
Södertörns högskola | Institutionen för Ekonomi och Företagande 

Kandidatuppsats 15 hp | Service Management | VT 2009 

(Programmet för Logistik och Ekonomi) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekologisk aspekt som mervärde   

– En studie om långsiktig överlevnad för ekologiskt 

   nischade livsmedelsföretag 

 

Av: Carolin Herrala och Mikaela Nilsson 
Handledare: Göran Grape och Hans Zimmerlund 
 



Förord 
Denna kandidatuppsats har författats vid Södertörns Högskola inom Företagsekonomi med 

inriktningen Service Management under vårterminen 2009. 

 

Vi vill tacka alla som bidragit till den slutliga versionen av uppsatsen.  

 

Ett speciellt tack riktas till de företag som tog sig tid och ställde upp på intervjuer samt 

respondenterna i form av butikernas kunder. För givande handledning och utformning av uppsatsen 

vill vi tacka dels våra handledare Göran Grape och Hans Zimmerlund men även uppsatsgruppen 

och framförallt Martin och Adam för konstruktiv kritik och värdefulla idéer.  

 

 

Stockholm 2009-06-01 

 

Carolin Herrala och Mikaela Nilsson 

 

  1



Abstract 

Title Organic as surplus value 
 - A study of long term survival for grocery stores with organic as a niche 
 
 
Authors Carolin Herrala and Mikaela Nilsson 
 
 
Tutors Göran Grape and Hans Zimmerlund 
 
 
Key words Niche, long term survival, organic food, surplus value, environment, 

marketing strategies, service management, relationship marketing. 
 
Background With the increased globalization food prices went down for a while, only 

to skyrocket to new levels. Prices of organic food, which already were 
more expensive than conventional, are now even more expensive. The 
current financial crisis results in reduced consumption which creates a 
threat to the smaller grocery stores. Globalization and the increased 
competition have had a negative impact on the environment but at the 
same time the desire to solve these issues has increased appreciably. The 
environmental aspect has been given higher priority by the individual, 
which led to a wider range of organic products and dramatically 
increased the number of stores selling organic products, leading to a 
greater competition among the stores selling organic food. 

 
  
Problem definition What factors are important for organic retail business long term survival? 
 
 
Purpose Trough case studies analyze and evaluate the organic niche retail 

companies’ strategies of marketing.  
 
 
Methods This study is based on both qualitative and quantitative research methods. 

The qualitative data has been gathered through interviews with each 
company, on the management and employee level, at five different 
companies. The quantitative data has been gathered through a customer 
survey with the customers of each company. 
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Results All of the studied companies used development as their marketing 
strategy, offering surplus values to the customers by integrating the 
organic aspect into all levels within the company. Four out of five cases 
had high involved customers and a high level of interaction between the 
customers and the personnel. High involved customers with development 
as comprehensive strategy creates a combination leading to long term 
survival.  

 
 
Conclusion On the very competitive retail market following factors are important for 

the long term survival of the companies with organic niches; that the 
organic aspect is integrated with all involved parties, that the company 
has a well working internal marketing, that the staff generates a high 
level of service for customers and that they can provide customers with 
high level of knowledge about the organic products. 
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Sammanfattning 

Titel Ekologisk aspekt som mervärde 
- En studie om långsiktig överlevnad för ekologisk nischade 
livsmedelsföretag 

 
 
Författare Carolin Herrala och Mikaela Nilsson 
 
 
Handledare Göran Grape och Hans Zimmerlund 
 
 
Nyckelord Nisch, långsiktig överlevnad, ekologiska livsmedel, mervärde, miljö, 

marknadsföringsstrategier, service management, relationsmarknadsföring 
 
 
Bakgrund I takt med den ökade globaliseringen har livsmedelpriserna pressats för 

att sedan ha vänt och istället nått rekordhöga höjder. Ekologiska matvaror 
som redan varit dyrare, blir ännu dyrare. Den rådande finanskrisen leder 
till en minskad konsumtion vilket hotar de små livsmedelsbutikerna. 
Globaliseringen och den medförda konkurrensen har haft en negativ 
påverkan på miljön i form av miljö- och klimatproblem, däremot har 
viljan att lösa dem ökat markant, vilket avspeglas genom ett globalt 
engagemang för miljöfrågor. Den enskilde individen prioriterar 
miljöaspekten allt högre, vilket har lett till att fler aktörer, både stora 
kedjor och små affärer, gått in på den ekologiska livsmedelsmarknaden, 
vilket medför en starkt ökad konkurrens för de små ekologiskt nischade 
livsmedelsföretagen.  

  
 
Problemformulering Vilka faktorer är viktiga för miljönischade livsmedelsbutikers långsiktiga 

överlevnad? 
 
 
Syfte Genom en fallstudie analysera och utvärdera de ekologiskt nischade 

livsmedelsbutikernas marknadsföringsstrategier.  
 
 
Metod Studien är baserad på både kvalitativ och kvantitativ data. Kvalitativ data 

har hämtats genom intervjuer på två nivåer, ledning och anställda, hos 
fem olika livsmedelsföretag. Intervjusvaren jämförs sedan i en GAP-
analys för att upptäcka eventuella gap. Kvantitativ data har insamlats 
genom enkätundersökning med kunder till respektive livsmedelsföretag. 
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Resultat Samtliga livsmedelsföretag i undersökningen använde utveckling som 
marknadsföringsstrategi, genom att den ekologiska aspekten integrerades 
i alla nivåer i företaget. I fyra av fem fall var kunderna höginvolverade 
och en hög interaktion förekom mellan kund och personal. Den 
ovanstående kombinationen med höginvolverade kunder och utveckling 
som övergripande strategi för företagen, ger resultatet långsiktig 
överlevnad.  

 
 
Slutsats För att de ekologiska livsmedelföretagen skall kunna överleva på den 

konkurrensutsatta marknaden, är följande faktorer viktiga; att den 
ekologiska aspekten integreras hos alla inblandade parter, att företaget 
har en fungerande intern marknadsföring, att personalen har en hög 
servicenivå gentemot kund och att personalen har en hög specialkunskap 
om de ekologiska produkterna att tillhandahålla kunderna med. 
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1. Inledning 

Detta kapitel inleds med en bakgrund och diskussion om problematiken som sedan leder fram till 

uppsatsens problemformulering. Därefter presenteras uppsatsens syfte och det valda perspektivet 

för studien. Kapitlet avslutas med begreppsdefinitioner.  

1.1. Problembakgrund 

Detaljhandelns grund introducerades i Sverige under andra hälften av 1800-talet. Innan dess hade 

var man/familj varit nästintill självförsörjande vad det gällde livsmedel och övriga produkter. 

Införandet av näringsfriheten gav upphov till handelsbodar, där ”allt” kunde köpas eller beställas.1 

Utvecklingen gick sedan i rask takt från att röra sig mot en tydligare specialisering för att åter 

mattas av när diverseaffärer gjorde sitt inträde på marknaden.2 1900-talet präglades av fokus på 

stordriftens utveckling vilket medförde att de första varuhusen byggdes och grunden för den 

moderna detaljhandeln lades. Utvecklingen fortsatte sedan i rask takt och introducerade 

lågprisbutiker på 1930-talet, stormarknader på 1960-talet och varuhus fram till 1980-talet.3 

Internationaliseringen hade börjat ta fart på riktigt och i och med det gjorde utländska kedjor intåg 

på den svenska marknaden. De senaste decennierna har präglats av globalisering och nya hot för 

matvarukedjorna. För att möta de nyuppkomna hoten på marknaden krävdes en tydligare profilering 

alternativt ett utvidgande av befintlig verksamhet.4 De företag som väljer att hävda sin plats på 

marknaden genom storlek satsar på låga priser och brett sortiment medan de företag som går i 

motsatt riktning, ökad specialisering, försöker hitta sin egen nisch att verka på.  

Svensk detaljhandel har gått från lokalproduktion till en ökad globalisering vilket har medfört en 

ökad konkurrens och i vissa fall ökad specialisering. 

                                                 
1 Ölands folkhögskola, Handelsbodens historia. 
2 Schmidt Thurow (2009), Detaljhandelns historik.  
3 Ibid 
4 Sundström (1998) Olika sätt att köpa - Detaljhandelns utveckling och konsekvenser för köpbeteendet. 
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Den ökade globaliseringen och ökade konkurrensen i livsmedelsbranschen kan tyckas automatiskt 

innebära ett lägre pris för konsumenterna. Försäljningen har under flertalet år ökat men priserna har 

inte minskat eller stannat av. Mellan 2007 och 2008 var den genomsnittliga prisökningen för 

livsmedel 8,7 procent.5 De högsta prisskillnaderna kan ses på bröd och spannmål som ökade med 

11,9 procent tätt följt av mjölk, ost och ägg med 11,3 procent.6 Lennart Båge, chef för FN:s 

utvecklingsfond, tror att de vilda prissvängningarna på livsmedel är något vi kommer att få vänta 

oss i många år framöver, på grund av att efterfrågan växer samtidigt som lagren är små.7 Trots den 

generella prisökningen som pågått i flera år har råvarupriserna minskat kraftigt sedan april 2008, 

något som inte återspeglas i priserna för livsmedel som fortfarande ökar.8  

Det går att se en generell prisökning på livsmedel. 

 

De ekologiskt producerade varorna är generellt dyrare än de konventionellt producerade. Det 

främsta skälet är att produktionskostnaderna i jordbruket är högre och att avkastningen i det 

ekologiska lantbruket är lägre än i det konventionella. När Konsumentverket genomförde en 

undersökning om skillnaderna på konventionellt producerad och ekologisk mat fann de att 

merkostnaden låg på 33-58 procent.9

Miljövänliga och ekologiska matvaror är dyrare än konventionella matvaror.  

 

Prisökningar på livsmedel är inte det enda konsumenter ställs inför i dagsläget utan nu står de flesta 

länderna i världen inför lågkonjunktur och finanskriser, vilket därmed drabbar deras invånare. Stora 

länder såsom Tyskland, Kina och Japan upplever exportnedgångar så stora som 20 procent.10 

Världsbanken beräknar att över 50 miljoner människor snart kommer att leva under 

fattigdomsgränsen på grund av lågkonjunkturen.11 Stora krispaket genomförs i bland annat USA 

vilket leder till extrema budgetunderskott. Detta påverkar privatpersoner genom ökade räntor, 

dyrare lån och svårigheter att finansiera sig. Alla ökade kostnader för privatpersoner innebär i 

längden minskad konsumtion. Detta är något vi redan kan se tecken på i Sverige i form av en kraftig 

                                                 
5 Grundberg (2008), Matpriser som rusar i höjden. 
6 Ibid 
7 Myrsten (2008), “Matkrisen långtifrån över”. 
8 Carlén (2008), Råvarorna faller – men inte matpriserna. 
9 LivsmedelsSverige, Priset – varför är ekomaten dyrare? 
10 Myrsten (2009), I krisens järngrepp. 
11 Ibid 
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ökning av företagskonkurser. ”Värst drabbade är små och ofta nystartade detaljhandelsföretag samt 

grossister inom handel i storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö.”12

Den rådande lågkonjunkturen och finanskrisen leder till minskad konsumtion och kan innebära ett 

hot för den lilla affären. 

 

Den rådande finanskrisen medför en för stunden minskad konsumtion, men ser man i ett längre 

perspektiv är den ökade globaliseringen, som man bland annat har sett inom detaljhandeln under de 

senaste decennierna, den starkare trenden. Globaliseringen har gett en rad olika effekter såsom 

större marknader, ökat antal konsumenter och bredare utbud vilket bland annat lett till ökad 

konkurrens och ökade transporter. Den ökade konkurrensen medför att priser pressas och att företag 

maximerar sin produktion i hopp om att försöka utöka sina marknadsandelar. En tydlig effekt av 

den ökade konkurrensen/globaliseringen är den intensifierade påfrestningen på miljön i form av 

växthuseffekten, uttunning av ozonskiktet, försurning, skövling av regnskog, användning av 

besprutningsmedel och gifter. Miljön påverkas inte bara i vissa länder, utan är ett globalt fenomen. 

Idag importeras till exempel mer och mer konventionellt producerade matvaror vilket resulterar i 

omfattande utsläpp av kemiska bekämpningsmedel i länderna importen sker från.13

Miljö och klimatproblem är globala hot som delvis kommer från ökad globalisering/konkurrens.  

 

I takt med de ökade miljöproblemen har miljöfrågorna blivit allt mer uppmärksammade. 1992 hölls 

FN-konferensen i Rio de Janeiro med begreppet ekologisk hållbar utveckling i fokus. En 

uppföljning gjordes år 2002 vid FN-konferensen i Johannesburg, Sydafrika. Det beslutades bland 

annat att en omställning till hållbar konsumtion skulle påskyndas genom ändrade 

konsumtionsmönster.14 I Sverige har regeringen lämnat propositioner avseende klimat- och 

energipolitik, där klimatmålen är att minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent fram till år 

2020.15 Den 28:e mars 2009 hölls manifestationen Earth Hour runt om i världen. Miljontals 

människor i över 4000 städer i 88 länder släckte ljuset under en timme för att uppmärksamma 

miljöproblemen.16 Att miljön blivit en trend för samhället går inte att ta miste på. Idag finns det så 

                                                 
12 Andersson (2009), Kraftig ökning av företagskonkurser. 
13 Konsumentverket (2009), Varför ekologiskt? 
14 SOU 2004:119, s. 27 
15 SvD (2009), Utsläppen ner 40 procent till 2020. 
16 Earth Hour (2009), Vote earth! Your light switch is your vote. 
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kallade ”gröna alternativ” inom de flesta kategorier av varor och tjänster att köpa såsom ekologiska 

matvaror17, miljötaxi18, gröna hotell19, ekoturism20 och utsläppsrätter21.  

Idag finns det ett globalt engagemang för miljöfrågorna som genomsyrar hela samhället. 

 

Miljötrenden avspeglar sig inte enbart i den ökande efterfrågan på miljömärkningar av alla dess slag 

utan kan även återfinnas i den intensiva ökning av intresset för att handla ekologiskt, då 

försäljningen av ekologiskt producerade matvaror har ökat rekordartat.22 ”Folk har tröttnat på 

lågpris och dålig kvalitet. Nu vill man veta vad man köper”23, säger Jessica Elgenstierna, 

informationschef på KRAV, och menar att intresset förstärks av den pågående klimatdebatten och 

tror att konsumenterna vill ta ansvar på att annat sätt. Marknaden för miljövänliga och ekologiska 

produkter har visat sig vara vinstgivande och är i stark tillväxt idag. Det är många som har hakat på 

denna trend och framförallt i Stockholm kan man se allt fler nya butiker öppnas som är inriktade på 

ekologiskt.24 Det är fler och fler konsumenter som väljer att handla ekologiskt trots de högre 

priserna.25 En tredjedel av svenskarna anser att samtliga produkter borde vara ekologiska och en 

femtedel säger även att de framöver kommer att köpa mer ekologiska produkter än vad det gör 

idag.26 Enligt en undersökning som Hermelin Group på Länsförsäkringar har gjort, tycker fyra av 

tio svenskar att det är viktigt med ekologiska producerad mat. 88 procent av de tillfrågade säger sig 

vara villiga att betala mer för den.27  

Efterfrågan på ekologiska produkter har ökat markant under de senaste åren. 

 

                                                 
17 Konsumentverket (2008), Ekologisk ma.t 
18 Silberstein (2007), Succé för miljötaxi. 
19 Svanen, Hotell och vandrarhem. 
20 Hemmilä (2008), Miljösamvetet som blev en produkt. 
21 Utsläppsrätt.se (2009), Köp utsläppsrätter - en god affär. 
22 Svt (2008), Rekordmånga vill äta ekomat. 
23 Allomstockholm.se (2009), Ekologisk mat allt populärare. 
24 Falkerby (2009), Mer ekologiskt i huvudstaden. 
25 Svanberg (2007), Trots högre priser väljer allt fler att handla ekologiskt. 
26 Nielsen (2007), 40 % av svenskarna anser att utbudet av ekologiska produkter är för litet. 
27 E24 (2008), Ekomat lockar fyra av tio. 
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På grund av den ökade efterfrågan på ekologiska produkter har fler aktörer på livsmedelsmarknaden 

blivit intresserade att sälja denna produktkategori. Under de senaste åren har det uppkommit flera 

specialiserade livsmedelsbutiker som nischat in sig på försäljning av miljöanpassade och ekologiska 

varor och livsmedel.28 Även de stora livsmedelskedjorna har hakat på denna trend och börjat sälja 

ekologisk mat.  Coop har exempelvis sitt egna ekologiska varumärke ”Änglamark”29, ICA har ”I 

love eco”30 och ”Garant ekologiska varor”31 säljs bland annat hos Hemköp. På grund av 

livsmedelskedjornas storlek och omfattning kan de erbjuda kunderna lägre priser än de mindre 

butikerna. 2008 stod Coop för 44 procent av Sverige totala försäljning av ekologiska varor.32 På 

grund av de stora livsmedelskedjornas inträde på den ekologiska livsmedelsmarknaden, har 

konkurrensen dramatiskt ökat för de mindre livsmedelsbutikerna som inte har samma förutsättning 

att konkurrera med bland annat lägre priser.   

Fler aktörer på den ekologiska livsmedelsmarknaden ger en starkt ökad konkurrens för de små 

ekologiskt nischade livsmedelsbutikerna.  

