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Sammanfattning 

 

Titel: Vilka faktorer är viktiga för att ekobutiker ska överleva 

långsiktigt? 

Ämne/kurs:  Företagsekonomi C, kandidatuppsats, Service Management. 

Författare:   Rosanna Iassu och Sebastian Darnay. 

Handledare:  Hans Zimmerlund och Peter Lindelöf. 

Nyckelord:  Mervärde, Involvering, Lojalitet, Relationsmarknadsföring. 

Bakgrund: Den ökade miljömedvetenheten hos konsumenterna har ökat 

efterfrågan på ekologiska produkter. Då de större 

livsmedelsföretaget har fördelar att vara tillgängliga samt sätta ett 

lägre pris på dessa försvårar det för ekobutiker att överleva på 

marknaden. 

Problemformulering: Vilka faktorer är viktiga för att ekobutiker ska överleva långsiktigt.  

Syfte: Syftet med uppsatsen är att analysera och utvärdera små nischade 

ekobutikers förutsättningar för långsiktig överlevnad på en 

konkurrensutsatt marknad. 

Metod: Uppsatsen utgår från en deduktiv ansats. Författarna använder sig 

av en kvantitativ metod för att ta reda på faktorer som styr val av 

inköpsplats för att på så vis utvärdera strategier som kan hjälpa 

ekobutiker att nå långsiktig överlevnad. 

Teorier: Mervärdesteorin, Teknisk och Funktionell Kvalité, 

Involveringsteorin, Kundlojalitet, Konsumentbeteende. 

Empiri: Empirin består av primärdata som samlats ihop med hjälp av 

kvantitativ metod som baseras på enkäter. 

Resultat/analys: Det finns indikationer på att kunder som handlar i ekobutiker är 

höginvolverade i köpprocessen och att potentiella kunder som inte 

är lika involverade är svårare att locka till butiken. 

Slutsats: Ekobutiker måste satsa på ett relationsperspektiv och skapa ett 

mervärde för sina produkter, dvs. erbjuda sina kunder något som 

inte vanliga livsmedelsbutiker kan. 
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Abstract 

 

Title: Which factors are important for ecostores to survive in a long-term 

perspective? 

Course:  Business Administration, bachelor thesis, Service Management. 

Authors:  Rosanna Iassu and Sebastian Darnay. 

Tutors:  Hans Zimmerlund and Peter Lindelöf. 

Keywords:  Value, Involvement, Loyalty, Relationship Marketing. 

Background: Due to the increased awareness of the environment among 

consumers, the demand on organic products has increased. Since 

the grocery stores have the benefit of being more available and the 

opportunity to put a lower price on the products, this makes it 

more difficult for the ecostores to survive on the market. 

Problem definition: Which factors are important for ecostores to survive in a long-term 

perspective? 

Purpose: The purpose of the thesis is to analyze and evaluate the small and 

niche directed ecostores to survive in a long-term condition on a 

competitive market. 

Method: The thesis is based on a deductive approach. The authors use a 

quantitative method to search for factors that control the choice of 

grocery stores in order to evaluate strategies for ecostores to reach 

long-term survival. 

Theories: Value, Theory, Technical and Functional Quality, The 

Involvement Theory, Customer Loyalty, Consumer Behavior  

Empiric: The empiric consists of raw data that has been gathered through a 

quantitative method based on questionnaires. 

Results/Analysis: There are indications that customers that shops in ecostores are 

high involved in the buying process and that potential customers 

that are not as involved are more difficult to draw to the store. 

Conclusion: Ecostores must use a relationship approach and create value for 

their products, i.e. offer the customers something that is not 

possible for ordinary grocery stores 
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1 INLEDNING 
 

I detta avsnitt presenteras problembakgrund, problemdiskussion, problemformulering och 

syfte samt avgränsningar och definitioner. Detta för att klargöra för problemet och göra 

läsaren insatt i ämnet 

1.1 Bakgrund 

De senaste åren har kännetecknats av en miljömedvetenhet och miljötrend där man 

uppmärksammat de påfrestningar vi människor ger upphov till på vår miljö. Denna ökande 

medvetenhet beror främst på de alarmerande rapporterna om hur vi förbrukar naturens 

resurser och hur vi bidrar till den globala uppvärmningen. Enligt Världsnaturfonden beror 

miljöpåfrestningarna delvis på den ökade folkmängden i världen samt vår ökade 

konsumtionsnivå. De senaste 45 åren har trycket på vår planet fördubblats. Inom år 2030 

kommer vi att behöva två jordklot för att kunna upprätthålla vår nuvarande livsstil
1
. Dagens 

miljömedvetenhet är en följd av människans förbrukning av resurser och ökad konsumtion. 

