgår att det är 

marknadsavdelningen som har det övergripande ansvaret för bland annat medlemserbjudanden, 

varumärken, koncept, marknadskommunikation och konsumentfrågor (Coop, u.å, f). Där kan vi 

också läsa att dialogen med konsumenter främst sker i butik, men även genom att konsumenterna 

kontaktar kundtjänst med frågor och synpunkter (Coop, u.å, g). Enligt strategin för 

intressentdeltagande behöver företag ha en dialog med dess intressenter (Morsing & Schultz, 2006). 

Både företag och intressenter kan förändras i och med att de ägnar sig åt symmetrisk 

kommunikation. Genom att företagen har en dialog med intressenterna, kan de hålla sig 

uppdaterade om deras nuvarande förväntningar och vidare låta dessa förväntningar påverka och 

förändra företaget (Morsing & Schultz, 2006). Utifrån detta ser vi det som att båda företagen har en 

strategi som syftar till att skapa intressentdeltagande, då de har en konstant dialog med 

intressenterna samt att företag och konsumenter kan förändras genom påverkan från den andra 

parten. 

 

6.2. Företagens påverkan på konsumenternas köpbeteende 

Kreng och Huang (2011) menar att företag påverkar konsumenter och andra intressenter på olika 

sätt och att de har krav på sig att ta ansvar för samhället och miljön. Noland och Phillips (2010) är 

inne på samma spår men de menar även att det inte längre är tillräckligt för företag att interagera 

med sina intressenter, utan att de måste förstå att olika handlingar påverkar varandra. I intervjuerna 

har vi fått veta att Willys anser att de kan påverka konsumenterna att handla ekologiska produkter 

genom tydlig skyltning, tilltalande produktförpackningar, kampanjer, erbjudanden, lågt pris och att 

informera konsumenterna om ekologiska produkter i butikerna. Enligt intervjuerna med Coop 
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menar de att de kan påverka konsumenterna genom att de ekologiska varorna finns lättillgängliga, 

skyltningen är tydlig, de har kampanjer och erbjudanden och att de informerar kunderna i butikerna. 

I den enkätundersökning vi genomfört ställde vi frågan “Livsmedelskedjorna kan påverka mitt val 

att handla ekologiska varor genom…” med svarsalternativen pris, exponering i butiken, 

erbjudanden, annonsering samt annat. Där har många konsumenter svarat pris samt erbjudanden, 

men även exponering i butiken och annonsering är det ett flertal som har kryssat för. En av Willys 

medarbetare säger under vår intervju att de har ökat försäljningen på ekologiska varor med 1% bara 

genom att skylta tydligare, vilket vi menar visar på att deras strategi med tydligare skyltning 

påverkar kunderna. Vi kan alltså se att livsmedelsföretagen använder sig av rätt verktyg i sitt försök 

att påverka konsumenter, då det är just dessa som konsumenterna själva anser sig kunna påverkas 

av, se figur 9. 

 

Intervjuer företag Enkät konsumenter 

Erbjudanden  

 

Pris 
Kampanjer 

Låga ordinarie priser (Willys) 

Erbjudanden  

Erbjudanden 
Kampanjer 

Skyltning  

 

Exponering i butik 

 

Produktförpackningar 

Lättillgänglighet 

Information 

Facebook  
 

Annonsering 

 

Reklamblad 

Tv-reklam (Coop) 

Kundklubbar 

 Figur 9. Företagens påverkan på konsumenternas köpbeteende. Källa: Egen 

 

Figur 9 visar hur företagen kan påverka konsumenterna att handla ekologiska produkter samt på 

vilket vis detta motsvaras av hur konsumenterna upplever att företagen kan påverka dem. De 

fetmarkerade orden är de ord som företagen upplever som viktigast, och som de uppfattar kan 

påverka konsumenterna mest. 
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Sønderskov och Daugbjerg (2010) menar att trovärdig miljömärkning främjar grön konsumtion och 

att miljömärkning har erkänts som ett effektivt sätt att ge lättillgänglig information. I vilken 

utsträckning den ökar grön konsumtion beror emellertid i stor grad på hur trovärdig den uppfattas. 