 

                                                 
28 Lagerwall (2009), Här finns smart ekomat. 
29 Coop.se, Coops egna varumärken – Änglamark. 
30 ICA.se, Våra Ekovaror. 
31 Garant Ekologiska Varor, Om Garant Ekologiska varor. 
32 Coop-rapporten 2008, s. 22 
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1.2. Problemdiskussion 

Svensk detaljhandel har gått från lokalproduktion till en ökad globalisering vilket medfört en ökad 

konkurrens och i vissa fall ökad specialisering. I takt med den ökade globaliseringen har 

livsmedelpriserna istället för att utsättas för en prispress, gått åt andra hållet och i vissa fall nått 

rekordhöga nivåer. Detta har gjort att miljövänliga och ekologiska matvaror som redan innan 

prishöjningen var dyrare än konventionella livsmedel, nu är ännu dyrare. En ytterligare fara för 

försäljning av de ekologiska produkterna är den rådande finanskrisen, som lett till en minskad 

konsumtion och därmed utgör ett hot för den lilla affären. 

 

I takt med globaliseringen och den medförda konkurrensen, som i sig själv kan innebära både ett 

hot och en tillgång för den lilla affären, har man kunnat se att globaliseringen delvis har haft en 

negativ påverkan på miljön i form av miljö- och klimatproblem. Samtidigt som miljöproblemen har 

ökat, har dock viljan att lösa dem också ökat. Denna vilja genomsyrar hela samhället och har i dag 

lett till ett globalt engagemang gällande miljöfrågor. Engagemanget avspeglar sig i hela samhället 

och då även hos den enskilde individen, där man kan se en markant ökad efterfrågan på 

miljövänliga och ekologiska aspekter i allt från företagsverksamheter till produktutbud. Den ökade 

efterfrågan av miljöaspekten har lett till att allt fler aktörer, både stora kedjor och små affärer, har 

gått in på den ekologiska livsmedelsmarknaden, vilket medför en stark ökad konkurrens för de små 

ekologiskt nischade livsmedelsföretagen. 

1.3. Problemformulering 

Vilka faktorer är viktiga för miljönischade livsmedelsbutikers långsiktiga överlevnad? 

1.4. Syfte 

Genom en fallstudie analysera och utvärdera de ekologiskt nischade livsmedelsbutikernas 

marknadsföringsstrategier. 
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1.5. Avgränsningar och perspektiv 

Författarna har valt att fokusera uppsatsen på ett säljarperspektiv. För att kunna svara till syftet 

kompletteras detta med ett kundperspektiv som sedan ställs mot säljarperspektivet. Studien kommer 

vidare att innefatta en undersökning av företagets interna marknadsföring genom en jämförelse av 

ledningsnivå och anställda inom företagen. Studien är avgränsad Stockholmsområdet och fem 

butiker samt kunder till respektive företag. 
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1.6. Begreppsdefinitioner 

Demetermärkning En märkning som visar att produkten odlats biodynamiskt. 

 

Hållbar utveckling Att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina behov.  

 

Köpare    Kunder till de ekologiskt nischade livsmedelsbutikerna. 

 

Miljö    Kommer i denna uppsats att behandlas synonymt med ekologiskt.  

 

Nisch  Inriktning av verksamhet mot en specifik kundkrets. I denna studie har 

livsmedelsbutikerna nischat in sig mot att sälja ekologiska produkter. 

 

Små företag   Familjeföretag alternativt egen företagare. 

 

Stora företag  Företag med anställda utan släktanknytning till ledningsnivån. 

 

Säljare    Nischade livsmedelsbutiker som säljer ekologiska produkter. 

 

Utbyte Traditionell marknadsföring; företag satsar bland annat på prispress 

och ser kunden som en statistisk siffra. 

 

Utveckling Relationsmarknadsföring; företag satsar på att involvera kunden och 

skapa mervärde för denne. 

 

Word-of-mouth Muntlig ryktesspridning, både positiv och negativ. 
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2. Metod 

I detta kapitel kommer vetenskapssynen på studien att diskuteras samt tillvägagångssättet för att 

genomföra undersökningen. Detta följs med relevanta begrepp för metoden såsom validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet. Kapitlet avslutas med källkritik.  

2.1. Vetenskapssyn 

Denna undersökning har fokus på tre vetenskapliga synsätt; deduktiv ansats, positivistiskt synsätt 

och holistiskt synsätt. Nedan följer korta förklaringar av vardera synsätten.  

Deduktiv och induktiv ansats 

Den deduktiva ansatsen innebär att en avledning görs från det generella till det mer konkreta, ”från 

teori till empiri”.33 Detta görs genom att teorier med generella påståenden testas mot empiriska 

data. Den induktiva ansatsen har utgångspunkt i empirin och innebär att forskare försöker hitta 

generella mönster från insamlade data om verkligheten, och sedan göra teorier eller generella 

begrepp av denna data. Att inducera betyder att man drar slutsatser från det speciella till det mer 

allmänna, ”från empiri till teori”.34  

 

Denna undersökning utgår från en deduktiv ansats, där befintliga teorier används för att belysa det 

problem som fenomenen i bakgrunden gett upphov till.  

Positivism och hermeneutik  

Positivismen är ett helhetssynsätt inom samhällsvetenskapen som genom undersökningar av sociala 

fenomen ger förklaringar av den sociala världen. Positivismen följer ett par grundläggande 

premisser; ingenting sker av en slump, det finns mönster och regelmässigheter, en sak leder till en 

annan, orsak och verkan. Dessa mönster och regelmässigheter som finns i den sociala världen 

existerar i den objektiva verkligheten oberoende av om samhällsforskaren har upptäckt dem eller 

inte. Positivisterna menar att teorier och förklaringar behöver empirisk observation. Detta görs 
                                                 
33 Johannessen & Tufte (2003), Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s .35 
34 Ibid 
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genom användning av lämpliga redskap och tekniker som inte påverkar observationen. Forskaren 

skall vidare vara objektiv, opartisk och neutral i förhållande till det som studeras.35

 

Hermeneutiken har som syfte att förstå hur saker och ting uppfattas och tolkas från olika personers 

synvinklar. Med det här synsättet är man inte intresserad av hur världen faktiskt är, utan hur det 

tolkas och uppfattas. Olika människors uppfattningar kan inte mätas, utan det krävs tolkning av en 

människas beteende, för att på så sätt nå en viss förståelse.36 Vid användandet av ett hermeneutiskt 

synsätt, kan undersökningen om individers syn på världen inte observeras direkt, utan det som kan 

observeras är snarare vad individer säger, beter sig och interagerar med föremål i deras omgivning. 

För att göra detta krävs det andra metoder för att rättfärdiga teorier om dem, och metoden i de flesta 

fallen är tolkning av det observerbara beteendet.37

 

Det faller sig naturligt att denna studie har ett positivistiskt synsätt i fokus, eftersom väsentliga delar 

av relevanta teorier ställs mot de empiriska data som kommer samlas in för att analysera och 

kartlägga viktiga faktorer för långsiktig överlevnad. Hermeneuistiskt synsätt kommer att användas i 

viss mån när författarna gör tolkningar av insamlat material och data. 

Holistiskt synsätt 

Det holistiska (holism = hel/fullständig) synsättet ser till helheten och menar att delarna måste ses 

utifrån helheten snarare än tvärtom.38

 

Detta synsätt blir viktigt för denna uppsats eftersom författarna tar i beaktning både köparen och 

säljarens perspektiv för att få en klarare helhetsbild. 

                                                 
35 Denscombe (2004), Forskningens grundregler – samhällsforskarens handbok i tio punkter, s. 24-26 
36 Hartman (2004), Vetenskapligt tänkande – från kunskapsteori till metodteori, s. 106-107 
37 Ibid, s. 190 
38 Nationalencyklopedin, Holism  
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2.2. Undersökningsmetod 

Det finns fyra grundläggande undersökningsmetoder: frågeformulär, intervjuer, observationer och 

skriftliga källor.39

 

I denna undersökning kommer två av dessa att användas, nämligen frågeformulär och intervjuer. 

Frågeformulären kommer vara i form av enkäter med prestrukturerade svarsalternativ avsedda för 

kunder som handlar i ekologiskt nischade livsmedelsbutiker. Intervjuerna kommer att hållas med 

ledning och anställda i valda livsmedelsbutiker. 

Kvalitativ och kvantitativ ansats 

Den kvantitativa undersökningen är deskriptiv statistik och presenteras i form av siffror. Den ska 

vara mätbar och kunna rangordnas. Denna metod genomförs enbart med en envägskommunikation, 

exempelvis genom förutbestämda frågeformulär och enkätundersökningar. Den här typen av 

undersökningsmetod lämpar sig till storskaliga undersökningar.40

 

Den kvalitativa undersökningen är beskrivande och presenteras med ord och bilder, med syfte att 

skapa en förståelse för problemet som undersöks. Denna metod karaktäriseras av en närhet mellan 

studieobjektet och forskaren, där en tvåvägskommunikation används, genom exempelvis personliga 

intervjuer. Den här typen av undersökningsmetod lämpar sig till småskaliga undersökningar.41

 

Denna studie baseras på både kvalitativa och kvantitativa data. Den kvalitativa ansatsen avser 

intervjuer för att söka informationen från säljaren och dennes perspektiv. Intervjuerna med ledning 

och anställda kommer att bestå av identiska och semistrukturerade intervjuformulär. Den 

kvantitativa delen av undersökningen kommer att sökas från köpare i form av enkätundersökningar 

med prestrukturerade frågor. 

                                                 
39 Denscombe, s. 101-105 
40 Denscombe (2006) Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, s. 203-207 
41 Ibid 
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2.3. GAP-analys 

För att svara till uppsatsens syfte och problemformulering kommer en GAP-analys att användas för 

att underlätta undersökningen. Modellen är ett hjälpmedel vid förklaring av olika typer av problem 

som kan förekomma i en verksamhet. Modellen menar att det är flera saker som påverkar 

verksamheten, och att det därför är viktigt att se till helheten.42 Genom att ställa identiska frågor till 

olika enheter inom en verksamhet, och sedan ställa dessa mot varandra, kan eventuella interna 

problem upptäckas. 

 

Det faller sig naturligt att använda GAP-analys som hjälpmedel i denna undersökning för att se hur 

olika nivåer i de ekologiskt nischade livsmedelsbutikerna påverkar varandra. 

Population och urval 

En population för en undersökning avser alla objekt som undersökningens resultat är giltig för.43 

När man gör undersökningar kan det många gånger vara svårt att få hela populationen att ingå, 

därför är det vanligt att forskare gör ett så kallat urval. Det mest önskvärda är ett representativt 

urval, ett urval som kan representera alla enheter i en population.44 Andra vanligt förekommande 

urval är sannolikhetsurval, där alla enheter i en population har lika stor chans att komma med i 

urvalet, och icke sannolikhetsurval.  

 

Populationen för denna undersökning är alla de livsmedelsbutiker som är inriktade på försäljning av 

miljömärkta och ekologiska produkter på den svenska livsmedelsmarknaden. För att kunna 

genomföra denna undersökning har populationen begränsats till ett icke sannolikhetsurval i form av 

ett bekvämlighetsurval. Detta på grund av att författarna själva har valt vilka ekologiska 

livsmedelsbutiker som tagits med i undersökningen samt valt att bara inkludera deras kunder. 

Författarna har valt fem butiker efter bekvämlighet placerade i Stockholms innerstad och cirka 10 

kunder från respektive företag.  

 

                                                 
42 Grönroos (2008), Service Management och Marknadsföring, s. 116-117 
43 Johannessen & Tufte, s. 132 
44 Ibid, s. 134 
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I denna undersökning har följande urval av livsmedelsbutiker gjorts; tre stora företag, Gryningen, 

Hermans Ekohandel och Matdistriktet, och två små företag, Goodstore och Smaksatt.  

2.4. Validitet 

För att avgöra om data är valida finns det tre övergripande faktorer att beakta; precision beträffande 

att ställa rätta frågor, exakthet och detaljeringsgrad samt sanningsenligheten i den information som 

samlats in.45 Det finns tre vanliga typer av validitet; begreppsvaliditet, inre validitet och yttre 

validitet. Begreppsvaliditet är ett vanligt mätningsfenomen som rör relationen mellan konkreta data 

och det generella fenomen som undersöks. Denna validitet svarar på hur pass god representationen 

av det generella fenomenet den insamlade datan är.46 Den interna validiteten visar om 

undersökningen har gjorts på ett sådant sätt att ett möjligt orsakssamband kan påvisas, det vill säga 

ett samband mellan två olika variabler.47 Den yttre validiteten rör graden av generalisering från 

urval till population, det vill säga om urvalet är representativt för populationen.48

 

Författarna anser att relevanta aspekter tas upp inför det problem som uppsatsen är avsedd att svara 

till och att lämpliga undersökningsvariabler valts som senare sammankopplas i analysen och 

resultatet där de bearbetas. Eftersom urvalet är relativt litet skulle en högre trovärdighet ha 

förekommit om fler företag och kunder varit inkluderade i studien.  

2.5. Reliabilitet 

Graden av reliabilitet innebär hur tillförlitlig de data är som använts samt insamlingssätt av dessa 

data. Reliabiliteten kan förstärkas genom upprepade mätningar, så kallad test-retest-reliabilitet, eller 

med hjälp av interbedömarreliabilitet där en annan forskare gör undersökningen och kommer fram 

till samma resultat.49  

 

                                                 
45 Denscombe, s. 122 
46 Johannessen & Tufte, s. 47-48 
47 Ibid, s. 192 
48 Ibid, s. 240 
49 Ibid, s. 28 
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På grund av att undersökningen har ett litet urval av undersökningsobjekt (livsmedelsbutiker) blir 

reliabiliteten relativt låg. Om det hade gjorts upprepade undersökningar och med flera 

undersökningsobjekt, hade reliabiliteten kunnat ha blivit högre.  

2.6. Generaliserbarhet 

Graden av generaliserbarhet innebär i vilken utsträckning slutsatser kan dras från information om 

särskilda fall eller exempel, och därmed representera en hel grupp eller kategori.50  

 

På grund av att undersökningen enbart behandlade ett fåtal objekt (livsmedelsbutiker), blir 

generaliserbarheten låg, det vill säga det går inte att dra några generella slutsatser om det som 

studerats.  

2.7. Källkritik 

Källkritik innebär att forskaren förhåller sig kritisk till källan för den information som samlas in och 

rensar bort den del av informationen som anses vara ohållbar.51  

 

Bakgrunden till uppsatsen bygger på information som hämtats från artiklar på Internet, offentliga 

dokument, rapporter, hemsidor, etcetera. Författarna anser att samtliga källor är pålitliga, då 

exempelvis de elektroniska artiklarna hämtats från välkända tidningar. Vid anskaffandet av 

information från exempelvis olika typer av hemsidor har författarna granskat dessa för att se att de 

har tillförlitlig börd med en god ansenlighet. Teorin till denna undersökning har hämtats från 

erkända författare inom det aktuella ämnet. Empirin bygger på primärdata genom intervjuer med 

ledning och anställda i de valda livsmedelsbutikerna samt enkäter till butikernas respektive kunder. 

Vid en intervju finns det alltid en risk att respondenten är subjektiv, det vill säga svarar så som de 

vill att företagets ska uppfattas. Vid en enkätundersökning föreligger det alltid en risk att rätt antal 

och att ”rätt” personer inte blir tillfrågade, samt att deras svar kan vara subjektiva. 

                                                 
50 Denscombe, s. 171 
51 Thuren (2007), Vetenskapsteori för nybörjare, s. 17 
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3. Teori 

Detta kapitel börjar med argumentation för de valda teorierna, följt av vilket teoretiskt perspektiv 

studien har fokus på. Därefter presenteras relevanta delar av de utvalda teorierna, teoretisk syntes 

och teoretisk referensram.  

3.1. Teoretisk argumentation 

För att svara till problemformulering; vilka faktorer är viktiga för miljönischade livsmedelsbutikers 

långsiktiga överlevnad, faller det sig naturligt att som utgångspunkt för denna studie se hur 

miljöaspekten integreras vid försäljning av ekologiska produkter. Av bakgrunden framgår att 

efterfrågan på ekologiska produkter har ökat och att allt fler aktörer har hakat på denna trend med 

försäljning av ekologiska produkter. För att göra det mesta av detta relativt nya segment krävs det 

från både säljare och köpares sida att miljö fortsätter värderas som en betydande aspekt vid 

försäljning av livsmedel. Miljön behöver få en prislapp, vilket allt fler företag har insett att man kan 

ge och utveckla när det gäller försäljning av ekologiska produkter. I och med att segmentets 

potential har upptäckts av allt fler företag har konkurrensen ökat för de miljönischade företagen. 

Långsiktig överlevnad för dessa företag blir därför studiens målvariabel.  

 

KunderFöretag 

Miljö  

  

 

 

 

 

Figur 3.1. Undersökningens utgångspunkt. 

 

Med målvariabeln långsiktig överlevnad blir det naturligt att studera faktorer knutna till 

marknadsföringsstrategier. Ur ett relationsmarknadsföringspespektiv passar involveringsteorin in 

när graden av involvering hos kunder som köper ekologiska produkter undersöks. Beroende på 

involveringsgrad finns det olika strategival för företagen.  

  22



Av uppsatsens bakgrund framgår svårigheten att överleva på en hårt konkurrensutsatt marknad och 

behovet för de miljönischade företagen att erbjuda något utöver ett lågt pris. Mervärde som 

värdeskapande teori blir därför essentiell för denna studie.  

 

För att kunna verka som ett miljönischat företag krävs det i vissa fall mer än att enbart visa att man 

säljer ekologiska produkter. Teorin om Service Value Chain blir därför väsentlig, då den belyser 

vikten av den interna samt interaktiva marknadsföringen utöver den externa marknadsföringen för 

företaget.  

 

Uppsatsen kommer även att studera företagens affärsidé eftersom den bör avspegla företagets mål, 

strategier och visioner. Affärsidén är företagets utgångspunkt och ska visa vilket segment de riktar 

sig mot samt hur.  