 

Konsumenterna har blivit alltmer medvetna om hur produktioner, tillverkning och transporter 

påverkar vår miljö på ett negativt sätt. Det har lett till att företagen förstått att det gäller att 

följa den trenden. Företag måste vara snabba på att anpassa sig efter de förändringar som sker 

i marknaden och efter konsumenternas krav. Numera försöker företagen inte bara möta 

konsumenternas behov, utan också försöka skapa en hållbar utveckling för framtida 

generationer. Hållbar konsumtion innebär att man tar hänsyn till de konsekvenser ens köp får 

för ekonomin, sociala förhållanden och inte minst för miljön, både i ett lokalt och globalt 

perspektiv
2
. Företagen måste sträva efter att både tillfredställa konsumenternas efterfrågan 

och skapa miljöeffektivitet, då det är vår ökade konsumtion som ger upphov till dagens 

miljöproblem
3
. Företagens måste skapa en balans mellan hållbar utveckling och att 

tillgodose konsumenters behov.  

 

Ekonomins utveckling är även en yttre faktor som har stor påverkan på vår konsumtion. Den 

ekonomiska nergången i ekonomin som varit började redan våren 2007 på den amerikanska 

bolånemarknaden. Våren 2008 når krisen sin kulmen och i Sverige blir den ekonomiska 

                                                           
1
 Världsnaturfonden (WWF), 2008 

2
 Konsumentverket http://www.konsumentverket.se/hallbar-konsumtion/Hallbar-konsumtion-fordjupning/  

3
 Svensk handel, 2010 

http://www.konsumentverket.se/hallbar-konsumtion/Hallbar-konsumtion-fordjupning/
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krisen ett faktum som leder till åtgärder av den svenska staten och riksbanken
4
. Finanskrisen 

har varit en bidragande faktor att det gått allt sämre för företag och en stigande arbetslöshet. 

Men trots dessa dåliga tider har denna kris gynnat andra företag. Framförallt har försäljningen 

av ekologiska produkter ökat
5
. Detta trots det faktum att ekologiskt odlade produkter är dyrare 

än icke ekologiska produkter
6
. Enligt den statistiska centralbyrån beror det på att 

konsumenterna gör ett mer aktivt val än tidigare
7
. Konsumenters miljömedvetenhet har 

bidragit till att försäljningen av ekologiska produkter har ökat de senaste åren trots den 

ekonomiska nergången. 

 

Miljötrenden och den hälsosammare livsstilen går hand i hand. En följd av konsumenters 

ökade miljömedvetenhet är att innehållet i maten uppmärksammas i en allt större utsträckning. 

Nyfikenheten vad alla E-nummer står för har ökat och konsumenter börjar ifrågasätta dess 

betydelse. Författarens Mats-Eric Nilsson har skrivit två böcker i ämnet: ”Den hemliga 

Kocken” (2007) och ”Äkta Vara” (2008). Båda böckerna avslöjar att det förekommer ett 

utbrett fusk inom livsmedelbranschen. Båda dessa böcker har lett till ett lavinartat intresse för 

vad vi stoppar i oss.  

 

Inom livsmedelsbranschen märks detta fenomen av tydligt. I dagsläget har de flesta företag i 

en miljöpolicy eller marknadsför sig själva som ett ansvarstagande företag som drar sitt strå 

till stacken, detta pga. allmänhetens ökade tryck på att företagen ska vara miljövänliga
8
. 

Företagens ansträngningar att framstå som miljövänliga yttrar sig främst genom 

marknadsföring via massmedia såsom TV, tidningar och reklam. Många företag som 

vanligtvis inte kännetecknas som ett hälsosamt företag såsom snabbmatskedjor och 

läsktillverkare har använt sig av marknadsföring för att förbättra deras image i detta 

sammanhang. För andra företag har deras miljöengagemang resulterat i olika typer av 

miljömärkningar. Speciellt inom livsmedelsbranschen existerar det ett antal miljömärkningar 

som Kravmärkt, Marina Stewardship Council (märkning för fisk- och skaldjursprodukter) och 

Ekologiskt jordbruk som den 1 juli 2010 kommer ersättas av Europalövet. Ekologiska råvaror 

innebär att de odlats utan användning av vare sig konstgödsel, kemiska bekämpningsmedel 