Vi har sett att såväl Willys som Coop arbetar med trovärdig miljömärkning. Coop är störst i Sverige 

på ekologiska produkter i dagligvaruhandeln och deras eget Änglamark är Sveriges största 

ekologiska och miljömärkta varumärke, vilket är märkt med bland annat miljömärkningar som 

KRAV, Svanen och MSC (Marine Stewardship Council) (Coop, u.å, b). Även Willys har ett eget 

ekologiskt sortiment som heter Garant Eko. Dessa varor kommer från en certifierad produktion och 

de vanligaste ekologiska märkningarna är KRAV och EU-ekologiskt (Garant, u.å). 

Tjärnemo och Södal (2015) menar att livsmedelskedjor är viktiga aktörer i utvecklingen av ett mer 

miljövänligt och hållbart livsmedelssystem, eftersom de har möjlighet att främja och uppmuntra 

konsumenter att köpa klimatsmartare mat. Pearson och Henryks (2008) menar att företag bör 

fokusera på anledningarna för konsumenterna att handla ekologiska produkter i marknadsföringen, 

snarare än att få konsumenterna medvetna om att produkterna finns. Vi har inte sett i vår forskning 

att någon av de butiker vi studerat arbetar på detta sätt, snarare arbetar de mer på att just få 

konsumenterna medvetna. De marknadsför de ekologiska produkterna, men vi har däremot inte sett 

mycket fokus på att nå ut med anledningarna till att sälja ekologiskt. 

Företag kommunicerar CSR genom tv- och radioreklam, magasin, reklamskyltar, produkt- 

förpackningar, märkning, bipacksedlar samt digital eller elektronisk media, såsom e-mail, telefon 

och Internet (Du, Bhattacharya & Sen, 2010; Sarkar, 2012; Tjärnemo & Södal, 2015). Vi ser att de 

sätt som Willys och Coop kommunicerar stämmer mycket bra överens med det (se figur 10) och vi 

anser att de arbetar väldigt lika med sin respektive CSR-kommunikation. De meddelandekanaler 

Willys använder sig av är Facebook, produktförpackningar, reklamblad, reklamskyltar, Willys+ och 

via kundkontakt i butikerna, per telefon och mail. Coop använder också meddelandekanaler i form 

av Facebook, reklamblad, reklamskyltar, produktförpackningar, MedMera och kundkontakt i 

butikerna , men de använder sig även av tv-reklam. På både Willys och Coops hemsidor (Willys, 

u.å, c; Coop, u.å, j) går det att hitta mycket information om deras arbete med ekologiska produkter, 

båda företagen använder sig av officiella dokument för att kommunicera sitt CSR-engagemang och 

har båda tillägnat en del av sina respektive hemsidor till CSR (Du, Bhattacharya & Sen, 2010; 

Isaksson, Kiessling & Harvey, 2014; Tjärnemo & Södal, 2015). De arbetar med märkning av 

ekologiska produkter och digital och elektronisk media (Du, Bhattacharya & Sen, 2010; Sarkar, 

2012). Den enda skillnaden i kommunikationen som vi ser, är att Coop använder tv-reklam, vilket 

inte Willys gör. Som framgår av bakgrunden till studiens kontext, har Coop en längre tradition av 

att arbeta med CSR än Willys. När det gäller ekologiska varor kan vi däremot inte se att detta gör 
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att de arbetar på något annorlunda sätt än Willys med att påverka konsumenterna att handla 

ekologiskt. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 10. Willys och Coops kommunikation för att nå ut till konsumenter. Källa: Egen 

 

6.3. Konsumenternas inställning till CSR och ekologiska produkter 

Efterfrågan på ekologisk mat ökar och KRAV har som mål att 20% av alla matvaror i Sverige ska ha 

deras märkning år 2020 (KRAV, 2014). Enligt Statistiska Centralbyråns hemsida (SCB, 2015) har 

försäljningen av ekologiska livsmedel ökat markant i Sverige de senaste åren. Det framgår i 

intervjuerna att butikerna får förfrågningar om ekologiska varor såväl i butik som via mail, 

telefonsamtal och Facebook. Dessutom har butikerna egna undersökningar som visar att allt fler är 

intresserade av ekologiska varor. Coop har enligt hemsidan gjort en undersökning som visar att 