 

Undersökningen avser att se till både säljar- och köparperspektivet vilket medför relevansen för 

teorier som åskådliggör hur säljare och köpare förhåller sig till varandra. Om kunden ses som ett 

objekt och fokus ligger på att leverera färdiga produkter med låga priser, blir teorin om värdekedjan 

relevant. Om kunden i stället ses som ett subjekt och samtliga parter arbetar icke sekventiellt med 

kunden som medproducent, blir teorin om värdestjärnan relevant.  

3.2. Teoretiskt perspektiv 

Från bakgrunden framgår det att ekologiskt nischade livsmedelsföretag utsätts för stark konkurrens 

då fler företag, såsom stora livsmedelskedjor, har hakat på denna trend, och att det därmed finns ett 

större utbud. För att de ekologiskt nischade livsmedelsbutikerna ska kunna överleva blir det därför 

intressant att se om det finns andra faktorer, utöver traditionell marknadsföring med låga priser i 

fokus, som påverkar livsmedelsbutikerna. Därför har denna studie fokus på 

relationsmarknadsföringsperspektivet. För att kunna se till helheten kommer även inslag 

transaktionsmarknadsföringsperspektivet att beaktas.  

 

Relationsmarknadsföringsperspektivet har fokus på samverkan för att skapa ett mervärde för 

kunden. Målet är att skapa utveckling, där relationerna hamnar i centrum. Kunden ses som ett 

subjekt och en tillgång och utnyttjas genom utbyte av kunskap och information för att främja den 

värdeskapande processen.  
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Insikten om att ett ökat samspel mellan säljare och köpare leder till goda relationer och främjar 

antalet transaktioner vilket främjar den värdeskapande processen.52 Relationsmarknadsförings-

perspektivet för ekologiskt nischade företag innebär att den ekologiska aspekten måste integreras 

fullt ut i den värdeskapande processen och hos samtliga inblandade parter. 

 

Transaktionsmarknadsföringsperspektivet har som syfte att skapa utbyte av färdigtillverkade 

produkter mot pengar. Fokus ligger på utbytet, själva transaktionen, med varor mot pengar, och 

målet är att skapa så många transaktioner som möjligt. Detta perspektiv kan sägas vara det 

traditionella marknadsföringsperspektivet, där det enbart finns ett antal traditionella faktorer som 

påverkar företagens överlevnad, nämligen marknadsföringsmixen med de fyra p:na (produkt, pris, 

plats, påverkan). Det är genom dessa faktorer företagen konkurrerar mot andra, genom exempelvis 

prispressning och därav dra till sig kunder och marknadsandelar från konkurrenter. Marknadsföring 

sker i form av massmarknadsföring till anonym kund. Kunden ses som ett objekt och målet med 

marknadsföringen är att fånga kundens intresse och få denne att välja att köpa produkterna. 

Transaktionsmarknadsföringsperspektivet kan ses som en värdedistribuerande kedja. Detta 

perspektiv lämpar sig för företag som vill ha nya kunder inom en växande marknad, men metoden 

ses däremot inte som effektiv på lång sikt.53 Transaktionsmarknadsföringsperspektivet för 

ekologiskt nischade företag innebär att den ekologiska aspekten enbart är ett steg i den 

värdedistribuerande kedjan.  

3.3. Teoretisk utgångspunkt 

Nedan presenteras de delar av teorier som behövs för att svara till studiens problemformulering: 

vilka faktorer är viktiga för miljönischade livsmedelsbutikers långsiktiga överlevnad. 

Involveringsteorin 

Köpbeslutsprocessen talar om fem viktiga steg i individens beslutsprocess vid köp; 

problemigenkännande, informationssökande, utvärdering av alternativ, inköpsbeslut och 

efterköpsbeteende. När köparen har insett behovet av en produkt söker denne efter information om 

produkten. Informationen ger upphov till att en attityd om de olika alternativen skapas och köparen 

utvärderar bland annat risken för de olika alternativen. Det leder i sin tur fram till att en produkt 
                                                 
52 Grönroos, s. 31-37 
53 Ibid 
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väljs och inhandlas. Produkten fortsätter sedan att bli utvärderad genom hela sin livscykel för att 

sedan leda till ytterligare beslut om vidare köp av just denna produkt. Här kan man skilja på olika 

typer av produkter; hög- och låginvolverade. De höginvolverade kategoriseras av att alla stegen i 

köpbeslutsprocessen genomförs grundligare, då eventuella risker (emotionella såväl som 

ekonomiska) är högre, än vid låginvolverade produkter. Höginvolverade produkter kan uppfattas av 

köparen som subjekt, där den emotionella effekten av produkten blir viktigare än själva produkten 

(hedonic consumption), vilket leder till lojalare kunder. Låginvolverade produkter kännetecknas av 

låg uppfattad risk vilket gör att rykte och pris får en avgörande betydelse och det lämpar sig från 

företagens sida att satsa på marknadsföring av dessa och erbjuda lågt pris. Dessa kunder kan inte 

räknas vara lojala, eftersom pris och bekvämlighet är av störst betydelse.54

 

Relevansen för involveringsteorin återfinns för säljare som säljer ekologiska produkter till 

låginvolverade och höginvolverade kunder. Beroende på om kunden är låginvolverad eller 

höginvolverad i ekologiska produkterna, finns det olika aspekter att tänka på som säljare. Säljare 

som riktar sig till låginvolverade kunder förlitar sig på massproduktion och låga priser och vänder 

sig till icke lojala kunder som kräver en allmän information men ingen personlig service.  Säljare 

som riktar sig till höginvolverade och lojala kunder erbjuder högre kvalitet samt personlig service, 

genom att intressera kunden och göra denne involverad i produkten. Involveringsteorin blir 

relevant på grund av det ökade engagemanget för miljövänliga och ekologiska produkter man kan 

se på marknaden idag. 

Mervärde 

”Det slutgiltiga målet för – kanske till och med kärnan i – all ekonomiska aktivitet är att skapa 

värde.”55 Mervärde kan ges till kunden i form av lägre pris eller genom att erbjuda kunden 

någonting utöver enbart produkten, som gör denne villig att betala ett högre pris. Normann menar 

att för att en leverantör skall kunna hjälpa sin kund att skapa värde på ett mer effektivt sätt måste 

denne vara medveten om att mervärde kan innefatta mycket mer än enbart lägre kostnader. ”Det kan 

inbegripa sådana aspekter som ökad hastighet, bättre kvalitet eller pålitlighet; en mera positiv 

upplevelse, förbättrad säkerhet, ökad meningsfullhet och en nästan oändlig mängd andra faktorer, 

                                                 
54 Fill, Marketing Communications, s. 121-125 
55 Normann, Den nya affärslogiken, s. 76 
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vilkas enda gemensamma nämnare är att kunder eller – ännu viktigare – kundens kund värdesätter 

dem”.56

Relevansen för mervärdesteorin ligger i att studera företagets sätt att erbjuda kunden andra värden 

än lågt pris gällande försäljning av ekologiska produkter. Detta lämpar sig för de miljönischade 

företagen som inte kan erbjuda lågt pris på de ekologiska produkterna men erbjuder den ekologiska 

aspekten som ett högre värde.  

Service Value Chain 

För att få ett framgångsrikt företag finns det en kedja bestående av fem länkar som man bör följa. 

De fem länkarna är; 

1. Internal service quality- en kraftig satsning på sina medarbetare och deras utveckling främst 

med avseende på hantering av kund vilket leder till... 

2. Satisfied and productive service employees- lojalare och hårdare arbetande anställda, vilket 

resulterar i… 

3. Greater service value- ett effektivare skapande av kundvärden och högre servicenivå, vilket 

leder till... 

4. Satisfied and loyal customers- nöjda återkommande kunder som sprider goda referenser om 

företaget vilket slutligen ger... 

5. Healthy service-profits and growth- ett företag med överlägset resultat. 

 

Resonemanget om ett framgångsrikt företag fortsätter med att nyckeln till fortsatt expandering och 

vinst är kundhantering, se figur 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2 Översatt och reviderad version av Service Value Chain. 

                                                 
56 Ibid, s. 94. 
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Kundhantering bör vara integrerat i företagets interna marknadsföring och användas som 

tyngdpunkt i bedömning och utveckling av de anställdas utförda kvalitet samt prestation. Jämsides 

med den interna marknadsföringen bör man arbeta aktivt med den interaktiva marknadsföringen. 

Företag som insett vikten av köpar-säljar interaktionen och hur den kan leda till nöjda 

återkommande kunder som indirekt marknadsför företaget till sin umgängeskrets, har kommit en 

lång väg. Emellertid krävs det ytterligare insatser för att behålla kunder över en längre period och 

då i form av kompetens inom relationsmarknadsföring för att utveckla hantering av 

kundrelationer.57

 

Relevansen för denna teori återfinns i vikten av fungerande marknadsföring på alla nivåer för de 

miljönischade livsmedelsföretagen, för att nå ut med budskapet om miljöaspekten, vid försäljning av 

ekologiska produkter till kunderna. Det räcker inte enbart att utåt sett visa att man säljer 

ekologiska produkter, utan det är av betydelse att få in det ekologiska tänkandet i hela 

verksamheten. Detta kommer i denna studie undersökas genom den förekommande interaktionen 

mellan företag och kund i form av service. 

Affärsidé 

Ett företags affärsidé består av en; ”kombination av faktorer som kan ge ett företag 

konkurrensfördelar; vanligen formulerad i tanke eller skrift för att ange inriktningen hos 

företaget”.58 Enligt Normann innefattar affärsidébegreppet vilket segment företaget inriktar sig på 

och vill dominera samt hur man ska gå tillväga. Normann har vidare beskrivit affärsidén genom ett 

antal grundläggande egenskaper. Den består av olika komponenter som bildar ett komplicerat 

mönster, det vill säga ett system där affärsidén speglar helheten i detta system. Affärsidén bör 

vidare innehålla bland annat beskrivningar på flera nivåer, det segment som företaget dominerar 

eller riktar sig mot, och de produkter eller det ”system” som erbjuds. Affärsidén skall vidare 

beskriva företagets faktiska sätt att fungera, det vill säga sätt att tjäna pengar och den existerar inte 

förrän den är förverkligad.59

 

Relevansen för denna teori är att undersöka hur den ekologiska aspekten presenteras och 

integreras i verksamheten hos de miljönischade livsmedelsföretagen. 

                                                 
57 Kotler et al, Principles of Marketing, s. 546-547 
58 Nationalencyklopedin, Affärsidé 
59 Normann – Skapande företagsledning s. 48, 53 

  27



Värdekedjan 

Värdekedjan innebär ett sekventiellt arbete för samtliga aktörer där fokus ligger på 

värdedistribution, vilket medför att aktörerna får begränsad kontakt med varandra och 

slutkonsumenten. Att skapa ett högre värde för slutkonsumenten har ingen prioritet och därför 

lämpar sig värdekedjan för låginvolverade standardiserade produkter med ett lågt pris.60 

Värdekedjan har fokus på kortsiktigt utbyte och kan därför kopplas till transaktionsmarknadsföring 

och målstyrning. 

 

Denna teori är relevant för företag som ser kunden som ett objekt, där fokus ligger på 

värdedistribution och viljan att skapa ett lågt pris och på så sätt kunna sälja ekologiska produkter 

till så många kunder som möjligt. Relevansen för denna teori är troligen begränsad då de 

ekologiskt nischade företagen antagligen inte använder sig av värdedistributionssättet i någon 

större grad, då deras kunder troligen inte är låginvolverade, men aspekten behöver ändå tas upp 

och undersökas. 

Värdestjärnan 

Inom värdestjärnan ligger fokus på värdeskapande genom ”icke sekventiellt” samarbete med alla 

aktörer samt integrering av slutkunden som medproducent. Slutkundens individuella behov lyfts 

fram och produkter anpassas utefter dem, vilket resulterar i att värdestjärnan passar för komplexa 

och höginvolverade produkter som återknyter till höginvolverade kunder som inte är priskänsliga.61 

Inom värdestjärnan hamnar utvecklingsaspekten i fokus. Värdestjärnan kan kopplas till 

relationsmarknadsföring, processtyrning och intern marknadsföring. 

 

Denna teori är relevant för företag som ser kunden som ett subjekt, där fokus ligger på den 

värdeskapande processen sett utifrån kundens behov. Detta fokus erbjuder kunder ett annat värde 

än lågt pris. Teorin riktas till de företag som genom integrering av den ekologiska aspekten vill 

fånga upp de kunder som ser detta som något värdefullt i samband med köp av livsmedel. 

                                                 
60 Porter (1985), Competitive Advantage, s. 33-61 
61 Normann & Ramirez (1994),  Den nya affärslogiken, s. 51-62 
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Syntes av Service Value Chain, Affärsidé och Värdestjärnan 

Service Value Chain synsättet går hand i hand med värdestjärnan och i vissa fall affärsidén. För 

företag som väljer att nischa sig mot ekologiskt är det av stor vikt att denna aspekt integreras i 

verksamheten och att den hela tiden arbetas effektivt med. Det räcker inte med att enbart skriftligen 

presentera denna aspekt i affärsidén. För att kunna återspeglas som en ekologiskt inriktad 

livsmedelsbutik är det viktigt för företaget att förutom externt förmedla deras ekologiska inriktning, 

även göra det i den interaktiva marknadsföringen med kunden. För att kunna förmedla kunderna 

denna aspekt krävs det en fungerande intern marknadsföring mellan ledning och anställa inom 

företaget, se figur 3.3 

 

Företagsledning

Anställda Kunder 

EKOLOGISKT

Figur 3.3. Syntes av Service Value Chain, Affärsidé och Värdestjärnan 
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3.4. Teoretisk syntes 

Undersökningens problemformulering lyder; vilka faktorer är viktiga för miljönischade 

livsmedelsbutikers långsiktiga överlevnad, vilket kommer att kunna besvaras med hjälp av den 

teoretiska syntesen som presenteras nedan. 

 

På dagens livsmedelsmarknad är konkurrensen hög, vilket gör att företagets affärsidé och strategier 

får avgörande betydelse för långsiktig överlevnad. I denna syntes kommer författarna fram till att 

det finns två vägar att gå gällande strategi; fokus på utbyte genom värdedistribution eller fokus på 

utveckling genom värdeskapande.  
 

Vid val av utbyte och värdedistribution som övergripande strategi blir massproduktion och stordrift 

en väsentlig del. Denna strategi riktar sig till kunder som är låginvolverade i den ekologiska 

aspekten vid köp av livsmedel. Kunderna är priskänsliga, har ett lågt servicebehov och har ett lågt 

behov av informationssökning samt anses icke lojala, vilket resulterar i att säljaren inte behöver 

tillhandahålla mer än generell information om de ekologiska produkterna. Företagen försöker fånga 

kunder genom att förmedla sina låga priser via extern marknadsföring som ett mervärde och på så 

sätt informera kunderna om de ekologiska produkterna som finns att köpa.  

 

Vid val av utveckling och värdeskapande som övergripande strategi blir integrering av miljön i 

affärsidén av väsentlig betydelse. Det krävs emellertid mer än att enbart presentera miljöaspekten i 

extern marknadsföring och i företagets affärsidé. För att ordentligt kunna förmedla miljöaspekten 

krävs en fungerande intern marknadsföring inom företaget och en interaktiv marknadsföring med 

kunden. Fokus hamnar på att erbjuda kunden den ekologiska aspekten som ett mervärde vid köp av 

de ekologiska produkterna. Denna strategi riktar sig mot återkommande kunder som är 

höginvolverade i den ekologiska aspekten vid köp av livsmedel. Då kunderna är höginvolverade blir 

informationssökning en naturlig del i köpprocessen och det är viktigt från säljarens sida att 

tillgodose kunden med god information om de ekologiska produkterna. Kunderna är i behov av hög 

service och blir därför inte lika priskänsliga. Erfarenheter och word-of-mouth får stor betydelse för 

både nyförsäljning och återköp. Detta för att kunderna anses lojala till de butiker som kan tillgodose 

ovanstående faktorer. 
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Båda dessa strategier leder fram till ett mervärde för kund, vilket är avgörande för långsiktig 

överlevnad, se figur 3.4. 

3.5. Undersökningens syntetiska modell 

 
 

Figur 3.4. Undersökningens syntetiska modell. 
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Figur 3.4, undersökningens syntetiska modell, och figur 3.5, påvisar fyra kombinationer av 

företagets (säljarens) strategi och kundens 

(köparens) grad av involvering i de ekologiska 

produkterna. Två av dessa kombinationer leder 

till långsiktig överlevnad för företaget. Vid val 

av utbyte som övergripande strategi är priset av 

avgörande betydelse, och här är det 

låginvolverade kunder som strategin vänder sig 

till. Vid val av utveckling som övergripande 

strategi är det andra faktorer utöver pris som är 

av avgörande betydelse, och här är det 

höginvolverade kunder som strategin vänder 

sig till. De andra två kombinationerna skall 

enligt teorierna inte fungera i verkligheten. 

Långsiktig 

överlevnad 

 

 
Utbyte 

Utveckling 

Hög 

involvering

Låg 

involvering 

Långsiktig 

överlevnad

Figur 3.5 Kombinationer av företagsstrategi

och kundinvolvering för långsiktig överlevnad. 

3.6. Arbetsmetod 

För att kunna genomföra studien kommer en GAP-analys att genomföras mellan ledningsnivå och 

anställda. Detta görs genom att ställa identiska intervjufrågor till dessa två nivåer inom 

livsmedelsföretagen. Sedan ställs intervjusvaren mot varandra, för att undersöka om det 

förekommer några skillnader i svaren. I de fall då företagen är små kommer inget gap att 

undersökas. Detta på grund av att det enbart finns en nivå inom företaget, vilket gör GAP-analysen 

meningslös. 
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3.7. Teoretisk referensram 

Syftet med denna undersökning är: genom en fallstudie analysera och utvärdera miljönischade 

livsmedelsbutikers marknadsföringsstrategier. För att undersöka detta kommer nedanstående 

faktorer och variabler att fokuseras på.  