                                                           
4
 Nyhetskanalen, 2008 http://www.nyhetskanalen.se/1.663332/2008/10/08/finanskrisen_detta_har_hant  

5
 Nielsen, 2009 och Dagens nyheter,  2009  

http://www.dn.se/ekonomi/rusning-till-de-grona-matvarorna-1.912424 
6
 e24, 2009 http://www.e24.se/pengar24/shopping/priskoll/ekologisk-mat-33-procent-dyrare_1055903.e24  

7
 SCB, 2008 

8
 Peattie, 1995 s. 58-59 

http://www.nyhetskanalen.se/1.663332/2008/10/08/finanskrisen_detta_har_hant
http://www.dn.se/ekonomi/rusning-till-de-grona-matvarorna-1.912424
http://www.e24.se/pengar24/shopping/priskoll/ekologisk-mat-33-procent-dyrare_1055903.e24
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eller genmodifierade organismer
9
. I Sverige är Kravmärket vanligast och är till för att främja 

ekologisk produktion och konsumtion
10

. En studie från konsumentverket visar att det råder en 

allmän positiv uppfattning om ekologiska produkter men att konsumtionen fortfarande är låg. 

Med andra ord är viljan att konsumera ekologiskt större än den faktiskt konsumtionen
11

. 

Företag anstränger sig för att framstå som miljövänliga. Detta är en följd av konsumenters 

ökade intresse för ekologiska produkter. Konsumenter eftersträvar i större utsträckning 

livsmedel med mindre tillsatser och som har tillverkats utifrån ett hållbart miljömässigt 

perspektiv.  

 

Företag inom livsmedelsbranschen som exempelvis ICA, Coop och Axfood, som är störst på 

marknaden, erbjuder alltmer ekologiska alternativ. Deras sortiment ökar ständigt och de är väl 

medvetna om att efterfrågan ökar. Generellt sett har dessa livsmedelsföretag stordriftsfördelar. 

Fördelarna yttrar sig på så sätt att de har möjligheter att köpa in större partier vilket leder till 

att de kan erbjuda lägre priser till sina kunder. Denna fördel är enorm i en bransch som 

livsmedelsbranschen eftersom den styrs mycket av priset.   

Då internet varit en av de största bidragande faktorerna till en alltmer globaliserad värld har 

många företag också valt att nischa in sig på ekohandel via just internet för att kunna nå ut till 

de konsumenter som efterfrågar deras produkter och tjänster. Det finns en uppsjö av företag 

som etablerat sig inom ekohandel via internet och detta tyder på att denna marknad är på 

framväxt
12

. Trots att marknaden växer sig större är det en ny företeelse och än så länge 

föredrar människor att handla mat i befintliga butiker. Den ökade efterfrågan på ekologiskt 

framtagna produkter har lett till att fler mindre ekobutiker har etablerats. Men verkligheten för 

dessa små nischade butikerna ser annorlunda ut än för de stora livsmedelskedjorna. En av de 

äldsta och mest kända butikerna som erbjuder ett brett sortiment av ekologiska produkter är 

Cajsa Warg i Stockholm. De har funnits sedan 1996 och hade då en omsättning på 6 mkr. De 

gick med förlust de första sju åren men har ökat sin omsättning markant. Idag omsätter de 22 

mkr men vinstmarginalen är fortfarande blygsam, endast 1-2 procent
13

. Den ökade 

konkurrensen på marknaden har bidragit till at det finns nischade ekobutiker både på internet 

och som mindre fysiska butiker som erbjuder ekologiska produkter. 

 

                                                           
9
 Konsumentverket, 2010 http://www.konsumentverket.se/mat/Ekologisk-mat/Vad-ar-ekologisk-mat/  

10
 KRAV, 2010 http://www.krav.se/Om-KRAV/Fakta-om-KRAV/  

11
 Konsumentverket, 2006, s. 10-11 

12
 Ekolantbruk, 2007, s. 2 

13
 Måns Falck, Cajsa Warg 

http://www.konsumentverket.se/mat/Ekologisk-mat/Vad-ar-ekologisk-mat/
http://www.krav.se/Om-KRAV/Fakta-om-KRAV/
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De ekologiska produkterna som säljs i en livsmedelsbutik skiljer sig inte generellt sett mot de 

som säljs i en ekobutik. Den ekologiska produkten som fysisk produkt och dess egenskaper är 

nära besläktade och skillnaderna små. Produkterna är närmast likvärdiga och ändå beger sig 

konsumenter till små nischade butiker som endast erbjuder ekologiska produkter. Därmed 

måste det finnas ett högre värde hos dessa produkter som lockar till köp. 