44% av deras kunder anser att det är viktigt med ekologiska varor (Coop, u.å, b). De menar även att 

andelen sålda ekologiska produkter under förra året ökade med 40% jämfört med året innan. I 

intervjuerna med personer på båda butikerna framkom att de tror att det är viktigt för konsumenter 

att handla ekologiskt och att det visat sig genom en ökning i försäljningen av just ekologiska 

produkter. Detta verkar gälla på livsmedelsmarknaden i sin helhet, då många undersökningar ger 

stöd åt detta (KRAV, 2014; Laroche, Bergeron & Barbaro-Forleo, 2001; SCB, 2015). Detta ser vi 

som en förklaring till varför båda butikerna upplevt samma sak, det blir helt enkelt viktigare för alla 

konsumenter på marknaden, oavsett vilken butik de handlar i. 

Konsumenter har, enligt Laroche, Bergeron och Barbaro-Forleo (2001), insett att deras köpbeteende 

direkt påverkar många ekologiska problem och att de av den anledningen har börjat anpassa sig 

efter miljöfrågor när de handlar genom att exempelvis bara handla ekologiska produkter. KRAV 

(2014) har också visat att många människor i Sverige idag vill handla ekologiskt. På enkätfråga tre, 

 

  

Företag Konsumenter 

Kommunikation: 

 Innehåll: 
-Produktinformation 
-Miljömärkning 

Meddelandekanaler: 
- Facebook 
- Kundkontakt: butik, telefon, mail 
- Reklamblad 
- Kundklubbar 
- Hemsidor 
- Produktförpackningar 
- Tv-reklam (Coop) 
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“Jag tycker att det är viktigt att handla ekologiska varor”, kan vi se att det är få konsumenter som 

anser att det är oviktigt eller saknar åsikt i frågan. På den fjärde frågan, Det är viktigt för mig att 

butiken jag handlar i säljer ekologiska varor, ser vi också att det är få personer som inte håller med 

eller saknar åsikt i frågan. Dessutom är det en stor andel som håller helt med eller till stor del håller 

med. Axfood (u.å, e) hävdar på sin hemsida att deras kunder förväntar sig att de ska kunna 

tillgodose krav på miljöanpassade, hälsosamma och säkra livsmedel. Coop (u.å, h) menar att 

konsumenter efterfrågar allt mer ekologiska produkter. Detta bekräftas av de kundenkäter som 

företagen gör samt av vår enkätundersökning. Intervjuperson W3 menar att det är väldigt få som 

inte bryr sig alls, vilket även vår enkätundersökning visar. Konsumenter kan vara ansvarsfulla 

antingen genom det som ofta brukar refereras till som grön konsumtion eller hållbar konsumtion, 

där grön konsumtion handlar om att konsumera miljövänligare produkter (Marchand & Walker, 

2007). Vi finner det utifrån detta att Coop och Willys konsumenter är ansvarsfulla genom sin gröna 

konsumtion. 

Enligt KRAV (2014) vill många människor i Sverige idag handla ekologiskt, men det är få som i 

själva verket gör det. I resultatet på enkätfråga 5, “Jag handlar bara ekologiska varor”, ser vi en 

betydande skillnad mot frågan om det är viktigt att handla ekologiska varor. Många håller inte alls 

med och få håller helt med, vilket innebär att de personer som vi tidigare klassat som ansvarsfulla, 

inte handlar ekologiska varor fullt ut. Vi tolkar skillnaden mellan resultatet på de olika frågorna som 

att många inte köper ekologiska varor trots att de är medvetna och tycker att det är viktigt. Dessa 

konsumenter stämmer in på Carrigan och Attallas (2001) beskrivning av cyniska och ointresserade 

konsumenter, vilka har en hög nivå av etisk medvetenhet, men en låg nivå av etiskt köpbeteende. 