 

Målvariabel f(y): Långsiktig överlevnad 

      

Faktorer Variabler Undersökningsvariabler 

Involvering  Låg / Hög Lojalitet, informationssökning, priskänslighet. 

 

Interaktion Låg / Hög Servicenivå. 

 

Strategi Värdedistribution / 

Värdeskapande 

Affärsidé, mervärde genom lågt pris på ekologiskt 

eller mervärde genom ekologisk aspekt. 

 

Intern marknadsföring Fungerande /  

Icke fungerande 

Uppfattningar om bland annat företagets affärsidé 

hos olika nivåer. 

 

Involvering 

Kundernas grad av involvering kommer att undersökas genom frågor om lojalitet, 

informationssökning och priskänslighet. Utifrån svaren kommer författarna senare att kunna avgöra 

huruvida kunderna är hög eller låginvolverade i sina ekologiska produktinköp.  

Interaktion 

Huruvida det förekommer interaktion mellan kund och företag kommer att kunna bedömas genom 

företagets service gentemot kund samt kundens uppfattning om servicen. 
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Strategi 

Företag kan använda sig av två olika övergripande strategier; utbyte där den ekologiska aspekten 

enbart presenteras via den externa marknadsföringen, där kunden ses som ett objekt, eller 

utveckling i form av att integrera den ekologiska aspekten som ett högre värde i affärsidén, där 

kunden ses som ett subjekt. Detta kan kopplas till mervärde genom att erbjuda lågt pris på 

ekologiskt eller erbjuda ekologiskt som ett högre värde i form av den efterfrågade ekologiska 

aspekten. Genom att undersöka företagens affärsidé och mervärde, kommer författarna att kunna 

fastställa vilken typ av strategi företagen använder sig av. 

Intern marknadsföring 

Den interna marknadsföringen kommer att genom en GAP- analys, där författarna ställer identiska 

frågor till ledningsnivå och anställda inom företaget, undersöka huruvida företaget har en 

fungerande intern marknadsföring. 
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4. Empiri 

I detta kapitel redovisas undersökningens empiriska data. Först redovisas en företagspresentation av 

de valda livsmedelsföretagen. Detta följs av sammanställningar av intervjuerna hos företagen och 

sammanställningar av kundenkäterna hos respektive livsmedelbutik.  

4.1. Företagspresentation 

Nedan följer en företagspresentation om de ekologiskt nischade livsmedelsbutiker som är med i 

denna undersökning. Först redovisas de tre stora företagen, följt av de två små företagen. 

Gryningen 

Gryningen är en ekologiskt inriktad hälsobutik belägen på Södermalm i Stockholm. De erbjuder ett 

stort sortiment av ekologiska och biodynamiska produkter samt kosttillskott. Produkterna är valda 

med tanke på matglädje, hälsa och omtanke om människa och miljö. Gryningen menar att butiken 

skall tillhandahålla kunderna allt de behöver. ”Vi tänker själva på det som ett litet hälsovaruhus. 

Hos oss kan du handla mjölk och bröd till frukost, färska grönsaker, ris och bönor, tvättmedel och 

blöjor, hudkräm och vitaminer, ja allt du kan tänkas behöva hemma. I butiken finns alltid kunnig 

personal som hjälper dig med allt från kostrådgivning till att hitta rätt bland vitaminer och 

mineraler.”62 Gryningen skänker en del av sin vinst till välgörande ändamål, bland annat till 

Världsnaturfonden och Naturskyddsföreningen.  

 

Företeelsen till Gryningen startade redan på 70-talet med en lägenhetsbutik, sedan dess har butiken 

varit på flera olika adresser genom åren. På den nuvarande platsen på Folkungagatan 68, har 

Gryningen haft sin verksamhet sedan 1985. De nuvarande ägarna, Mickey Vujicic och hennes man, 

Goran Vujicic, har haft Gryningen i deras ägo i cirka 8 år, sedan början av 2001. Både Mickey och 

Goran kände till Gryningen långt innan förvärvet. Mickey var exempelvis en flitig kund hos 

Gryningen redan på 80-talet. Mickey och Goran hade båda ett starkt intresse för den här typen av 

verksamhet, och har sedan förvärvet lyckats mångdubblat butikens omsättning. Idag har företaget 

elva anställda på sex heltidstjänster. 
                                                 
62 Gryningen.eu, Vår filosofi. 
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Hermans Ekohandel 

Hermans Ekohandel är belägen i centrala Stockholm och är en fullsortimentsbutik med miljövänliga 

produkter som är speciellt utvalda för att vara bra för både kund och miljön. Hermans Ekohandel 

har en idé om att kunderna ska kunna hitta allt de behöver i deras butik. ”Du skall kunna fylla din 

kundkorg med precis allt som du normalt sett handlar på din vanliga livsmedelsbutik här inne på 

Hermans, allt från tvättmedel och barnmat till oxfilé. Den stora skillnaden är bara det att vad du än 

stoppar i din varukorg så kan du vara säker på att just dessa varor är de bästa varorna tillgängligt för 

tillfället med avseende på klimatpåverkan.”63 På Hermans Ekohandel ska kunderna slippa titta på 

innehållsförteckningarna, utan enbart förlita sig på att samtliga produkter är noggrant utvalda av 

personalen som har detta i åtanke. Sortimentet består av helt miljövänliga, närproducerade och 

säsongsanpassade varor. Förutom försäljning av livsmedelsprodukter säljer företaget lunch och fika, 

där kunderna har möjlighet att sätta sig ner, äta/fika och läsa tidning. Hermans Ekohandel levererar 

även fruktpåsar till företag.  

 

Hermans Ekohandel ägs av Johan Lindeborg och startades december år 2008 tillsammans med 

butikschefen Håkan Svensson. Tanken att starta butiken fanns i flera år, och minst ett år innan 

öppning letade Johan och Håkan efter en lämplig lokal att ha verksamheten i. Idag har företaget fyra 

anställda.  

 

Hermans Ekohandel har som vision att öppna fler butiker, men eftersom den nuvarande butiken är 

relativt nystartad, behövs lite mer tid för att verkligen landa i vad företaget ska ha som 

grundkoncept. Sortimentet ser annorlunda ut än för ett halvår sedan, och meningen för Hermans 

Ekohandel är att ta reda på vad kunderna verkligen vill ha och efterfrågar, innan planering för nya 

butiker kan påbörjas. ”Många har ett stort intresse för mat och hälsa. Vi kommer att starta sälja lite 

hälsokostprodukter, exempelvis kosttillskott, så att de som vill inte behöver jaga runt efter 

hälsokostbutiker också”, säger Håkan. 

                                                 
63 Hermansekohandel.se, Vår idé. 
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Matdistriktet 

Matdistriktet är en medveten livsmedelsbutik mitt i centrala Stockholm som erbjuder ett noggrant 

utvalt sortiment. Matdistriktet månar om det som är ekologiskt, närproducerat och småskaligt 

tillverkat. ”Hos oss är det inte bara smaken och kvaliteten som är det viktiga. Vi vill veta var maten 

kommer ifrån, göra kloka val som berör miljö och natur och samtidigt erbjuda dig en inspirerande 

plats för mat.”64 Matdistriktet menar att maten skall, förutom att smaka gott, vara fri från onödiga 

tillsatser och smakförstärkare. 

 

Matdistriktet startade augusti år 2008. Halva butiken ägs av Caroline Tallving, och andra halvan av 

ägarna för ”Cous Cous Catering och Event”, Nils Berg och Anna Flytström. Caroline och Anna har 

varit vänner innan företagets etablering. När Anna gick in som delägare för ”Cous Cous Catering 

och Event” (som funnits i tolv år) och i samband med att ”Cous Cous Catering och Event” behövde 

byta lokal, dök idén upp om att öppna den drömbutik som vännerna velat så länge. Den nuvarande 

platsen för butiken var idealisk, eftersom lokalen hade möjligheter att integrera både catering och 

butiksverksamhet. Idag har Matdistriktet tre anställda, och i nuläget finns det inga tankar på att 

utöka verksamheten.  

Goodstore 

Goodstore är ett familjeägt livsmedelsföretag beläget på Södermalm i Stockholm. Butiken vill 

möjliggöra för en bättre miljö, en förbättrad personlig hälsa och stödja rättvis handel. ”Vår 

förhoppning är att med butikens närvaro öka utbudet av ekologiska, vegetariska och rättvisemärkta 

produkter.”65 Butiken har över 1500 produkter, varav minst 95 procent av sortimentet är 

ekologiska. Förutom försäljning av produkter i butiken har kunderna möjlighet att handla direkt 

över Internet genom deras webshop, och sedan få varorna hemlevererade eller skickade med paket.  

 

Goodstore startades december år 2006 med Catharina Ström som delägare. Idag är det enbart 

Catharina och hennes sambo Daniel som är verksamma i butiken. Idén var att öppna en butik med 

mat som ägarna själva åt, ekologiskt och vegetariskt. Sedan starten har varorna konkretiserats och 

förfinats, och sortimentet utökats. 

                                                 
64 Matdistriktet.se  
65 Goodstore.se, Om oss.   
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Smaksatt 

Smaksatt är en liten livsmedelsbutik på Södermalm i Stockholm, som fokuserar på försäljning av 

ekologiska livsmedel. För Smaksatt är miljöaspekten viktig och därför väljer butiken noggrant ut 

produkter för både människans och jordens välbefinnande. ”I butiken hittar du bl.a ekologiska 

mejeriprodukter, dessertostar från Sörmland, sylt och marmelad från Östergötland, ett stort utbud av 

oljor, biscotti och skorpor från Eskilstuna, ekologiska grönsaker, dinkelprodukter, rättvisemärkt 

kaffe och te, massor av härlig choklad och mycket annat. Minst 80 % av alla produkter i butiken är 

ekologiska.”66

 

Smaksatt startades november år 2007 i form av ett kommanditbolag. Butiken har sakta utvecklats 

uppåt, och består idag av enbart ägaren Maria Hjalmunge. 

4.2. Insamlat material 

Nedan följer en sammanställning av intervjuerna hos de valda livsmedelsföretagen. Intervjuer med 

de stora företagen (Gryningen, Hermans Ekohandel och Matdistriktet) har gjorts med en person 

med en ledande roll, och en person som arbetar som butiksbiträde i butiken. Intervjuer med de små 

företagen (Goodstore och Smaksatt), har gjorts med en nivå inom företaget, ägarna/ledningen. Detta 

följs med sammanställningar av enkätundersökningar för respektive företag. Intervjufrågor med 

ledning och anställda samt kundenkät finns bifogat som bilagor.  

Gryningen 

På Gryningen har ägaren Mickey Vujicic och butiksbiträdet Chatrin Hamory intervjuats. 

Sammanställd intervju med ägaren Mickey Vujicic 

Gryningens grundidé är att tillhandahålla ekologiskt och biodynamiska varor (gärna 

Demetermärkta) som går att kombinera med en hälsosam livsstil. Gryningen har enligt Mickey 

ungefär 60-80 % återkommande kunder, men även många nya kunder som aldrig varit i butiken 

förut. Hon poängterar att det är svårt att avgöra exakt vilka som återkommer, en del droppar av och 

ersätts av andra. Att det hela tiden tillkommer nya kunder tror Mickey beror på den muntliga 

spridningen.  

                                                 
66 Smaksatt.com 
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Gryningen är enligt Mickey väldigt dåliga på annonsering, men många känner till Gryningen då de 

varit/är pionjärer i branschen. Att kunderna väljer att handla på Gryningen tillskriver Mickey dels 

det stora sortimentet på cirka 4000 produkter varav 80 procent är ekologiska och dels den kunniga 

personalen.  

 

Gryningen försöker ideligen förnya sitt sortiment utifrån tips från kunder eller den ”ärliga” 

prissättningen som de har. Med ”ärlig” prissättning menar Mickey att de på samtliga produkter har 

ett påslag uträknat för att överleva, men inte för att vinstmaximera. Självklart har priserna ökat 

under det senaste året då branschen har haft en prisboom, men Mickey tror kunderna får ett 

mervärde i form av den kunskap butiken kan erbjuda om produkterna. Hon menar även att de bidrar 

filosofiskt med att öka det ekologiska över huvud taget i världen och indirekt hjälper världen. 

Denna filosofi är en grundförutsättning för att jobba på Gryningen, man måste leva som man lär 

säger Mickey, för att kunna förmedla det vidare till sina kunder.  

 

Mickey säger att de på Gryningen är väldigt dåliga på annonsering och att det därför är av yttersta 

vikt för företaget att ryktet som sprids är av godo för dem. Mun till mun är den viktigaste formen av 

annonsering och många gånger deras ända sätt att nå ut till sina kunder. 

Sammanställd intervju med anställda Chatrin Hamory 

Chatrin säger att Gryningens grundidé är att de ska föra ut ett budskap; att sälja ekologiskt, gärna 

biodynamiska livsmedel (Demetermärkt). Enligt Chatrin har gryningen mycket återkommande 

kunder som kommer av en speciell anledning. ”Oftast har de via mun till mun fått höra talas om 

butiken då vi inte marknadsför oss”, säger Chatrin. 

 

Chatrin menar på att Gryningen har varit pionjärer inom ekologiskt vilket gör att kunderna hittar dit 

för det vet att de kan få den informationen de är ute efter. Att Gryningen har allt det som man söker 

efter, färska grönsaker, färskt bröd varje dag från olika leverantörer etcetera tillför mycket utöver 

den kunskap och inspiration Chatrin och de övriga anställda bidrar med. Sortimentet styrs nästan 

enbart av kunderna, så länge de stämmer överens med Gryningens filosofi. Det ska gärna vara 

ekologiskt/biodynamiskt och man tar enligt Chatrin hänsyn till helheten. Allt från transporterna till 

att det främjar det Gryningen tror på. 

 

”Prissättningen är ärligt satt utan extrema påslag”, säger Chatrin. Gryningen har alltid haft låga 

priser vilket varit en orsak till att folk kommit. Nu har priserna på ekologiskt gått upp jätte mycket, 
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men Chatrin menar att många av kunder är medvetna om varför det har höjts. Många är dessutom 

redo att betala för att få, och bidar till det som Gryningen står för. Förutom själva produkten ges ett 

mervärde i form av inspiration och kunskap samt att ägarna till butiken donerar till välgörande 

ändamål och försöker bidra till samhället på olika sätt.  

Sammanställning av enkätfrågor med Gryningens kunder 

11 av Smaksatts kunder tillfrågades att fylla i enkäten och nedan kommer frågorna redovisas i 

diagram, bortsett från de frågor som var öppna som redovisas i en sammanställning. Av de 

tillfrågade kunderna var 73 procent kvinnor och de resterande 27 procenten var män.  

Fråga 2. Ålder

9%

46%27%

18%

Under 20
20 - 35
35 - 50
Över 50

Fråga 3. Hur fick du information om 
affären?

8%

50%

17%

8%

17%
0%

Reklam
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Gick förbi
Letade aktivt
Artikel
Annat

Fråga 5. Hur anser du att du blir bemött av 
personalen i butiken?

0%

0%

45%

55%

Inte bra
Ganska bra
Bra
Väldigt bra

Fråga 4. Hur ofta handlar du här?

18%

28%

9%

9%

18%

18%

0%
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Nån/vecka
Varannan vecka
Nån gång/mån
Nån gång/år
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Första gången

  40



Fråga 6. Hur bra kunskap anser du att 
personalen har om de ekologiska 

produkterna?

0%

0%

36%

55%

9%

Inte bra

Ganska bra

Bra

Väldigt bra

Ingen
uppfattning

Fråga 7. Anser du att ekologiska 

produkter är värda ett högre pris? 91 

procent av de tillfrågade kunderna 

svarade att de ansåg att ekologiska 

produkter var värda ett högre pris medan 

de resterande 9 procenten ansåg att de 

inte var det. 

 

 

 

 

Fråga 8. Varför handlar du ekologiska produkter? Kunderna svarade att de ansåg ekologiska 

produkter hade ett bättre innehåll med mer vitaminer och fria från skadliga ämnen. Att de 

ekologiska produkterna var bättre för miljön, tyckte många av kunderna var av stor betydelse, och 

då framför allt för att de stödjer ett mer naturligt sätt att förhålla sig till odling av mark, bidrar till ett 

naturligare kretslopp och stödjer en hållbar utveckling. 

 

Närhet 5. 

Pris 4. 

Service 3. 

Specialkunskap 2. 

Ekologi 1. 
Fråga 9. Rangordna följande faktorer från 1 till 5 efter 

hur viktiga de är för dig vid köp, där 1 är viktigast och 5 

är minst viktigast. Kundernas sammanvägda svar på 

randordningen redovisas i tabell 4.1.  

 

Fråga 10. Väljer du att handla ekologiska 
produkter i andra butiker utöver den här?

82%

18%

Ja
Nej

Tabell 4.1. Sammanvägd 

rangordning på fråga 9. 
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Fråga 11. Hur stor ungefärlig andel av dina 
ekologiska produktinköp sker i den här 

butiken?

56%

22%

11%

11%

0-25 %
25-50 %
50-75%
75-100%

Fråga 12. Varför väljer du att handla 

hos Gryningen? Kunderna svarade att 

det berodde på deras enorma utbud, 

mycket kunnig personal och 

förhållandevis låga priser. Vissa kunder 

svarade även att butiken låg i närheten 

och andra svarade att de hade fått den 

rekommenderad. 

 

 

Hermans Ekohandel 

På Hermans Ekohandel har butikschefen Håkan Svensson och butiksbiträdet Madelene Jonsäll 

intervjuats. 