En enskild ekologisk produkt, den så kallade kärnprodukten, utgör det hårda värdet som är 

jämförbart med en vanlig produkt. Ställer du dessa mot varandra samtidigt som den 

ekologiska produkten har ett dyrare pris så är det uppenbart vilken produkt som säljer bäst. 

Men om det finns ett kringvärde, som utgörs av de mjuka värdena, hos den ekologiska 

produkten så är chansen stor att en kund väljer den dyrare, ekologiska produkten. Detta 

mervärde ligger hos kunden men det är försäljaren som måste känna till hur de ska kunna 

erbjuda ett högre värde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av ovan framgår det att ekobutikerna måste skapa förutsättningar för ett mervärde hos 

ekologiska varor som inte går att kopiera. Målet med detta är att få kunder att göra 

återkommande besök och få dem att förbli lojala gentemot ekobutiken för att på sikt nå 

långsiktig överlevnad. Jämför man en vanlig matvarubutik och en liten nischad ekobutik så är 

detta en kritisk punkt för att förstå konkurrenssituationen dem emellan.  Inte nog med att en 

vanlig matvarubutik kan erbjuda ett brett sortiment av både ekologiska och vanligt 

producerade varor så har de ofta fördelen med att vara mer tillgängliga än en ekobutik. Så för 

att en ekobutik ska kunna konkurrera med den traditionella matvarubutiken krävs det en stor 

kännedom om just mervärde och hur man kan erbjuda och lyfta fram de mjuka värdena kring 

KRINGPRODUKT=MJUKA VÄRDEN 

 

KÄRNPRODUKT=

HÅRDA VÄRDEN 
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ekologiska produkter, dvs. ett s.k. tjänsteerbjudande
14

. Ekologiska produkter består av en 

kärnprodukt som innehåller hårda värden samtidigt som den består av kringprodukter där de 

mjuka värdena ligger. Dessa värden utgör det som kunderna uppfattar är det mervärde som 

tillkommer när man köper ekologiska produkter som vanligtvis är dyrare.      

1.2 Problemdiskussion 

En ökad miljömedvetenhet hos både konsumenter och företag har lett till den miljötrend som 

förekommer i samhället idag. Miljöpåfrestningarna ökar ständigt men intresset för förändring 

har gått från att bara uppmärksammas till att företag inser att konsumenternas ökade intresse 

och kunskap leder till att deras krav på företagen skiftar. För att tillfredställa konsumenternas 

behov marknadsförs de som miljövänliga och arbetar för att skapa en hållbar utveckling. Ett 

tydligt tecken på att detta inte bara är en kortlivad trend är att trots de senaste årens 

ekonomiska nergång så ökar försäljningen av ekologiskt framtagna produkter. Inom 

livsmedelsbranschen finns det ett flertal märkningar däribland kravmärkning där syftet är att 

säkerställa att produktionen bidrar till en hållbar utveckling. Konsumenternas ökade intresse 

för vad maten egentligen innehåller ställer även krav på hela branschen. Dessa faktorer och 

den stora efterfrågan på ekologiska produkter har bidragit till en ökad konkurrenssituation. 

Fler företag ser potentialen hos denna kundgrupp och har valt att specialisera sig inom 

branschen. Fler nischade ekobutiker, både på internet och som fysiska butiker, har etablerats. 

De stora aktörerna har en fördel med en större tillgänglighet och billigare priser. Dessutom 

har de även större resurser att marknadsföra sig. Detta bidrar till att de mindre ekobutikerna 

måste kunna erbjuda konsumenterna något extra för att kunna hantera konkurrenssituationen. 

1.3 Problemformulering 

Vilka faktorer är viktiga för att ekobutiker ska kunna överleva långsiktigt och kunna 

konkurrera med livsmedelsaffärer, som har fördelen med att vara mer tillgängliga och som 

håller ett lägre pris samtidigt? 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att analysera och utvärdera små nischade ekobutikers förutsättningar 

för långsiktig överlevnad på en konkurrensutsatt marknad. 

 

                                                           
14

 Grönroos, C, 2002, s. 18 
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1.5 Avgränsningar 

Studien genomförs i Stockholm och således är syftet att belysa förutsättningarna för hur en 

ekobutik i Stockholm ska kunna överleva långsiktigt. Anledning till detta perspektiv är flera. 