Carrigan och Attalla (2001) hävdar att för att få denna grupp av konsumenter att handla etiskt, är det 

viktigt att det är trovärdigt och bekvämt för dem att handla. Utifrån det menar vi att både Coop och 

Willys arbetar på ett bra sätt, då det framkom i intervjuerna att de insett att skyltning och 

lättillgänglighet är viktiga faktorer för att kunna påverka konsumenterna att handla mer. Sønderskov 

och Daugbjerg (2010) menar att innan grön konsumtion kommer att bli vida utbredd, måste först tre 

villkor uppfyllas. För det första behöver konsumenterna vara tämligen miljömedvetna innan de 

medvetet kan börja handla gröna produkter. För det andra måste de vara villiga att agera 

miljövänligt när de gör sitt köpbeslut, då gröna produkter ofta är dyrare än konventionella 

produkter. Slutligen måste de även ha tillräcklig information för att kunna avgöra om en produkt 

som påstår sig vara miljövänlig uppfyller sitt löfte, eftersom priset är högre. 

Många av de artiklar vi har studerat har konstaterat att priset är viktigt när konsumenter beslutar sig 

för att köpa ekologiska produkter (Parsa et al. 2015; Sonderskov & Daugbjerg, 2010; Hjelmar, 

2011; Marian et al., 2014; Bunte et al. 2010; Battacharya & Sen 2004). Det framkommer i 
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intervjuerna att företagen uppfattar det som att priset är viktigt för kunderna och att fler skulle 

handla ekologiskt om priset var detsamma som på icke-ekologiska varor. Detta pekar även vår 

enkätundersökning på, genom de svar vi fått på fråga 6 “Jag är beredd att betala mer för en 

ekologisk vara än en icke-ekologisk”. Det är endast 12 personer som svarat att de inte alls håller 

med på den frågan och två personer har svarat ingen åsikt. Enkätfråga 7 visar även den att priset 

spelar stor betydelse för konsumenterna. Frågan lyder “Livsmedelskedjorna kan påverka mitt val att 

handla ekologiska varor genom…” och de flesta har svarat pris. Siffrorna från enkätfråga 6 visar 

dock att Coops konsumenter är villiga att betala ett högre pris för ekologiska produkter än vad 

Willys konsumenter är. Vi kan tänka oss tre olika anledningar till denna skillnad. Antingen beror 

det på att personer som handlar på Willys medvetet har valt att göra det för att det är en lågpriskedja 

(Willys, u.å, a) och därför inte är beredda att betala dyrt för några varor alls, eller så beror det på att 

olika konsumenter tolkar våra svarsalternativ olika. Några som håller med till viss del kanske är 

villiga att betala lika mycket mer som några av dem som svarat att de håller med till stor del, men 

de har gjort olika tolkningar och därför valt olika svarsalternativ. Slutligen skulle det helt enkelt 

kunna bero på att det inte är lika viktigt för Willysrespondenterna att handla ekologiskt, men då vi 

inte direkt kunde se någon skillnad mellan Coop och Willys konsumenter på enkätfrågorna 3 och 4, 

ser vi det inte som ett särskilt troligt alternativ. 
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7. Slutsatser 

I detta kapitel beskriver vi de slutsatser vi kommit fram till i vår undersökning. Först tar vi upp de 

slutsatser som hör till vår första forskningsfråga, följt av slutsatser som hjälper till att besvara den 

andra respektive tredje forskningsfrågan. 

 

7.1. Företagens arbete med CSR och ekologiska produkter 

Vi har sett att både Coop och Willys arbetar mycket med hållbarhet och ekologiska produkter. En 

skillnad företagen emellan är att Coop har en lång tradition av arbete med dessa frågor vilket Willys 

inte har. Båda företagen har återkommande erbjudanden och kampanjer på ekologiska produkter, 

vilket kan leda till att de får en bättre avkastning. Dessutom kan de gagnas av att öka sitt CSR-

engagemang under en given period, såsom Willys ekologiska veckor eller de två veckor per år som 

Coop bjuder konsumenter på Fairtrade-kaffe och informerar om vikten av att ta ansvar för miljön. 