Sammanställd intervju med butikschefen Håkan Svensson 

”Hermans Ekohandels grundidé är att sälja miljömärkta och ekologiska produkter samt att erbjuda 

kunderna ett fullt sortiment”, säger Håkan. Hela sortimentet har inte en ekologisk stämpel på sig 

men dessa produkter känner företaget att de ändå kan stå för. Butiken har enligt Håkan ungefär 50 

procent återkommande kunder, där många kunder åker en längre väg för att handla på Hermans 

Ekohandel. 

 

Kunderna har hittat dem via nätet och hört talas om dem från mun till mun. Enligt Håkan handlar 

kunderna hos dem specifikt för att de vill ge ett ”statement”. Därför är det viktigt att vara flexibla i 

fråga om sortimentet. ”För bara ett halvår sen såg sortimentet annorlunda ut”, säger Håkan. Det är 

dock viktigt att kunna fylla butiken med vanliga livsmedel och inte bli en obskyr nischade liten 

butik. När det gäller priserna anser Håkan att det är vanliga ekologiska priser, såsom de ekologiska 

priserna är hos andra butiker.  

 

Förutom själva produkten får man en helhet när man handlar hos Hermans Ekohandel, man ska inte 

behöva springa runt till olika butiker utan det räcker med att enbart gå hit, anser Håkan. En viktig 
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aspekt är personalens meriter och kunskap när det gäller miljö och matintresse. Hermans Ekohandel 

har inga resurser för marknadsföring utan använder sig av billiga och enkla 

marknadsföringsmetoder, som exempelvis egen hemsida på nätet med tillhörande blogg och egen 

community, där de försöker förmedla sin kunskap. 

Sammanställ intervju med anställda Madelene Jonsäll 

”Hermans Ekohandels grundidé är att man ska kunna handla ekologiskt enkelt”, säger Madelene. 

Butiken har cirka 50 procent återkommande kunder som vanligtvis har gått förbi när de var 

exempelvis på väg till tandläkaren eller jobbet. Några har varit med i en Facebookgrupp och läst om 

Hermans Ekohandel där, alternativt hittat artiklar om företaget.  

 

Madelene menar att kunderna som söker sig till Hermans Ekohandel skiljer sig från exempelvis 

Coops kunder, genom att de är intresserade av att diskutera de ekologiska produkterna med 

personalen och bryr sig om vad de köper. Därför är det viktigt att de lyssnar på vad kunderna vill ha 

för sortiment. Priset, tror Madelene, att kunderna tycker både är positivt och negativt, beroende på 

produkten. ”Mervärde ges i form av ekologi och miljö”, säger Madelene. Att ha ett eget intresse för 

ekologi och miljö är av stor vikt för att jobba på Hermans Ekohandel. 

Sammanställning av enkätfrågor med Hermans Ekohandels kunder 

10 av Hermans Ekohandels kunder tillfrågades att fylla i enkäten och nedan följer frågorna 

redovisade i diagram, bortsett från de frågor som var öppna som redovisas i en sammanställning. 

Av de tillfrågade kunderna var 80 procent kvinnor och de resterande 20 procenten var män. 

Fråga 2. Ålder

70%

20%

10%
0%

Under 20
20 - 35
35 - 50
Över 50

Fråga 3. Hur fick du information om 
affären?

30%

30%

10%

30%

0%
0%

Reklam
Familj/bekanta
Gick förbi
Letade aktivt
Artikel
Annat
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Fråga 4. Hur ofta handlar du här?

20%

10%

30%

20%

20%

0%

0%

Daligen
Nån/vecka
Varannan vecka
Nån gång/mån
Nån gång/år
Enstaka
Första gången

Fråga 5. Hur anser du att du blir bemött av 
personalen i butiken?

10%

0%
0%

90%

Inte bra
Ganska bra
Bra
Väldigt bra

Fråga 6. Hur bra kunskap anser du att 
personalen har om de ekologiska 

produkterna?

70%
20%

10%
0%

0% Inte bra

Ganska bra

Bra

Väldigt bra

Ingen

Fråga 7. Anser du att ekologiska 

produkter är värda ett högre pris? 

Samtliga kunder svarade att de ansåg att 

ekologiska produkter var värda ett högre 

pris.  
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Specialkunskap4. 

Service 3. 

Pris / Närhet 2. 

Ekologi 1. 

Fråga 8. Varför handlar du ekologiska produkter? Kunderna svarade att anledningen var för den 

egna hälsan och miljön, men även för att det smakar godare och har en bättre kvalitet. Ett fåtal 

kunder valde att handla ekologiska produkter för att de garanterat var GMO-fria (fria från 

genmodifiering reds. anm.) och såg ekologiska produkter som ett sätt att välja bort alltför 

giftbesprutade produkter. 

 

Fråga 9. Rangordna följande faktorer från 1 till 5 efter hur 

viktiga de är för dig vid köp. Kundernas sammanvägda svar 

på randordningen redovisas i tabell 4.2. 

Tabell 4.2. Sammanvägd 

rangordning på fråga 9.



 

Fråga 10. Väljer du att handla ekologiska 
produkter i andra butiker utöver den här?

100%

0%

Ja
Nej

Fråga 11. Hur stor ungefärlig andel av dina 
ekologiska produktinköp sker i den här 

butiken?

70%

20%

10%

0%

0-25 %
25-50 %
50-75%
75-100%

Fråga 12. Varför väljer du att handla hos Hermans Ekohandel? Kunderna svarade att det 

berodde på det stora ekologiska sortimentet, god service, kunnig personal och att det är en trevlig 

butik. Viss andel av kunderna uppgav även närheten till butiken som ett svar, men poängterade även 

att man handlade vissa typer av ekologiska produkter hos Hermans Ekohandel för att de inte fick 

tag i dem i andra butiker, eller för att de ansåg det var värt att ta sig dit för produkterna. 

Matdistriktet 

På Matdistriktet har ägaren Caroline Tallving och butiksbiträde Jessica Cortes intervjuats. 

Sammanställd intervju med ägaren Caroline Tallving 

”Matdistriktets grundkoncept är att sälja bra och medveten mat, som är fri från tillsatser, 

miljömedveten och gärna närproducerad”, säger Caroline. Butiken har många stammisar men 

dagligen kommer det in nya kunder. Oftast har de läst om butiken eller helt enkelt passerat förbi på 

väg till/från tunnelbanan. Många har även fått butiken rekommenderad av vänner och bekanta. 

Caroline menar att kunderna som kommer till butiken ofta är duktiga själva och har stenkoll. Därför 

uppskattar Caroline om man önskar och frågar om produkterna, hon vill ha en dialog med sina 

kunder. Kunderna kan till exempel skriva ner önskemål och tips på nya produkter och lägga 

förslagen i en grön brevlåda som finns inne i butiken. 

 

På frågan vad kunderna anser om priserna är det delade meningar, tycker Caroline. Oftast är de 

kunder som tycker att det är dyrt inte vana vid att kvalitet kostar, menar Caroline, och fortsätter med 

att det självklart blir skillnad på priserna med mat från en gård i Sörmland gentemot från Polen. 
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Utöver själva produkten får kunderna ett trevligt bemötande, tips och personlig service om allt från 

en hel middag till morgonmål. Caroline anser att personalen har en hög kunskap och kan ge en bra 

personlig service. Genom att vara ”skitbra” försöker Matdistriktet nå ut till kunderna. De skickar ut 

nyhetsbrev, har aktiviteter såsom matkurser och bokreleaser av matböcker. Man kan även hyra in 

sig på Matdistriktet för ha ”efterjobbetmys”.  

 

Caroline vill förmedla att Matdistriktet är en matmötesplats där man inte bara kommer in och 

shoppar och sen går, utan kan ta del av kunskap och inspiration. Stora reklamkampanjer täcker inte 

budgeten, så utöver alla kringaktiviteter har Matdistriktet tryckt upp ett grönt vykort som enkelt kan 

delas ut till kunder. 

Sammanställd intervju med anställda Jessica Cortes 

”Matdistriktets grundidé är att de ska ha råvaror, så rena som möjligt utan konstiga tillsatser”, säger 

Jessica. Butiken har, enligt Jessica, många stammisar som kommer för att äta lunch och/eller 

handla. ”Kunderna har ofta hittat till butiken via information från Internet, dagstidningar eller 

klassikern; djungeltrumman”, säger Jessica. Många råkar bara gå förbi för att de tar en annan väg 

eller är på väg till/från tunnelbanan. 

 

Det butiken vill förmedla är att ekologiskt inte är en trend utan en livsstil. Att anpassa sortimentet 

utifrån kundernas önskningar görs till viss del, då man inte vill chocka kunderna med enbart nya 

konstiga produkter men ändå vill förvåna och inspirera. Priserna, tror Jessica, kan ibland uppfattas 

som lite högre av kunderna, men när de får förklarat för sig att det beror på uppfödning etcetera 

förstår de. Förutom själva produkten är den en helhet som ges till kunderna i form av bland annat 

god service och trevlig atmosfär.  

 

Alla som jobbar på Matdistriktet har en bakgrund med mat och vill förmedla en matlust. För att nå 

ut till kunderna säger Jessica att de bland annat använder sig av ett grönt vykort med en presentation 

om butiken, att de har egen Internetsida och finns på både Facebook och Twitter. 
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Sammanställning av enkätfrågor med Matdistriktets kunder 

10 av Matdistriktets kunder tillfrågades att fylla i enkäten och nedan följer frågorna redovisade i 

diagram, bortsett från de frågor som var öppna som redovisas i en sammanställning. Av de 

tillfrågade kunderna var 60 procent kvinnor och de resterande 40 procenten var män. 

Fråga 2. Ålder
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Fråga 3. Hur fick du information om 
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Fråga 4. Hur ofta handlar du här?
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Fråga 5. Hur anser du att du blir bemött av 
personalen i butiken?
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0%

33%
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Bra
Väldigt bra
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Fråga 7. Anser du att ekologiska 

produkter är värda ett högre pris? 90 

procent av kunderna svarade att det ansåg 

att ekologiska produkter var värda ett 

högre pris medan 10 procent svarade att de 

inte ansåg att de var värda ett högre pris.  

 

 

 

 

 

Fråga 8. Varför handlar du ekologiska produkter? Kunderna svarade att den största anledningen 

råga 9. Rangordna följande faktorer från 1 till 5 

var för miljön och att stödja ett hållbart jordbruk utan gifter. Egna hälsan var den andra stora faktorn 

och då med motiveringen att man visste vad man fick i sig från dessa produkter och att kvaliteten 

ansågs vara högre. 

 

Specialkunskap / Pris4. 

Närhet 3. 

Service 2. 

Ekologi 1. 

Tabell 4.3. Sammanvägd  

rangordning på fråga 9. 

F

efter hur viktiga de är för dig vid köp. Kundernas 

sammanvägda svar på randordningen redovisas i 

tabell 4.3. 

Fråga 10. Väljer du att handla ekologiska 
produkter i andra butiker utöver den här?

90%

10%

Ja
Nej
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Fråga 11. Hur stor ungefärlig andel av dina 
ekologiska produktinköp sker i den här 

butiken?

89%

11%

0%

0%

0-25 %
25-50 %
50-75%
75-100%

Fråga 12. Varför väljer du att handla hos 

Matdistriktet? Kunderna svarade att det 

berodde på närheten till butiken, att lunchen 

och fikat var gott samt att butiken och 

atmosfären var jätte trevlig. En del kunder 

angav även de ekologiska produkterna som 

en anledning och det bra sortimentet. 

 

 

Goodstore 

På Goodstore har ägaren Chatarina Ström intervjuats. 

Sammanställd intervju med ägaren Catharina Ström 

”Goodstores grundidé är att sälja ekologiska, vegetariska och rättvisemärkta produkter”, säger 

Chatarina. 95 procent av sortimentet är ekologiskt vilket gör att den ekologiska aspekten spelar en 

avgörande roll för butiken. Catharina uppskattar att de har ca 80 procent återkommande kunder. 

Kunderna söker sig till butiken dels för att den utnämnts till årets matbutik med störst vegetariskt 

utbud, dels för att ryktet spridit sig i ”rätt” krets och för att man kunnat läsa om butiken i diverse 

tidningar. Chatarina menar vidare att det beror på att de har ett brett utbud inom sin nisch och 

förhållandevis låga priser. 

 

Produktanpassning görs om nya tips passar in, allt för att försöka tillgodose kundens behov. Utöver 

själva produkten anser Catharina att kunden får ett mervärde i framförallt den personliga servicen. 

Catharina säger att de själva provar alla produktnyheter vilket gör att de är kunniga om sitt eget 

sortiment, något de försöker förmedla till sina kunder via nyhetsbrev och självklart via 

direktkontakt i butiken.  
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Sammanställning av enkätfrågor med Goodstores kunder 

8 av Goodstores kunder tillfrågades att fylla i enkäten och nedan följer frågorna redovisade i 

diagram, bortsett från de frågor som var öppna som redovisas i en sammanställning. Av de 

tillfrågade kunderna var 62 procent kvinnor och de resterande 38 procenten var män.  

Fråga 2. Ålder
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Fråga 4. Hur ofta handlar du här?

37%

13%
24%

13%

0%

13%

0%
Daligen
Nån/vecka
Varannan vecka
Nån gång/mån
Nån gång/år
Enstaka
Första gången
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Fråga 6. Hur bra kunskap anser du att 
personalen har om de ekologiska 

produkterna?

25%

37%

38%
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0%

Inte bra

Ganska bra
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Väldigt bra

Ingen
uppfattning

Fråga 7. Anser du att ekologiska 

produkter är värda ett högre pris? 88 

procent svarade att det ansåg att 

ekologiska produkter var värda ett högre 

pris medan 12 procent svarade att de 

inte ansåg att de var värda ett högre pris. 

 

 

 

 

 

Fråga 8. Varför handlar du ekologiska produkter? Kunderna angav att den största anledningen 

var miljön och att man genom att köpa ekologiska produkter kände att man bidrog till en något 

bättre miljö med mindre gifter. En annan stark anledning var viljan, att för egen del men även 

familjens del, att äta bättre mat i form av mat med mindre gifter och bättre kvalitet.  

 

Service 5. 

Pris 4. 

Specialkunskap 3. 

Närhet 2. 

Ekologi 1. Fråga 9. Rangordna följande faktorer från 1 till 5 efter 

hur viktiga de är för dig vid köp. Kundernas 

sammanvägda svar på randordningen redovisas i tabell 4.4. 

 

Fråga 10. Väljer du att handla ekologiska 
produkter i andra butiker utöver den här?

87%

13%

Ja
Nej

Tabell 4.4. Sammanvägd 

rangordning på fråga 9. 
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Fråga 11. Hur stor ungefärlig andel av dina 
ekologiska produktinköp sker i den här 

butiken?

57%29%

14%

0%

0-25 %
25-50 %
50-75%
75-100%

Fråga 12. Varför väljer du att handla 

hos Goodstore? Kunderna svarade att 

den största anledningen var deras fräscha 

sortiment, närheten till butiken, dess 

öppettider och den ”feelgood” känsla det 

innebar att handla just hos Goodstore. 

 

 

Smaksatt 

Hos Smaksatt intervjuades ägaren Maria Hjalmunge. 

Sammanställd intervju med ägaren Maria Hjalmunge 

Smaksatts grundidé är att vara en ekologisk butik som säljer ekologiska produkter, då Maria 

Hjalmunge anser att de ekologiska produkterna oftast innebär högre kvalitet. Butiken har relativt 

många återkommande kunder, uppskattningsvis 50 procent, som hittat till butiken genom 

information de läst sig till eller hört från andra.  

 

Kunder söker sig till butiken för det unika utbudet som ibland anpassas utefter kundens önskemål. 

Priserna, tror Maria Hjalmunge att kunderna uppfattar som bra för det mesta, då det inte är bara 

produkten kunden får utan även ett mervärde i form av bra service och kunskap. Detta är något som 

man försöker kommunicera ut via reklam och reportage och liknande.  

  52



Sammanställning av enkätfrågor med Smaksatts kunder 

7 av Smaksatts kunder tillfrågades att fylla i enkäten. Nedan kommer frågorna redovisas i diagram 

bortsett från de frågor som var öppna som redovisas i en sammanställning. Av de tillfrågade 

kunderna var 40 procent kvinnor och de resterande 60 procenten var män.  

 

Fråga 2. Födelseår
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Fråga 4. Hur ofta handlar du här?

0%

0%

0% 0%

20%

60%

20%

Daligen
Nån/vecka
Varannan
Nån/mån
Nån/år
Enstaka
Första
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Fråga 6. Hur bra kunskap anser du att 
personalen har om de ekologiska 

produkterna?
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Fråga 7. Anser du att ekologiska 

produkter är värda ett högre pris? 

Samtliga kunder svarade att de ansåg 

att ekologiska produkter var värda ett 

högre pris. 

 

 

 

 

 

 

Fråga 8. Varför handlar du ekologiska produkter? Kunderna svarade att det var för en bättre 

miljö, att man ville ha hälsosammare och nyttigare mat med bättre näringsvärden och mindre gifter. 

De ansåg vidare att de ville tänka på djurens välbefinnande.  

Pris 5. 

Närhet 4. 

Service 3. 

Specialkunskap 2. 

Ekologi 1.  

Fråga 9. Rangordna följande faktorer från 1 till 5 efter 

hur viktiga de är för dig vid köp. Kundernas sammanvägda 

svar på randordningen redovisas i tabell 4.5. 

 

 
Fråga 10. Väljer du att handla ekologiska 
produkter i andra butiker utöver den här?

80%

20%
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Tabell 4.5. Sammanvägd 

rangordning på fråga 9.
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Fråga 12. Varför väljer du att handla 

hos Smaksatt? Kunderna svarade att 

det var för att butiken hade ett billigt 

och bra utbud av ekologiska varor, samt 

att det var en trevlig butik med trevlig 

ägare.  

Fråga 11. Hur stor ungefärlig andel av dina 
ekologiska produktinköp sker i den här 

butiken?