Exempelvis är utbudet i Stockholm oftast större än ute i resten av landet. Om en ekobutik 

befinner sig i huvudstaden kan den dessutom få större uppmärksamhet i media om den ligger i 

Stockholm, vilket kan göra att fler konsumenter får kännedom om dess existens.  

1.6 Definitioner 

1.6.1 Ekologiska produkter 

Det finns vissa krav för att en produkt ska ses som ekologisk och som utgör skillnaden från ett 

konventionellt producerat livsmedel. Skillnaderna ligger i framställningen. Den ska vara 

miljömässigt hållbar och all typer av kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel är 

förbjudna. Det finns restriktioner för hanteringen av slaktdjur och omfattningen för 

användandet av läkemedel för djur är begränsat. En ekologisk produkt ska vara så naturlig 

som möjligt. Livsmedel som får räknas som ekologiskt producerat måste minst innehålla 95 

procent ekologiska ingredienser
15

.   

1.6.2 Nischföretag 

Ekobutiker karaktäriseras som nischföretag då de riktar in sig på ett enskilt område, dvs. att 

endast sälja ekologiska produkter. Som nischföretag anpassar man sina produkter till ett 

enskilt segment av konsumenter och marknaden innefattar oftast få konkurrenter
16

. Något som 

på senare tid har underlättat nisch marknaden är internet. Internet är numera en viktig kanal 

för företag som är specialiserade inom olika nischer.  

1.6.3 Word of mouth 

Uttrycket ”word of mouth” innebär att information passerar från en person till en annan. Ju 

starkare relationen är mellan företag och kund desto större chans är det att kunden 

rekommenderar företaget till sin omgivning. Är kunden lojal till företaget är det oftast 

tjänstens värde som betonas. En kund som haft ett fåtal förbindelser med företaget fokuserar i 

stället på tjänstens pris.
17

. Denna metod att sprida information till omgivningen frambringar 

antingen en positiv eller negativ attityd gentemot en vara eller tjänst och har oftast en väldigt 

stor påverkan vid inköp som associeras med hög risk
18

. 

                                                           
15

 Livsmedelsverket, 2009 http://www.slv.se/sv/grupp1/Markning-av-mat/Ekologisk-mat/  
16

 Kotler, Keller, 2009, s.249-250 
17

 Grönroos, 2008, s.294 
18

 Kotler, Armstrong, 2004, s. 476 

http://www.slv.se/sv/grupp1/Markning-av-mat/Ekologisk-mat/
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2 TEORI 
 

I detta avsnitt presenteras det teoretiska perspektiv författarna valt samt de teorier som 

kommer användas, följt av en kort presentation av teoriernas relevans. Avslutningsvis 

beskrivs problemet överskådligt i en teoretisk syntes och referensram 

2.1 Teoretisk genomgång 

Uppsatsen bygger på ett samspel mellan Ekologiska produkter, Kunder och små nischade 

Ekobutiker. För en långsiktig överlevnad för ekobutiker krävs att de har en tydlig strategi för 

att kunna erbjuda sina kunder ett mervärde i att handla hos dem istället för de stora 

livsmedelsbutikerna. Mervärdet ligger i, trots de högre priserna, att kunderna ska kunna känna 

ett större värde för produkten de köper genom den nyttan och de fördelarna de ekologiska 

produkterna medför. Nedan visar modellen hur samspelet ser ut. 

 

 

 

                                                

                                        1                                                 

 

         

                                                                        2 

1, Det är de ekologiska produkterna som är den gemensamma nämnaren för ekobutikerna och 

kunderna. De faktorer som berör förhållandet mellan ekologiska produkter och kunden är om 

en kund är hög- eller låginvolverad när det kommer till inköp av matvaror. Skillnader dem 

emellan ligger i bl.a. informationssökandet, medvetenhet vid köp och hur kundens livsstil 

generellt ser ut. En höginvolverad kund är även mindre priskänslig än en låginvolverad. 

2, Den faktorn som utgör förhållandet mellan kunder och ekobutiker är relationen dem 

emellan. Är det en utbytesrelation som endast bygger på själva transaktionen mellan de båda 

parterna eller bygger relationen på utveckling där det sker ett samspel som bygger på 

långsiktighet och en win-win situation? Ytterligare en faktor som utgör förhållandet mellan 

kunder och ekobutiker är det mervärde som ekobutiken kan erbjuda genom försäljning av 

ekologiska produkter. En ekologisk produkt kännetecknas av teknisk kvalité som är den själva 

fysiska varan samtidigt som det kännetecknas av funktionell kvalité och innebär hur 

Ekologiska produkter 

Kunder Ekobutiker 
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ekobutiken levererar den till kunden. I detta sammanhang krävs det en stor kunskap hos 

ekobutikerna om sina kunder vilket återknyter till relationen. 