Coop och Willys använder sig av flera olika sätt för att interagera med sina konsumenter, bland 

annat genom Facebook, kundkontakt i butiker och telefon samt kundklubbar. Detta tyder på att de 

båda har en strategi för intressentdeltagande, eftersom både företagen och deras konsumenter kan 

förändras i och med att de ägnar sig åt symmetrisk kommunikation. 

 

7.2. Företagens påverkan på konsumenternas köpbeteende 

Företagen kan påverka konsumenterna att handla ekologiskt genom pris, exponering i butiken, 

erbjudanden och annonsering, vilket framkom från såväl företag som konsumenter. Innehållet i 

företagens kommunikation består i första hand av miljömärkning och produktinformation, men inte 

mycket om anledningarna för konsumenter att handla ekologiskt. De meddelandekanaler som 

företagen använder är Facebook, reklamblad, reklamskyltar, kundklubbar och kundkontakt. Coop 

använder sig dessutom av tv-reklam. Just dessa kanaler är också de som visat sig vara effektiva för 

CSR-kommunikation enligt tidigare studier. 
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7.3. Konsumenternas inställning till CSR och ekologiska produkter 

Det har i tidigare studier visat sig att konsumenter tycker att det är viktigt med ekologiska varor, 

något som såväl vår kvalitativa som kvantitativa studie bekräftat. Vi har i vår enkätundersökning 

sett att det är viktigt för konsumenter att handla ekologiska varor samt att det är viktigt att de 

butiker de handlar i säljer ekologiska produkter. Det framkom dessutom i intervjuerna att 

försäljningen av ekologiska varor har ökat de senaste åren och att vissa ekologiska varor till och 

med har gått om försäljningen av icke-ekologiska, vilket tyder på att konsumenter har en allt mer 

positiv inställning till ekologiska produkter. 

Konsumenterna handlar inte enbart ekologiska varor, trots att de anser att det är viktigt. Vi har sett 

att priset är av stor betydelse för konsumenter vid beslutet att handla ekologiskt, vilket även 

livsmedelskedjorna har uppmärksammat och de arbetar aktivt med att kunna erbjuda ekologiskt till 

lägre priser. Vi kan emellertid se en skillnad mellan Willys och Coops konsumenters vilja att betala 

mer för en ekologisk vara än en icke-ekologisk. Enligt vår kvantitativa undersökning är Coops 

kunder i större utsträckning villiga att betala mer än vad Willys kunder är. 

 

7.4. Uppsatsens bidrag 

Vi ämnade med vår studie att undersöka ifall svenska livsmedelsföretag, genom sina CSR-

engagemang, kan påverka konsumenternas val vid köp. Vi bidrar genom att visa vilka verktyg 

företag kan använda sig av för att påverka konsumenterna till att köpa ekologiska produkter. Vi 

avsåg även att ta reda på om konsumenterna i Sverige handlar ansvarsfullt, vilket vi såg hade ett gap 

i forskningen. Vi har visat att det är viktigt för svenska konsumenter att köpa ekologiska produkter, 

men att många trots detta ändå inte handlar ekologiskt i den utsträckning som de vill göra. En viktig 

faktor i konsumenternas köpbeslut är priset, men även fler faktorer påverkar såsom erbjudanden, 

skyltning och exponering samt annonser. I bakgrundens till studiens kontext framgår att Coop är ett 

företag som har lång erfarenhet av att arbeta med CSR, medan Willys är nyare på marknaden och av 

den anledningen inte har lika lång tradition av att arbeta med dessa frågor. Vi ville se om detta 

förändrade livsmedelsföretagens sätt att arbeta med ekologiska produkter. Genom att jämföra de två 

företagens arbete med CSR har vi kunnat se att de i stort sett arbetar på samma sätt och lika mycket 

med CSR och ekologiska produkter. Studien kan vara till nytta för livsmedelskedjor i deras arbete 

med att påverka konsumenterna till att handla ekologiskt. 
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7.5. Förslag på vidare forskning 

Vi har i vår studie visat att konsumenter är positivt inställda till ekologiska produkter. Vidare 

forskning skulle kunna fokusera på att studera inställningen och medvetenheten om ekologiska 

produkter hos olika åldersgrupper. Skiljer det sig åt de olika åldersgrupperna emellan och i sådana 

fall, hur bör marknadsföringen riktas till de olika grupperna?  