75%

0%

25%

0%

0-25 %
25-50 %
50-75%
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5. Analys 

I detta kapitel kopplas teori med empiri. En GAP-analys genomförs på den insamlade empirin från 

livsmedelsbutikerna. Vidare kommer den beroende faktorn, långsiktig överlevnad, ställas mot de 

oberoende faktorerna som presenterades i den teoretiska referensramen; involvering, interaktion, 

strategi och intern marknadsföring. Till sist kommer empirin att ställas i relation till den teoretiska 

syntesen som presenterade i tidigare kapitel.  

5.1. Analys av Gryningen 

Hos Gryningen intervjuades ägaren Mickey Vujicic och butiksbiträdet Chatrin Hamory. 11 kunder 

till Gryningen svarade på enkätundersökningen.     

Involvering 

Enligt Gryningen är en stor del av kunderna återkommande, 60 – 80 procent. När kunderna ställdes 

frågan hur ofta de handlade på Gryningen blev svaren spridda. Enligt enkätundersökningen handlar 

36 procent minst varannan vecka, varav 18 procent av dessa handlar där varje vecka. 82 procent 

svarade att de handlade ekologiska produkter i andra butiker utöver Gryningen. Drygt hälften av 

kunderna angav att deras totala ekologiska produktinköp från Gryningen utgör mindre än en 

fjärdedel. 22 procent av kunderna angav däremot att de handlade upp till hälften hos Gryningen. 

Bara ett fåtal angav att de köpte den större delen av deras ekologiska produktinköp hos Gryningen.  

 

Närhet 5. 

Pris 4. 

Service 3. 

Specialkunskap 2. 

Ekologi 1. 

Tabell 5.1. Kundernas sammanvägda 

rangordning av faktorer vid köp hos 

Gryningen. 

När kunderna tillfrågades, om de ansåg att ekologiska 

produkter var värda ett högre pris, ansåg 91 procent att 

svaret var ja. När kunderna ombads rangordna olika 

faktorer efter hur viktiga de var för dem vid köp av 

livsmedel hos Gryningen, angav kunderna att priset 

hamnade på fjärde plats, efter den ekologiska aspekten som 

hamnade på första plats, se tabell 5.1. 
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Enligt Gryningen är annonsering och marknadsföring inte högt prioriterat. De förlitar sig på att 

tidigare och befintliga kunder sprider ordet vidare och rekommenderar Gryningen till vänner och 

bekanta, och på så sätt få in nya kunder till butiken. På frågan hur kunderna fått information om 

butiken, svarade hälften att de fått rekommendationer från familj och bekanta. De näst 

förekommande alternativen med 17 procent vardera, var att de gått förbi butiken eller att de aktivt 

letat fram information om butiken. När kunderna tillfrågades om de ansåg att personalen hade god 

kunskap om de ekologiska produkterna, ansåg 91 procent att de hade hög kunskap, varav 55 procent 

av dessa ansåg att de tillhandahöll mycket hög kunskap.  

 

Gryningen tar hänsyn till kundernas åsikter och efterfrågan genom att ändra sortimentet i butiken 

därefter, vilket gör att kunderna ses som ett subjekt och har stor betydelse i hela processen. 

Kunderna angav i enkäterna att den största anledningen till att de handlade ekologiskt var för att 

stödja en hållbar utveckling och ta hänsyn till naturen. En annan stark anledning var motiveringar 

som hade med den egna hälsan att göra.  

 

Av ovanstående information kan det konstateras att av Gryningens kunder är det enbart en tredjedel 

som anses återkommande och därmed lojala till Gryningen. Eftersom nästan alla ansåg att 

ekologiska produkter var värda ett pris, samtidigt som den ekologiska aspekten rangordnades högst, 

kan det konstateras att kunderna inte är priskänsliga. Både specialkunskap och service ansågs av 

kunderna vara viktigare än pris, vilket pekar på att kunderna är ännu mindre priskänsliga. När de 

samtidigt anser att närhet till butiken har minst betydelse, visar detta på att kunderna är beredda att 

åka en bit för att ta sig till Gryningen för att handla ekologiska produkter hos dem. Även om det 

enbart var en knapp femtedel som aktivt sökte information om butiken, kan det ändå konstateras att 

kunderna är aktivt informationssökande, eftersom majoriteten hade positiva synpunkter på 

personalens kunskap, vilket pekar på att de frågat personalen om de ekologiska produkterna. Vidare 

ser Gryningen kunden som ett subjekt då de tar hänsyn till kundernas åsikter och ändrar sortimentet 

utifrån deras önskemål. Av denna information kan det sammanfattningsvis konstateras att kunderna 

är höginvolverade vid köp av ekologiska produkter hos Gryningen.  

Interaktion 

Gryningen säger att de har en nära kontakt med kunderna, och att de erbjuder alla en personlig 

service. De ger kunderna mycket information om produkterna och tipsar kunderna om bland annat 

recept och tillagning. De inspirerar kunderna även till hälsosammare livsstil. När kunderna 
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tillfrågades hur de ansåg sig blivit bemötta av personalen, svarade samtliga att de blivit bra bemötta, 

varav 55 procent av dessa ansåg att de blivit väldigt bra bemötta. När kunderna tillfrågades varför 

de handlade på Gryningen svarade de att det berodde på deras enorma utbud och mycket kunniga 

personal.  

 

Av detta kan det konstateras att det förekommer en hög servicenivå och därmed en hög interaktion 

mellan Gryningen och deras kunder.  

Strategi 

Gryningens främsta fokus, ligger inte på att tjäna pengar och att sälja så många produkter som 

möjligt. De säger sig ha ”ärliga priser” och menar att priserna på deras produkter har legat relativt 

lågt i jämförelse med andra, men att de ändå inte kan konkurrera med priserna hos andra större 

butiker. Deras fokus ligger på att de vill sprida ett filosofiskt budskap och inspirera kunderna till att 

ta del av detta genom att handla hos dem.  

 

Av ovanstående information, och att Gryningen ser kunden som ett subjekt, kan det konstateras att 

Gryningen använder sig av värdeskapande och utveckling som övergripande strategi.  

Sammanfattning av ovanstående variabler 

Av ovanstående sammanställningar konstaterades 

att kunderna till Gryningen är relativt lojala, aktivt 

informationssökande och inte priskänsliga, och att 

de därav är höginvolverade vid köp av ekologiska 

produkter i butiken. Kunderna anser att de blivit 

bra bemötta av personalen och en hög interaktion 

förekom mellan kund och personal i form av hög 

servicenivå. Gryningen har fokus på 

värdeskapande och utveckling som övergripande 

strategi. Gryningen hamnar i den färgade rutan, i 

figur 5.1, med långsiktig överlevnad som resultat. 

Långsiktig 

överlevnad 

 

 
Utbyte

Utveckling

Hög 

involvering

Låg 

involvering 

Långsiktig 

överlevnad

Figur 5.1. Gryningens placering vid val av 

strategi och involveringsgraden hos deras kunder.  

  58



Intern marknadsföring 

Hos Gryningen intervjuades ägaren Mickey Vujicic och butiksbiträdet Chatrin Hamory. Det 

förekom inga större skillnader i deras svar på intervjufrågorna. Både Mickey och Chatrin svarade 

lika på vad företagets grundidé var; att tillhandahålla ekologiska och biodynamiska varor, gärna 

Demetermärkta, vilket de anser vara snäppet bättre en ”enbart” ekologiska varor. Gryningen ska 

inspirera till en hälsosam livsstil och hjälpa kunderna med allt från produktinköp, till tips på recept 

och tillagning. Både Mickey och Chatrin säger att de lyssnar till kundernas önskemål och deras 

efterfrågan, och att sortimentet i butiken ändras därefter. Mickey anser att det mervärde kunderna 

får är information och personlig rådgivning. Chatrin säger att kunderna får kunskap om produkterna 

och att alla kunder får en personlig service. Genom en jämförelse av intervjuerna med Mickey och 

Chatrin kan det konstateras att det förekommer en god intern marknadsföring, eftersom båda 

nivåerna har samma uppfattning om vad bland annat företaget står för. Båda har vidare samma syn 

på kunderna, och anger att den personliga servicen är i fokus. Jämförelsen mellan Mickeys och 

Chatrins svar är så pass lika, att det går att konstatera att det inte förekommer något gap mellan 

ledningsnivå och anställda. Gryningen har en väl fungerande intern marknadsföring inom företaget.  

 

5.2. Analys av Hermans Ekohandel 

Involvering 

Enligt Hermans Ekohandel är en stor del av kunderna återkommande, uppskattningsvis hälften. De 

säger också att en hel del kunder åker en längre väg för att kunna handla i deras butik. Enligt 

enkätundersökningen är 40 procent av kunderna återkommande, då de handlar hos Hermans 

Ekohandel minst varannan vecka. Samtliga tillfrågade kunder säger att de handlar ekologiska 

produkter i andra butiker utöver Hermans Ekohandel. 70 procent angav att deras totala ekologiska 

produktinköp från Hermans Ekohandel utgör minde än en fjärdedel. 20 procent sade att deras köp 

från butiken uppgick till över hälften av deras totala ekologiska inköp, och 10 procent svarade att de 

handlade nästan allting på Hermans Ekohandel.  
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När kunderna tillfrågades om de ansåg att ekologiska 

produkter var värda ett högre pris, svarade samtliga ja. 

När kunderna ombads rangordna olika faktorer efter 

hur viktiga de var för dem vid köp av livsmedel hos 

Hermans Ekohandel, angav kunderna att pris kom på 

andra plats, efter den ekologiska aspekten som kom 

först, se tabell 5.2.  

Specialkunskap 4. 

Service 3. 

Pris / Närhet 2. 

Ekologi 1. 

 

Hermans Ekohandel säger att de än så länge inte har 

resurser för att satsa på marknadsföring, och de anser 

därmed att deras kunskap och ett gott rykte blir av stor 

betydelse för att locka till sig nya kunder till butiken. Personalen är handplockade efter kunskap och 

brinnande intresse för miljö och ekologiskt, eftersom detta är av mycket större vikt än exempelvis 

butiksvana. De säger att en stor del av kunderna har hittat till butiken genom Internet och deras 

hemsida, där det finns en community för kunderna att bli medlemmar i, eller genom 

rekommendationer från vänner och bekanta. Det säger även att en del kunder har fått kunskap om 

butiken genom att ha gått förbi den. När kunderna tillfrågades hur de fått information om butiken 

var rekommendationer från familj och bekanta, passerat förbi och letat aktivt efter affärer med 

ekologiskt utbud de alternativ som var mest förekommande. Kunderna tillfrågades även vad de 

tyckte om personalens kunskapsnivå, och 80 procent ansåg att deras kunskap var hög, varav 70 

procent av dessa ansåg att den var väldigt hög. De resterande 20 procenten hade ingen uppfattning.  

Tabell 5.2. Kundernas sammanvägda 

rangordning av faktorer vid köp hos 

Hermans Ekohandel.

 

Hermans Ekohandel vill vara en livsmedelsaffär med bra sortiment och anser att det är viktigt att 

lyssna till kundernas önskemål. Kunden ses som ett subjekt och får vara med och bestämma i och 

med att butikens sortiment ändras kontinuerligt utefter vad kunderna efterfrågar. Enligt Hermans 

Ekohandel handlar kunderna hos dem för att de bryr sig om vad de köper och för att en del vill göra 

ett så kallat ”statement”. När kunderna ställdes frågan varför de handlade ekologiskt svarade de att 

det var för den egna hälsan och för att visa hänsyn till miljön. Många kunder ansåg även att 

ekologiska produkter hade en bättre kvalitet med mindre gifter och att det därmed smakar godare.  

 

Av ovanstående information kan det konstateras att av Hermans Ekohandels kunder är det enbart 40 

procent som anses återkommande och därmed lojala till butiken. Kunderna anses vara priskänsliga 

även då den ekologiska aspekten rangordnades högst och att de ansåg att ekologiska produkter var 

värda ett högre pris. Detta för att närhet och pris rangordnades högre än specialkunskap och service, 
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vilket tyder på att kunderna är låginvolverade. Även om en majoritet var aktivt informationssökande 

och hade blivit rekommenderade affären av vänner och bekanta, var närhetsfaktorn, att de passerat 

förbi, starkt representerad. Kunderna kan anses vara informationssökande då de frågat personalen 

om de ekologiska produkterna. Vidare ser Hermans Ekohandel kunden som ett subjekt då de får 

vara med och påverka sortimentet. Det kan sammanfattningsvis sägas att kunderna är relativt 

låginvolverade då bekvämlighetsfaktorer och pris spelar en relativt avgörande roll vid köp av 

ekologiska produkter hos Hermans Ekohandel. Det finns dock ett engagemang för ekologiska 

produkter.  

Interaktion 

Hermans Ekohandel anser att kunderna hos dem skiljer sig från de traditionella kunderna som 

handlar på exempelvis Coop, genom att kunderna verkligen är intresserade av att diskutera med 

personalen och veta mer om produkterna. Personalen ser till att tillhandahålla kunderna den 

kunskap och information som önskas om de ekologiska produkterna i sitt sortiment. Samtliga 

kunder ansåg att de blivit bra bemötta av personalen, varav 90 procent av dessa ansåg att 

bemötandet var väldigt bra. Kunderna angav att anledningen till att de handlade på Hermans 

Ekohandel var, förutom det stora sortimentet, den goda servicen och den trevliga och kunniga 

personalen som fanns till hands när de handlade där.  

 

Av ovanstående information kan konstateras att det förekommer en bra service och därmed en hög 

nivå av interaktion mellan Hermans Ekohandel och deras kunder.  

Strategi 

Hermans Ekohandel satsar sin verksamhet mot kunder som är involverade i miljön och vill aktivt 

vara med och göra någonting för att stödja en hållbar utveckling. De vill tillhandahålla kunderna ett 

stort sortiment med ”vanliga” varor så att kunderna ska kunna komma in och handla alla 

ingredienser för en hel middag, utan att behöva tänka på om produkterna är miljömärkta eller inte. 

Hermans Ekohandel har sagt att de inte kan hålla lika låga priser som andra större 

livsmedelsbutiker, men anser att kunderna som helhet, får mycket mer när de handlar hos dem, 

därav är priset inte lika avgörande som hos ”vanliga/traditionella” livsmedelsbutiker.  

 

Av ovanstående information kan det konstateras att Hermans Ekohandel använder sig av 

värdeskapande och utveckling som övergripande strategi. 
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Sammanfattning av ovanstående variabler 

Av ovanstående sammanställningar konstaterades 

att kunderna till Hermans Ekohandel var aktivt 

informationssökande men var priskänsliga och 

inte lojala. Detta pekar på att de är låginvolverade 

då aspekter som pris och närhet var av betydelse. 

Kunderna anser att de blivit bra bemötta av 

personalen och en hög interaktion förekommer 

mellan kund och personal i form av hög 

servicenivå. Hermans Ekohandel har fokus på 

värdeskapande och utveckling som övergripande 

strategi. Hermans Ekohandel hamnar i den färgade 

rutan, i figur 5.2, med okänt resultat som följd. 

Långsiktig 

överlevnad 
 

Utbyte

Utveckling

Hög 

involvering

Låg 

involvering 

Långsiktig 

överlevnad

Figur 5.2. Herman Ekohandels placering vid val av 

strategi och involveringsgraden hos deras kunder.  

Intern marknadsföring 

kschefen Håkan Svenssons och butiksbiträdet Madelene Jonsälls svar 

5.3. Analys av Matdistriktet 

Hos Matdistriktet intervjuades Caroline Tallving och Jessica Cortes. 10 kunder svarade på 

Involvering 

ger att de har kunder i alla åldrar, att det finns både ”stammisar”, som handlar 

Vid en jämförelse mellan buti

på intervjufrågorna, har författarna sett väldigt många likheter. Båda nivåerna i företaget såg 

butikens koncept och grundidé på samma sätt, likaså uttalar de sig liknande angående deras syn på 

kunderna och vilken betydelse kunderna har vid påverkandet av butikens sortiment etcetera. Det går 

inte att finna något gap mellan dessa två nivåer i företaget, och författarna kan konstatera att 

Hermans Ekohandel har en fungerande intern marknadsföring. 

enkätundersökningen.  

Matdistriktet sä

regelbundet hos dem, och att det är nya kunder som kommer in och upptäcker butiken varje dag. 

När kunderna tillfrågades hur ofta de handlade på Matdistriktet var det hälften som var 

återkommande och handlade relativt ofta. 30 procent av dessa handlade minst en gång i veckan. 90 
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procent av kunderna sade att de även handlade ekologiska produkter i andra butiker, medan de 

resterande 10 procenten handlade alla sina ekologiska produkter på Matdistriktet. 89 procent av 

kunderna handlade uppemot en fjärdedel av sina ekologiska varor på Matdistriktet, och 11 procent 

sade att de handlar upp till hälften av alla sina ekologiska produktinköp på Matdistriktet.   

 

Kunderna tillfrågades om de ansåg att ekologiska 

atdistriktet använder, förutom med hjälp av sin egen 

atdistriktet sade att en stor del av kunderna som handlar hos dem är välinformerade och är mycket 

kvalitet och att de genom att handla dessa produkter vet vad de äter och får i sig. 

Tabell 5.3. Kundernas sammanvägda 

rangordning av faktorer vid köp hos 

1. Ekologi 
produkter var värda ett högre pris, vilket 90 procent 

ansåg att de var. När kunderna ombads rangordna olika 

faktorer efter hur viktiga de var för dem vid köp av 

livsmedel hos Matdistriktet, angav kunderna att pris 

kom på fjärde och sista plats, efter den ekologiska 

aspekten som kom först, se tabell 5.3.  

 

Specialkunskap / Pris4. 

Närhet 3. 

Service 2. 