2.2 Teoretiskt perspektiv 

Då det är kundens behov som är i fokus måste ekobutiken kunna anpassa sig till deras 

önskemål. En viktig aspekt är då att förstå sig på köparens konsumentbeteende.  

Med utgångspunkt från uppsatsens ämne menas köpbeteenden mer specifikt hur och varför 

människor konsumerar i förhållande till ekologiskt tänkande och miljömedvetenhet. Detta för 

att ta reda på varför allt fler inte söker sig till ekohandeln för att utföra sina inköp av 

livsmedel utan i större utsträckning gör sina inköp i de traditionella stora livsmedelskedjorna? 

Transaktionsmarknadsföringsperspektivet kommer att ställas mot 

Relationsmarknadsföringsperspektivet. Detta för att utröna vilket perspektiv som är den bäst 

lämpade strategin för en nischad ekobutik. Målet är att på ett tillfredställande sätt presentera 

en strategi som gynnar ekobutiker i att uppnå lojalitet hos sina kunder och långsiktig tillväxt 

och överlevnad. Då syftet med uppsatsen är att analysera och utvärdera ekobutikernas 

förutsättningar att överleva långsiktigt så kommer vi utgå från kundens perspektiv. 

2.2.1 Transaktionsmarknadsföring 

Transaktionsmarknadsföring bygger på en marknadsföringsmix som består av produkt, plats 

pris och påverkan, mer känd som de 4 P:na. Dessa fyra faktorer sätts samman av producenten 

som baseras på dess kunskaper
19

. 

Produkten  

Inom kategorin produkter är det inte bara själva varan utan sammansatt den vara eller tjänst 

som företaget erbjuder. Det kan vara tilläggsprodukter, service och mervärde men även ett 

företags idéer och värderingar.  

Plats 

Produktens tillgänglighet till konsumenten. Inte bara den fysiska försäljningsplatsen utan 

faktorn bygger även på företagets distribution, sortiment och lager.  

Pris 

Det sammansatta priset för produkten. Här ingår även eventuella rabatter och andra 

prisvariationer och detta ses som det ultimata konkurrensverktyget.  

                                                           
19

 Kotler, Keller, 2009, s. 62-63 



15 
 

Påverkan 

Vad företaget gör för att uppmärksamma sin produkt. Baseras på en envägskommunikation 

från producentens sida genom all slags reklam, personlig försäljning och oberoende 

publicitet
20

.  

 

Till skillnad från Relationsmarknadsföring så ingår inte konsumenten i framtagandet av 

produkten. De åtgärder som görs inom Transaktionsmarknadsföringen strävar inte efter lojala 

kunder utan leder till engångstransaktioner vilket kräver stora resurser från producentens sida. 

2.2.2 Relationsmarknadsföring 

Relationsmarknadsföring bygger på en tät kontakt mellan alla parterna när ett köp görs. Det 

finns en nära relation som liknas vid en dialog och interaktion mellan konsument och 

producent. Konsumenten blir mer än en kund. Kunden blir även en resurs för producenten 

eftersom kunden bidrar med sin kunskap och sina behov till den slutgiltiga produkten som tas 

fram av producenten. Fördelarna med detta är fler då det uppstår en win-win situation mellan 

parterna. Konsumenten blir nöjdare eftersom produkten är anpassad till dess behov samtidigt 

som de känner sig delaktiga i processen. Detta bidrar till lojalitet till producenten som öppnar 

för en långsiktig relation mellan parterna. De behöver inte lägga sina resurser på att ständigt 

skapa nya kundrelationer, vilket kan vara väldigt kostsamt, och de vet i större utsträckning 

vad kunden vill ha
21

. En sista aspekt är att en kund som är nöjd kommer automatiskt bli en 

marknadsförare för företaget genom att vidareförmedla detta till andra potentiella kunder 

genom ”word of mouth”. 
22

 

2.3 Mervärdesteorin 

Mervärde är det extra värdet som tillkommer med en produkt eller tjänst som företaget 

erbjuder. Det kan exempelvis vara ett lägre pris som attraherar kunden, men det kan samtidigt 

vara serviceinriktad personal som ger produkten ett ökat kundvärde. Syftet med att skapa 

mervärde är att man på så vis skaffar sig fördelar gentemot andra företag i en 

konkurrensbaserad marknad
23

. 