I den studie vi utfört har vi studerat fyra butiker som hör till två olika livsmedelskedjor som agerar 

på den svenska livsmedelsmarknaden. Vi inser att detta kan vara en begränsning som leder till att 

resultatet skulle kunna te sig annorlunda om fler eller andra kedjor studerades samt om studiens 

geografiska område utökades. Ett förslag från oss till vidare studier är därför att fortsätta på vår 

studie men i ett större geografiskt område och inkludera fler olika livsmedelskedjor.  

Våra resultat visar även att Willys konsumenter är mindre benägna att vilja betala mer för 

ekologiska produkter än Coops konsumenter. Då Willys är en lågpriskedja vore det intressant att 

undersöka om det är så att de konsumenter som handlar på lågpriskedjor inte är lika villiga att 

betala ett högt pris för ekologiska varor som övriga konsumenter. Vidare forskning skulle även 

kunna undersöka hur lågpris och arbete med CSR kan hänga ihop. Tror kunder att bara för att 

företaget har låga priser, leder det till sämre kvalitet och/eller mindre CSR-engagemang? 

Vidare vore det intressant att undersöka hur effektiva de olika kommunikationskanalerna är för 

livsmedelsföretagen i arbetet med CSR samt om det är nödvändigt att de använder sig av alla. Är 

det tillräckligt ändå, utan att använda dyra kommunikationskanaler, som till exempel tv-reklam, 

såsom Willys gör?  
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Appendix 

I detta avslutande kapitel har vi lagt in den intervjuguide vi använde i vår kvalitativa undersökning 

och det enkätformulär vi delade ut till konsumenterna som bilagor. 

 

Bilaga 1: Intervjuguide 

 

1. Hur viktigt tror/anser du att det är för svenska konsumenter att handla ekologiskt? 

2. Jämfört med tidigare år, hur ser försäljningen av ekologiska produkter ut idag? 

3. Hur kan ni som livsmedelsföretag påverka kunders val av produkt? 

4. Vilka kommunikationsstrategier använder ni, när det kommer till CSR-frågor? 

5. Hur får ni reda på vilka varor kunderna vill ha? 

6. Finns det försäljningsstatistik som vi kan få ta del av? Vad visar den i så fall? 

7. Har ni specifika CSR-aktiviteter som fokuserar på att få kunder mer ansvarsfulla? I så fall 

vilka? 

 

 

Till butikschefer: 

Vi skulle vilja fråga era kunder om hur viktigt de tycker att det är att vara ansvarsfull vid val av 

produkter, är det OK för er att vi delar ut enkäter i/utanför butiker i Sala och Nyköping? 
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Bilaga 2: Enkätformulär 

 
Min ålder är:  
 18 - 35 år   

 36 - 65 år   

 65 år eller äldre 

 

Jag är: 
 Man 

 Kvinna 

 

Jag tycker att det är viktigt att handla ekologiska varor 
  Håller inte alls med 

 Håller med till viss del 

 Ingen åsikt 

 Håller med till stor del 

 Håller helt med 

 

Det är viktigt för mig att butiken jag handlar i säljer ekologiska varor 
 Håller inte alls med 

 Håller med till viss del 

 Ingen åsikt 

 Håller med till stor del 

 Håller helt med 

 

Jag handlar bara ekologiska varor 
 Håller inte alls med 

 Håller med till viss del 

 Ingen åsikt 

 Håller med till stor del 

 Håller helt med 

 

Jag är beredd att betala mer för en ekologiska vara än en icke-ekologisk 
 Håller inte alls med 

 Håller med till viss del 

 Ingen åsikt 

 Håller med till stor del 

 Håller helt med 

 

Livsmedelskedjorna kan påverka mitt val att handla ekologiska varor genom: 
 Pris 

 Exponering i butiken 

 Erbjudanden 

 Annonsering 

 Annat:  ________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 
  

 
  

 

 

 

 