M

hemsida, även Facebook och Twitter för att 

marknadsföra sig. Den största marknadsföringsåtgärden 

är dock genom vykort med information om butiken och d

till kunder som sedan sprider informationen om butiken vidare i deras umgängeskrets. Matdistriktet 

säger att kunderna får information om deras butik genom Internet eller tidningar, men att den största 

delen upptäcker butiken genom att gå förbi på väg till och från tunnelbanan. När kunderna 

tillfrågades hur de fått information om butiken svarade 64 procent att de passerat förbi, medan en 

del angav att de fått informationen från vänner eller bekanta. 90 procent av kunderna anser att 

personalen har hög kunskapsnivå, varav 60 procent av dessa angav att de hade en väldigt hög 

kunskapsnivå. De resterande 10 procenten angav att de inte hade någon uppfattning. 

 

Matdistriktet

eras koncept på baksidan, som enkelt ges 

M

intresserade av miljö och ekologiska produkter, och menar att kunderna aktivt frågar om innehåll i 

produkterna, ursprung etcetera. Matdistriktet vill tillhandahålla kunderna det sortiment de är ute 

efter. De säger att de lyssnar oerhört till kundernas önskemål. Kunden ses därmed som subjekt och 

får vara med och bestämma butikens sortiment genom att Matdistriktet lyssnar till kundernas 

önskemål och efterfrågan. När kunderna tillfrågades varför de handlade ekologiska produkter, blev 

den största anledningen för att stödja miljön och ett hållbart jordbruk utan gifter. En annan viktig 

aspekt var synen på den egna hälsan, då kunderna ansåg att de ekologiska produkterna har en bättre 
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Av ovanstående information kan det konstateras att Matdistriktets kunder anses återkommande och 

ärmed lojala till Matdistriktet. Kunderna är inte priskänsliga, då den ekologiska aspekten 

Matdistriktet har, som tidigare nämnts, kunder som frågar personalen om information om de 

dukterna. Personalen på Matdistriktet satsar mycket på personlig service och menar 

tateras att det finns en hög servicenivå och en god 

teraktion mellan kunderna och Matdistriktet.  

Matdistriktets grundkoncept är att sälja miljömärkta och ekologiska produkter. De vill erbjuda 

t fullt sortiment, där allting är certifierat. Företaget vänder sig till kunder som vill handla 

d

rangordnades högst samt att majoriteten av kunderna ansåg att ekologiska produkter var värda ett 

högre pris. Informationssökandet skedde aktivt då de frågat personalen om de ekologiska 

produkterna och ansågs vara väl informerade av Matdistriktets personal. Vidare ser Matdistriktet 

kunden som ett subjekt då de får vara med och påverka sortimentet. Det kan sammanfattningsvis 

sägas att kunderna är höginvolverade då bekvämlighetsfaktorer och pris inte har en avgörande roll 

vid köp av ekologiska produkter hos Matdistriktet.   

Interaktion 

ekologiska pro

att samtliga kunder blir sedda och får den hjälp och kunskap de vill ha och efterfrågar. Matdistriktet 

arbetar även aktivt med att bjuda in kunder till olika aktiviteter i butiken, i form av exempelvis 

matkurser och matboksreleaser. Samtliga kunder ansåg att de blivit bra bemötta av personalen, 

varav upp till 80 procent av dessa ansåg att personalen bemött dem väldigt bra. När kunderna 

svarade på varför de handlade hos Matdistriktet svarade många bland annat att butiken ger ett bra 

och positivt helhetsintryck, att personalen är väldigt trevlig och kunnig samt att butiken ligger bra 

belägen med ett stråk till och från tunnelbanan.  

 

Av den ovanstående informationen kan det kons

in

Strategi 

kunderna et

mat som är bra och nyttig för deras hälsa, samtidigt som produkterna är miljövänliga. De vill även 

stå fast vid att äta ekologiskt inte enbart är en trend, utan en livsstil. Matdistriktets strategi är att ge 

god service till varje kund, och på så sätt knyta åt sig lojala kunder, som sprider goda ord vidare till 

vänner och bekanta. Matdistriktet har sagt att priset självklart blir högre när produkterna är 

ekologiskt odlade och kommer från en lokal mindre producent.  
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Av ovanstående information, och att Matdistriktet ser kunden som ett subjekt, kan det konstateras 

att Matdistriktet använder sig av värdeskapande och utveckling som övergripande strategi.  

Av ovanstående sammanställningar konstaterades 

arknadsföring 

Ägaren Caroline Tallving och butiksbiträdet Jessica Cortes svar vid respektive intervju var väldigt 

ma med varandra. Båda såg butikens koncept och grundidé på precis 

Sammanfattning av ovanstående variabler 

att kunderna till Matdistriktet var aktivt 

informationssökande, lojala och inte priskänsliga. 

Detta pekar på att de är höginvolverade då 

aspekter som pris och närhet inte var av större 

betydelse. Kunderna ansåg att de blivit bra 

bemötta av personalen och en hög interaktion 

förekommer mellan kund och personal i form av 

hög servicenivå. Matdistriktet har fokus på 

värdeskapande och utveckling som övergripande 

strategi vilket gör att de hamnar i den färgade 

rutan, i figur 5.3, med långsiktig överlevnad som 

resultat. 

Intern m

Långsiktig 

överlevnad 

 

 
Utbyte

Utveckling
Långsiktig 

överlevnad

Hög 

involvering

Låg 

involvering 

Figur 5.3. Matdistriktets placering vid val av 

strategi och involveringsgraden hos deras kunder. 

lika och kan sägas överensstäm

samma sätt; bra och medveten mat fri från tillsatser respektive försäljning av så ”rena” råvaror som 

möjligt. Båda sade även att Matdistriktet har fokus på att tillhandahålla kunderna med mycket 

information och god kunskap om produkterna. Caroline och Jessica sade att kunderna verkligen är 

med och påverkar sortimentet och därmed utbudet i butiken. Eftersom svaren mellan ledning och 

anställda överensstämmer med varandra, kan det konstateras att det förekommer en god intern 

marknadsföring, och att ett så kallat gap inte existerar.  
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5.4. Analys av Goodstore 

Hos Goodstore intervjuades delägaren Chatarina Ström. 8 kunder till Goodstore svarade på 

enkätundersökningen. 

Involvering 

Enligt Goodstore är det en majoritet av kunderna som gör återkommande köp hos dem. När 

kunderna tillfrågades hur ofta de handlade på Goodstore, sade hälften att de handlade där minst 

varannan vecka, varav 37 procent av dessa handlade där minst en gång i veckan. 88 procent av 

kunderna sade att de även handlade ekologiska produkter i andra butiker, medan de resterande 12 

procenten handlade alla sina ekologiska produkter hos Goodstore. 57 procent av dessa handlade upp 

till en fjärdedel av sina ekologiska produktinköp på Goodstore, och 29 procent sade att de handlade 

upp till hälften av sina ekologiska produkter där. De resterande 14 procenten handlade mer än 

hälften och upp emot allting hos Goodstore.  

 

När kunderna tillfrågades, om de ansåg att ekologiska 

produkter är värda ett högre pris, ansåg 88 procent att svaret 

var ja. När kunderna ombads rangordna olika faktorer efter 

hur viktiga de var för dem vid köp av livsmedel hos 

Goodstore, angav kunderna att priset hamnade på tredje och 

sista plats, efter den ekologiska aspekten som hamnade på 

första plats, se tabell 5.4.  

Pris / Specialkunskap3. 

Närhet / Service 2.

Ekologi 1.

Tabell 5.4. Kundernas sammanvägda 

rangordning av faktorer vid köp hos 

Goodstore.   

Goodstore försöker förmedla information om dem genom 

nyhetsbrev och genom direktkontakt med befintliga kunder, och på så sätt sprida ett gott rykte. 

Enligt Goodstore får kunderna information om butiken genom att den blivit utnämnd till årets 

matbutik med störst vegetariskt utbud och dels för att ett gott rykte har spridits i kundernas 

umgängeskretsar. De anser att en del kunder aktivt söker information om butiker med bra produkter. 

När kunderna tillfrågades hur de fått information om butiken, svarade 62 procent att de passerat 

förbi butiken och därmed lagt märke till den. Det näst vanligaste var att kunderna på egen hand 

aktivt letat fram informationen. När kunderna tillfrågades om de ansåg att personalen hade god 

kunskap om de ekologiska produkterna, ansåg 37 procent att de hade väldigt hög kunskap. 25 
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procent av kunderna ansåg att personalen hade ganska bra kunskap medan de resterande 38 

procenten inte hade någon uppfattning.  

 

Goodstore försöker tillgodose kundens behov och anpassa sortimentet så långt som möjligt, med 

kravet att de nya produkterna passar in i befintliga sortimentet och butikens grundidé. Kunden ses 

därmed som ett subjekt från företagets sida, och får aktivt vara med och påverka sortimentet i butik. 

När kunderna tillfrågades varför de handlar ekologiska produkter var den största anledningen för att 

de på så sätt känner att de kan bidra till en bättre miljö med mindre gifter. Många kunder ansåg även 

att ekologisk mat var nyttigare och hälsosammare för dem själva och för deras familj och barn.  

 

Av ovanstående information kan det konstateras att av Goodstores kunder är det hälften som är 

återkommande och därmed lojala till Goodstore. Eftersom nästan alla ansåg att ekologiska 

produkter var värda ett högre pris, samtidigt som den ekologiska aspekten rangordnades högst, kan 

det konstateras att kunderna inte är priskänsliga. Eftersom service ansågs vara av betydelse vid köp 

av ekologiska produkter hos Goodstore, pekar detta på att kunderna är höginvolverade. När de 

däremot anser även att närhet till butiken är av betydelse pekar detta på motsatsen. Hos Goodstore 

var det näst vanligaste för kunderna att de aktivt letat fram information om butiken, samtidigt som 

det var enbart 37 procent som ansåg att personalen hade god kunskap. 38 procent svarade att de inte 

hade någon uppfattning om personalens kunskap, vilket tyder på att dessa kunder inte har frågat 

efter någon information om de ekologiska produkterna. Kunderna anses vara passiva vid 

informationssökandet. Goodstore ser kunden som subjekt, eftersom de ändrar sortimentet efter 

deras efterfrågan och synpunkter.  

 

Av en sammanvägning av ovanstående information, är det ändå flertalet undersökningsvariabler 

som pekar på att kunderna är höginvolverade vid köp av ekologiska produkter hos Goodstore. 

Därför konstateras det att kunderna är relativt höginvolverade.  

Interaktion 

Goodstore ger personlig service till kunderna och anser att det är något som kunderna uppskattar. 

När kundernas tillfrågades hur de blivit bemötta av personalen svarade 74 procent att de blivit bra 

bemötta, varav 25 procent av dessa ansåg att de blivit väldigt bra bemötta. När kunderna tillfrågades 

varför de valde att handla på Goodstore svarade de att de största anledningarna var deras fräscha 
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sortiment, närheten till butiken, dess öppettider och den ”feelgood” känsla det innebar att handla 

just hos Goodstore. 

 

Av detta kan det konstateras att det förekommer en hög servicenivå och därmed en hög interaktion 

mellan Goodstore och deras kunder.  

Strategi 

Goodstores grundidé är att sälja ekologiska, vegetariska och rättvisemärkta produkter, och uppemot 

95 procent av deras produkter är ekologiska. Goodstore vill att det ska vara enkelt och tillgängligt 

för alla att äta ekologiskt och vegetariskt. Goodstore anser sig ha relativt låga priser men deras 

fokus ligger på att nå ut till kunder som vill få ett mervärde när de köper deras produkter, i form av 

gott samvete och ett tillfredställt inre av att bära hem en matkasse med hänsyn till djur och natur.  

 

Av ovanstående information, och att Goodstore ser kunden som ett subjekt, kan det konstateras att 

Goodstore använder sig av värdeskapande och utveckling som övergripande strategi.  

Sammanfattande av ovanstående variabler 

Av ovanstående sammanställningar konstaterades 

att kunderna till Goodstore är relativt lojala, inte 

priskänsliga men att de däremot var passiva vid 

informationssökandet. Genom att den ekologiska 

aspekten värderas högst och priset lägst, har 

kunderna konstateras vara höginvolverade vid köp 

av ekologiska produkter. Kunderna anser att de 

blivit bra bemötta av personalen och en hög 

interaktion förekommer mellan kund och personal 

i form av hög servicenivå. Goodstore har fokus på 

värdeskapande och utveckling som övergripande 

strategi. Goodstore hamnar i den färgade rutan, i 

figur 5.4, med långsiktig överlevnad som resultat. 

Långsiktig 

överlevnad 

 

 
Utbyte

Utveckling

Hög 

involvering

Låg 

involvering 

Långsiktig 

överlevnad

Figur 5.4. Goodstores placering vid val av strategi

och involveringsgraden hos deras kunder.  
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5.5. Analys av Smaksatt 

Hos Smaksatt intervjuades Maria Hjalmunge. 5 kunder svarade på enkätundersökningen. 

Involvering 

Butiken har relativt många återkommande kunder, uppskattningsvis 50 procent. När kunderna 

tillfrågades hur ofta de handlade i butiken, svarade 20 procent att de handlade på Smaksatt någon 

gång i månaden, medan 60 procent sade att de enbart handlade där någon enstaka gång. Däremot 

var det 20 procent av kunderna som var och handlade på Smaksatt för första gången när de svarade 

på enkäten. När kunderna tillfrågades om de köpte ekologiska produkter även i andra butiker utöver 

Smaksatt, svarade 80 procent att de gjorde det. De resterande 20 procenten sade att de enbart har 

handlat sina ekologiska produkter på Smaksatt. 60 procent av kunderna handlade uppemot en 

fjärdedel av alla deras ekologiska produktinköp hos Smaksatt, och 20 procent sade att de handlade 

över hälften av deras ekologiska produkter där.  

 

När kunderna tillfrågades om de ansåg att ekologiska 

produkter var värda ett högre pris, ansåg samtliga att svaret 

var ja. När kunderna ombads rangordna olika faktorer efter 

hur viktiga de var för dem vid köp av livsmedel hos 

Smaksatt, angav kunderna att pris kom på femte och sista 

plats, efter den ekologiska aspekten som kom först, se tabell 

5.5.  

 

Smaksatt kommunicerar ut till kunderna genom bland annat 

reklam, artiklar och reportage i tidningar. De sade även att 

de tillhandahåller kunderna med god kunskap om 

produkterna i sortimentet. När kunderna tillfrågades hur de fått information om butiken svarade de 

flesta att de fått butiken rekommenderad av familj och bekanta, eller genom att de upptäckt butiken 

själva när de passerat förbi. 80 procent av kunderna ansåg att personalen hade god kunskap om de 

ekologiska produkterna, varav 20 procent av dessa ansåg att de hade en väldigt hög kunskapsnivå. 

De resterande 20 procenten sade att de inte hade någon uppfattning om personalens kunskap.   

Pris 5. 

Närhet 4. 

Service 3. 

Specialkunskap 2. 

Ekologi 1. 

Tabell 5.5. Kundernas sammanvägda 

rangordning av faktorer vid köp hos 

Smaksatt. 
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Smaksatt anser att kunderna handlar i butiken för att de har ett unikt utbud. Smaksatt lyssnar till 

kundernas önskemål och deras efterfrågan, och ändrar butikens sortiment i viss mån efter 

önskemålen. När kunderna tillfrågades varför de handlar ekologiska produkter svarade en majoritet 

att det var på grund av hänsyn till miljön och för deras egen fördel eftersom många ansåg att den 

ekologiskt producerade maten har en högre kvalitet och är nyttigare. 

 

Av ovanstående information kan det konstateras att kunderna inte är återkommande eller lojala mot 

Smaksatt. Kunderna anses inte vara priskänsliga då samtliga kunder ansåg att ekologiska produkter 

var värda ett högre pris och priset hamnade längst ner i rangordningen. Vidare kan det konstateras 

att kunderna är aktiva i sitt informationssökande och att Smaksatt ser kunderna som ett subjekt då 

de ibland får vara med och påverka sortimentet. Det kan sammanfattningsvis konstateras att 

kunderna är relativt höginvolverade även om de inte anses vara så lojala till Smaksatt.  

Interaktion 

Smaksatt säger att de ger kunderna en bra service, och att de får ett mervärde i form av information 

och kunskap vid köp i deras butik. Samtliga kunder ansåg att de blivit bra bemötta av personalen, 

varav 40 procent av dessa ansåg att de blivit väldigt bra bemötta. När kunderna tillfrågades varför 

de handlade på Smaksatt, blev svaren att de hade ett bra och unikt utbud av ekologiska varor samt 

att butiken såg trevlig ut och att ägaren var trevlig. Smaksatt säger att de ger kunderna en bra 

service, och att de får ett mervärde i form av information och kunskap vid köp i deras butik.  

 

Av den ovanstående informationen kan det konstateras att det finns en hög servicenivå och en god 

interaktion mellan kund och företag.  

Strategi 

Smaksatts grundidé är att vara en butik som säljer ekologiska produkter. De anser att de ekologiska 

produkterna har en högre kvalitet. Enligt Smaksatt uppfattar kunderna att priserna i butiken är bra, 

eftersom de får mycket mer än bara själva produkten. Vid enkätundersökningen svarade samtliga 

kunder att ekologiska produkter var värda ett högre pris.  

 

Av ovanstående information, och att Smaksatt ser kunden som ett subjekt, kan det konstateras att 

Smaksatt använder sig av värdeskapande och utveckling som övergripande strategi.  
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Sammanfattning av ovanstående variabler 

Av ovanstående sammanställningar konstaterades att kunderna till Smaksatt var aktivt 

informationssökande och inte priskänsliga. 