 

Beroende på vilket perspektiv man väljer så finns det olika typer av värdeskapande. Inom 

transaktionsperspektivet så skapas mervärde av företaget i förväg utan inblandning av kunden. 

                                                           
20

 Kotler, Keller, 2009, s. 62-63 
21

 Grönroos, 2002, s. 44-46 
22

 Gummesson, 2002, s. 32 
23

 Grönroos, 2002, s. 35-36 
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Med andra ord sker ingen samverkan eller interaktion alls mellan dessa två aktörer. Värdet 

inbäddas i produkten och företaget tar inte i beräkning kundens behov eller önskemål utan tar 

fram det de tror att kunden vill ha, därför är det produktionsprocessen som har störst betydelse 

inom transaktionsperspektivet. Inom detta synsätt handlar mervärde om värdedistribution
24

.  

 

Inom relationsmarknadsföringen handlar mervärde istället om att skapa ett värde och som kan 

tas fram genom olika värdeskapande processer. Genom att kunden kan samverka och 

interagera med företaget är värdet något som växer fram i relationen. Därför är immateriella 

värden eller mjuka värden såsom kunskap, engagemang och servicekänsla är viktiga begrepp 

inom relationsmarknadsföringen. Produkten är endast värdefrämjande och är inte längre i 

fokus. Detta perspektiv handlar inte om att distribuera ett värde i förväg för kunden utan här 

är handlar mervärde om värdeskapande
25

.  

 

Relevans: 

Som framkommit i teorin är det viktigt för företaget att erbjuda mervärde för sina kunder. 

Använder företaget sig av ett transaktionsperspektiv är det genom exempelvis ett lägre pris 

som företaget kan nå kundlojalitet. Är det i stället ett relationsperspektiv som är i fokus är det 

istället viktigt att använda sig av mjuka värden som interaktion för att uppnå något extra som 

gör att priset är av mindre betydelse, vilket leder till återkommande kunder.  

2.4 Teknisk kvalité och funktionell kvalité 

Hur kunden upplever kvaliteten av en produkt eller tjänst kan delas in i teknisk kvalité och 

funktionell kvalité. Teknisk kvalité representerar vad som har levererats. Detta kan till 

exempel vara maten som serveras på en restaurang. Med andra ord är det resultatet som 

räknas. Detta synsätt passar in i transaktionsperspektivet då man endast fokuserar på värdet 

som är inbäddat i produkten. Hur den har levererats är inget man sätter större vikt vid. 

Funktionell kvalité, däremot, svarar på frågan hur tjänsten har levererats. Exempel på 

funktionell kvalité kan istället vara miljön på restaurangen. Inom relationsmarknadsföringen 

tillämpar man teknisk och funktionell kvalité parallellt med varandra. Det sätt kunden 

upplever hur produkten eller tjänsten har levererats har stor betydelse. Med andra ord är den 

funktionella kvaliteten det som skapar ett högre värde för kunden
26

. 

                                                           
24

 Grönroos, 2002, s. 35-36 
25

 Grönroos, 2002, s. 35-36 
26

  Grönroos, 2002, s. 75-77 
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Relevans: 

Beroende på vilket perspektiv ekobutiken väljer för att åstadkomma långsiktig överlevnad så 

står det mellan den tekniska kvaliteten och den funktionella kvaliteten. Är det 

transaktionsperspektivet som ekobutiken kan nå överlevnad bör de fokusera på att leverera 

produkten eller tjänsten på bästa sätt. Är det däremot ett relationsperspektiv som är viktigast 

är det hur produkten eller tjänsten kommer att levereras till kunden som kräver mest 

uppmärksamhet. 

2.5 Involveringsteorin 

Konsumenter agerar på ett visst sätt före, under och efter ett köp. Då individers 

konsumentbeteende till en produkt eller livsstil kan se olika ut, är engagemang ett centralt 

begrepp för att beskriva detta. Engagemang är relaterat till en konsuments värderingar och 

självföreställningar
27

.  

 

Beroende på vilken nivå av engagemang en konsument har i köpprocessen agerar de olika. 

Olikheterna definieras som vilken nivå av intresse de har för produkten vilket relateras till 

motivation. En förklaring till dessa olikheter är i vilket stadium av kognitiv aktivitet som 

konsumenterna efterfrågar i form av engagemang. För att beskriva de olika 

konsumentbeteenden delar teorin upp konsumenter i hög- och lågengagerade
28

.  