Aspekter som pris och närhet var inte av större 

betydelse. Däremot ansågs inte kunderna vara 

lojala vilket gör att de enbart anses vara 

relativt höginvolverade. Kunderna ansåg att de 

blivit bra bemötta av personalen och en hög 

interaktion förekommer mellan kund och 

personal i form av hög servicenivå. Smaksatt 

har fokus på värdeskapande och utveckling 

som övergripande strategi vilket gör att de 

hamnar i den färgade rutan, i figur 5.5, med 

långsiktig överlevnad som resultat. 

Långsiktig 

överlevnad 

 

 
Utbyte

Utveckling

Hög 

involvering

Låg 

involvering 

Långsiktig 

överlevnad

Figur 5.5. Smaksatts placering vid val av strategi 

och involveringsgraden hos deras kunder.  
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6. Resultat 

I det här kapitlet kartläggs och sammanfattas resultaten från analysen med utgångspunkt i 

undersökningens syfte; att genom en fallstudie analysera och utvärdera de ekologiskt nischade 

livsmedelsbutikernas marknadsföringsstrategier.   

6.1. Resultat för Gryningen 

Av analysen framgår det att Gryningens kunder är relativt lojala, aktivt informationssökande och 

inte priskänsliga, och att de därav är höginvolverade vid köp av ekologiska produkter hos 

Gryningen. Kunderna anser att de blir bra bemötta av personalen på Gryningen både service- och 

kunskapsmässigt, och att det därigenom förekommer en hög interaktion mellan kund och personal i 

form av hög servicenivå. Gryningen har fokus på att erbjuda kunderna ett mervärde i form av 

kunskap, service och den ekologiska aspekten. Deras fokus ligger på värdeskapande och utveckling 

som övergripande strategi. När GAP-analysen genomfördes fanns det inget gap att upptäcka i den 

interna marknadsföringen. Ledningen har effektivt förmedlat den ekologiska aspekten som en del 

av affärsidén och arbetar effektivt med att erbjuda kunderna mervärde i form av den ekologiska 

aspekten. Med hänsyn till ovanstående information; att Gryningen har en väl fungerande intern 

marknadsföring samt kombinationen höginvolverade kunder och utveckling som företagsstrategi, 

blir resultatet långsiktig överlevnad för Gryningen. 

6.2. Resultat för Hermans Ekohandel 

Av analysen framgår det att Herman Ekohandels kunder är aktivt informationssökande och inte 

priskänsliga, men att de däremot inte är lojala samt att närhet var av betydelse. Av detta konstateras 

att kunderna är låginvolverade vid köp hos Hermans Ekohandel. Kunderna anser att de blir bra 

bemötta och att de får en bra service från personalen, vilket pekar på att en hög interaktion 

förekommer mellan kund och personal i form av hög servicenivå. Hermans Ekohandel använder sig 

av värdeskapande och utveckling som övergripande strategi. När GAP-analysen genomfördes 

upptäcktes det inget gap eftersom ledningens och den anställdes svar var väldigt 

överensstämmande. Den interna marknadsföringen fungerar bra och Hermans Ekohandel lyckas 

kommunicera ut sin marknadsföringsstrategi som bygger på utveckling genom att förmedla 
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mervärden till kund. Av ovanstående information; att Hermans Ekohandel har en väl fungerande 

intern marknadsföring, och kombinationen låginvolverade kunder och utveckling som 

företagsstrategi, finns det inget definierat resultat som följd.   

6.3. Resultat för Matdistriktet 

Av analysen framgår det att Matdistriktets kunder är höginvolverade i deras ekologiska 

produktinköp, i och med att de är lojala till Matdistriktet, aktivt informationssökande och inte 

priskänsliga. Detta stärks ytterligare av att den ekologiska aspekten rangordnades högst medan pris 

och närhet inte var av någon större betydelse, och även av att kunden ses som subjekt från 

företagets sida och att sortimentet ändras efter kundens önskemål och efterfrågan.  Kunderna ansåg 

att Matdistriktet hade en god service och bemötandet var bra, vilket visar på en hög interaktion 

mellan kund och personal i form av hög servicenivå. Matdistriktet har fokus på värdeskapande och 

utveckling som övergripande strategi. Vid genomförandet av GAP-analysen kunde inget gap 

upptäckas. Svaren från ledningen stämde väl överens med de anställdas svar, vilket visar att 

Matdistriktet har en väl fungerade intern marknadsföring. Av ovanstående information; att 

Matdistriktet har en väl fungerande intern marknadsföring och kombinationen höginvolverade 

kunder och utveckling som företagsstrategi, blir resultat långsiktig överlevnad. 

6.4. Resultat för Goodstore 

Av analysen framgår det att Goodstores kunder är passiva vid informationssökandet, men att de är 

relativt lojala och inte priskänsliga. När kunderna samtidigt ses som ett subjekt från företagets sida 

och att sortimentet anpassas efter deras önskemål, kan det konstateras att kunderna är 

höginvolverade vid köp av ekologiska produkter. Kunderna anser vidare att de blev bra bemötta av 

personalen och en hög interaktion förekommer mellan kund och personal i form av hög servicenivå. 

Goodstore har fokus på värdeskapande och utveckling som övergripande strategi. Av ovanstående 

information med kombinationen höginvolverade kunder och utveckling som företagsstrategi, blir 

resultatet långsiktig överlevnad för Goodstore.  
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6.5. Resultat för Smaksatt 

Av analysen framgår det att Smaksatts kunder är aktivt informationssökande och inte priskänsliga. 

Däremot ansågs kunderna inte vara lojala till Smaksatt, men eftersom pris och närhet inte var av 

någon större betydelse, samtidigt som att den ekologiska aspekten värderades högst, går det ändå att 

konstatera att kunderna är höginvolverade vid köp av ekologiska produkter. Kunderna ansåg att de 

blivit bra bemötta av personalen vilket visar att en hög interaktion förekommer mellan kund och 

personal i form av hög servicenivå. Smaksatt har fokus på värdeskapande och utveckling som 

övergripande strategi. Ovanstående information, med kombinationen höginvolverade kunder och 

utveckling som strategi för företaget, ger resultatet långsiktig överlevnad för Smaksatt.  

6.6. Sammanfattande resultat 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att de stora företagen; Gryningen, Hermans Ekohandel och 

Matdistriktet, använde sig av värdeskapande och utveckling som övergripande 

marknadsföringsstrategier, och att de ger kunderna den ekologiska aspekten som ett önskat 

mervärde för att nå långsiktig överlevnad. Kunderna hos Gryningen och Matdistriktet var 

höginvolverade, vilket inte var fallet hos Hermans Ekohandel, där kunderna var låginvolverade. 

Samtliga företag och kunder ansåg dock att det fanns en hög interaktion mellan parterna. I den 

interna marknadsföringen kunde inget gap upptäckas vilket påvisar att samtliga företagen har en väl 

fungerande intern marknadsföring som de förmedlar ut till sina kunder. 

 

Gällande de små företagen; Goodstore och Smaksatt, kan det konstateras att även dessa företag 

använder sig av värdeskapande och utveckling som övergripande marknadsföringsstrategi, och ger 

kunderna den ekologiska aspekten som ett önskat mervärde för att nå långsiktig överlevnad. 

Samtliga kunder är höginvolverade. Det förekommer en hög interaktion mellan båda företagen och 

deras respektive kunder. 
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7. Slutsats 

I detta kapitel redogörs undersökningens slutsats vilket svarar till uppsatsens problemformulering; 

vilka faktorer är viktiga för miljönischade livsmedelsbutikers långsiktiga överlevnad. 

 

Det är av stor vikt att den ekologiska aspekten integreras hos alla inblandade parter, att 

livsmedelföretagen har en väl fungerande intern marknadsföring, för att på så sätt nå ut med ett 

enhetligt budskap om ekologi och miljövänlighet till kunderna. Detta eftersom kunderna anser att 

den ekologiska aspekten ger ett mervärde när de handlar i dessa livsmedelsbutiker. Det är viktigt att 

livsmedelsföretagen håller en hög servicenivå, och bemöter kunderna på ett trevligt och personligt 

sätt, och att kunderna tillfrågas om synpunkter, och därav ändra sortimentet efter kundernas 

efterfrågan. Det är slutligen av betydelse att personalen ska kunna tillhandahålla kunderna med hög 

kunskap om de ekologiska och miljömärkta produkterna, samt att erbjuda kunderna övrig 

information som ger ett mervärde i form av exempelvis recept och tips på tillagning av maten, 

kostrådgivning och inspiration till hälsosammare livsstil. 

 

För att de ekologiska livsmedelföretagen ska kunna överleva på den konkurrensutsatta marknaden, 

blir sammanfattningsvis följande faktorer viktiga; att den ekologiska aspekten integreras hos alla 

inblandade parter, att företaget har en väl fungerande intern marknadsföring, att personalen har en 

hög servicenivå gentemot kund och att personalen har en hög specialkunskap att tillhandahålla 

kunderna med. 
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8. Avslutande diskussion 
Studien visar att den större delen av kunderna är höginvolverade vid köp av ekologiska livsmedel, 

vilket författarna tycker verkar rimligt. Författarna anser samtidigt att det är förståeligt att samtliga 

kunder inte kan vara höginvolverade, eftersom det alltid kommer att finnas kunder med olika åsikter 

och värderingar. En del kunder som inte är höginvolverade men som ändå väljer att köpa ekologiska 

produkter, har eventuellt inte sett det högre priset som ett problem, men ser närhet till butiken av 

stor betydelse. Att studien visade på att kunderna till Hermans Ekohandel var låginvolverade, 

samtidigt som de värderade ekologiska produkter högre, kan visa på att kunderna har ett nyfunnet 

engagemang för ekologiska och miljövänliga produkter, men att på grund av det nyfunna 

engagemanget fortfarande beaktar bekvämlighetsfaktorer och pris i en högre grad än de som varit 

engagerade under en längre tid. 

 

Att Hermans Ekohandel, trots att de satsat på värdeskapande och erbjuder kunderna den ekologiska 

aspekten som ett mervärde i stället för låga priser, ändå går runt, tror författarna kan bero på deras 

geografiska placering i centrala Stockholm. Det betyder att Hermans Ekokhandel har möjlighet att 

inte enbart fånga in höginvolverade kunder, men även låginvolverade kunder som börjat värdera 

ekologiska produkter högre. Att den geografiska placeringen har stor betydelse kan ses då även 

Matdistriktet ligger i ett tunnelbanestråk, och på så sätt lyckas fånga intresse från många kunder i 

olika åldrar med olika mycket engagemang för ekologiska och miljövänliga produkter.  

 

Att Gryningen har lyckats med sin verksamhet utan någon som helst marknadsföring beror 

antagligen på att de haft verksamheten under en längre tid och på så sätt lyckats knyta till sig kunder 

under åren och att de befintliga kunderna spridit det goda ryktet vidare.  

 

Författarna tror att samtliga ekologiska butiker har en ljus framtid, och att även om de flesta 

butikerna är relativt nystartade, kan de komma att få samma resultat som Gryningen i längden. De 

kunder som verkligen är engagerade och höginvolverade i ekologiska produktköp, kommer så 

småningom antagligen hitta dit.  
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9. Kritisk granskning 
Studien visar att kunderna är höginvolverade vid köp av ekologiska livsmedel, vilket författarna 

tycker verkar rimligt, men anser samtidigt att för att få en klarare bild av kundernas uppfattning bör 

ett representativt urval väljas vid vidare forskning. För att få en klarare bild av det givna ämnet ser 

författarna gärna att studien upprepas om ett par år, då de flesta butikerna är relativt nystartade och 

ännu inte hunnit etablera sig ordentligt på marknaden. 

 

Vid vidare forskning skulle det vara bra att ha med flera butiker och flera kunder, över hela Sverige, 

samt att butikerna besöks under olika tidpunkter, både morgon, dag, eftermiddag och innan 

stängningsdags, för att på så sätt få tag på olika typer av kunder. Författarna ser att resultat och 

slutsats kan ha påverkats av det faktum att butikerna enbart besöktes en gång, under en tidpunkt 

mitt på dagen, då de flesta kunder arbetar, vilket gör att eventuella återkommande och lojala kunder, 

som butikerna berättade om, kan ha missats helt. 

 

De medverkande företagen och kunderna kan ha varit subjektiva vid intervjuerna och 

enkätundersökningen vilket kan ha påverkat den empiri som studien har baserats på. Resultatet och 

slutsatsen kan ha påverkats av författarnas egna tolkningar som eventuellt förekommit i analysen. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till ledning/chef 

Lite kortfattat om företaget 

1. När startade företaget?  

 

2. Hur startade företaget? 

 

3. Hur många anställda har företaget? 

 

4. Hur stor är företagets omfattning, d.v.s. finns det fler butiker, finns det ytterligare 

verksamhet förutom försäljning av ekologiska produkter? 

 

5. Hur har företaget utvecklats över tiden?  

 

Grundidé 

6. Vad är företagets grundidé? 

 

7. Är försäljning av ekologiska varor ett medvetet val från företagets sida? Ingår det i 

grundidén? Om ekologi inte igår i grundidén, varför säljer ni ekologiskt? 

 

8. Hur viktigt är den ekologiska aspekten för er vid försäljning av era produkter? Innebär 

ekologiskt automatiskt hög kvalitet för er? 

 

Kunden 

9. Har ni återkommande kunder? 

 

10. Hur stor del av kunderna är återkommande? 

 

11. Hur har kunderna fått information om er butik? 
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12. Hur försöker ni nå ut till kunderna? 

 

13. Har ni kunder som frågar om information om era ekologiska produkter?  

 

14. Varför handlar kunderna i er butik? 

 

15. Anpassar ni sortimentet utefter vad kunderna önskar? 

 

Produkterna 

16. Vad anser kunderna om era priser? 

 

17. Vad för slags mervärde ger ni kunderna när de köper era produkter? (D.v.s. vad får kunderna 

utöver själva produkten?) 

 

18. Arbetar ni aktivt med att utbilda er personal om sortimentet?   

 

 

 

Tack för Er medverkan! 

  83



Bilaga 2 

Intervjufrågor till anställd 
 

Grundidé 

1. Vad uppfattar du som företagets grundidé? 

 

2. Är försäljning av ekologiska varor ett medvetet val från företagets sida? Ingår det i 

grundidén? 

 

3. Hur viktigt är den ekologiska aspekten för er vid försäljning av era produkter? Innebär 

ekologiskt automatiskt hög kvalitet för er? 

 

Kunden 

4. Har ni återkommande kunder? 

 

5. Hur stor del av kunderna är återkommande? 

 

6. Hur har kunderna fått information om er butik?  

 

7. Hur försöker ni nå ut till kunderna? 

 

8. Har ni kunder som frågar om information om era ekologiska produkter? 

 

9. Varför handlar kunderna i er butik? 

 

10. Anpassar ni sortimentet efter vad kunderna önskar? 

 

Produkterna 

11. Vad anser kunderna om era priser? 
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12. Vad för slags mervärde ger ni kunderna när de köper era produkter? (D.v.s. vad får kunderna 

utöver själva produkten?) 

 

13. Utbildas ni aktivt om företagets produkter? 

 

Tack för Er medverkan! 
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Bilaga 3 

Enkätundersökning gällande ekologiska livsmedel 
Vi är två studenter som skriver C-uppsats på Södertörns högskola om ekologiskt nischade livsmedelsbutiker. 
Den här enkäten syftar till att få svar på kundernas uppfattningar och attityder angående ämnet. Vi är väldigt 
tacksamma att du vill hjälpa oss med att svara på denna enkät.  
 
0. Ekobutik som du handlar i: ……………………  (ex. GoodStore, Gryningen, Smaksatt, Hermans 

ekohandel, Matdistriktet m.fl.) 
 

1. Kön   □Kvinna       □Man 
 
 
2. Födelseår ………. 
 
 
3. Hur fick du information om affären? (Vänligen kryssa i ett eller flera alternativ) 
 

□Via reklam           □Via familj/bekanta                      □Passerade förbi affären 
 

□Letade aktivt efter affärer          □Artikel/magasin                          □Annat: …………………….. 
     med ekologiskt utbud             
 
 
4. Hur ofta handlar du här? (Vänligen kryssa i det alternativ som stämmer in bäst) 
 

□Dagligen   □Någon gång i veckan  □Varannan vecka 
 

□Någon gång  □Någon/några □Enstaka gång                    □Första gången 
     i månaden      gånger per år   
 
 
5. Hur anser du att du blir bemött av personalen i butiken? (Vänligen ringa in en siffra på skalan) 
 
Inte bra             Väldigt bra 
   1____________2_____________3_____________4 
 
 
6. Hur bra kunskap anser du att personalen har om de ekologiska produkterna? (Vänligen ringa in en 
siffra på skalan eller kryssa i Ingen uppfattning) 

Låg              Hög  □ Ingen uppfattning 
   1____________2_____________3_____________4   
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7. Anser du att ekologiska produkter är värda ett högre pris? (vänligen kryssa i ett svarsalternativ) 
 

□Ja □Nej □Ingen uppfattning 
 
8. Varför handlar du ekologiska produkter? 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
9. Rangordna följande faktorer från 1 till 5 efter hur viktiga de är för dig vid köp i denna butik: 
(Där 1 är viktigast och 5 är minst viktigast) 
 
Specialkunskap i butik ………. Ekologiskt ……….  Pris ………. 
 
Närhet till butik ……….  Service ………. 
 
 
10. Väljer du att handla ekologiska produkter i andra butiker utöver den här?  
 

□Ja □Nej (gå vidare till fråga 12) 
 
 
11. Hur stor ungefärlig andel av dina ekologiska produktinköp sker i den här butiken? (Kryssa i ett 
svarsalternativ) 

 
□ ca 0-25 %          □ ca 25-50 %       □ ca 50-75 % □ ca 75-100 % 
 
 
12. Varför väljer du att handla i den här butiken? 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Tack för din medverkan! 
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