 

Den högengagerade konsumenten karakteriseras som medveten och motiverad om sina val av 

köp. De söker aktivt efter information om produkter genom mängder av informationskanaler 

som t.ex. massmedia, internet, “word of mouth” och personlig försäljning, för att sedan 

utvärdera alternativ. Konsumenten jämför alternativen och bygger därmed upp en attityd till 

att köpa en viss produkt, som leder till en avsikt att agera på ett sätt framför ett annat. Om 

produkten accepteras och informationen har haft inflytande kommer ett test och 

experimenterande inledas. Det långsiktiga köpbeteendet uppnås om produkten, som baserat på 

ett informationssökande, mött individens förväntningar om produktkvalité, vilket då innebär 

att konsumenterna kommer att vara lojala
29

.  

 

                                                           
27

 Barker, 2000, s.139-142 
28

 Barker, 2000, s. 139-142 
29

 Fill, 2002, s. 101-102 
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Den lågengagerade konsumenten karakteriseras av passivitet och har väldigt låg motivation 

till informationssökning. Medvetna blir de om kommunikation av information sker genom 

korta repeterade budskap. Köpbesluten som dessa individer sedan tar är ofta grundade på 

främst pris men även paketering och marknadsföring. När en produkt har använts, formas 

attityden till produkten/varumärket som sedan ger upphov till ett framtida beteende. 

Långsiktigt köpbeteende beror bl.a. på produktkvalité och nivå av lojalitet
30

.  

 

Figur 3: Skillnaden mellan hög- och låg involverade konsumenter
31

.  
 

Hög Involverad och Aktiv Konsument Låg Involverad och Passiv Konsument  

1 Konsumenter behandlar information 

 

1 Konsumenter lär sig information slumpmässigt 

2 Konsumenter är informationssökare. 

 

2 Konsumenter är informationssamlare 

3 Konsumenter är en aktiv publik för reklam och 

som ett resultat av detta är effekten av reklam på 

konsumenten svag. 

 

3 Konsumenter representerar en passiv publik för 

reklam. Som ett resultat är effekten av reklam på 

konsumenten stark. 

4 Konsumenter utvärderar varumärken före köp. 4 Konsumenter köper först. Om de utvärderar 

varumärken görs detta efter köpet. 

5 Konsumenter söker att maximera förväntad 

tillfredställelse. Konsumenter jämför varumärken 

för att se vilket som medför mest nytta relaterat 

till sina behov. 

5 Konsumenter söker en accepterad nivå av 

tillfredställelse. Detta resulterar i att konsumenter 

köper varumärken som är minst troliga att 

medföra problem. 

6 Personlighet och livsstil är viktiga och detta 

beror på att produkten är nära knuten till 

konsumentens identitet och värderingar. 

6 Personlighet och livsstil är inte viktiga. 

Orsaken till detta är att produkten inte är nära 

knuten till konsumentens identitet och 

värderingar.  

 

 

 

Relevans: 

Genom att ta reda på om kunderna är låg- och höginvolverade kan företaget anpassa sitt 

kunderbjudande. För låginvolverande kunder har priset ofta en avgörande betydelse och då 

kan företaget ha transaktionsmarknadsföringen som utgångspunkt för att locka kunder. Är 

konsumenterna höginvolverade är andra faktorer än priset som avgör köpet av varan. Detta 

innebär att företaget erbjuder ett mervärde jämfört med andra företag. Därför har 

involveringsteorin stor betydelse för uppsatsen. 

 

 

                                                           
30

 Fill, 2002, s.101-103 
31

 Barker, 2000, s.142 
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2.6 Kundlojalitet 

Begreppet lojalitet innefattar en aktör som riktar sin vilja mot ett objekt. Kundlojalitet innebär 

att kunderna visar lojalitet gentemot ett objekt på marknaden. Denna typ av lojalitet sträcker 

sig över tiden och innefattar den fysiska samt den mentala världen.
32

 Det är viktigt för företag 

att särskilja kundlojalitet och kundnöjdhet, då dessa två begrepp har olika innebörd. Det är lätt 

att tro att nöjdhet hos kunderna endast leder till lojalitet vilket inte är fallet (det är en 

bidragande faktor men inte den enda). Detta har att göra med den förändrade syn som 

kunderna har på om företagets erbjudande kan matcha ens egna behov. Är företagets 

erbjudande konstant och kundens behov förändras och de inte anpassar sig till detta blir 

kunden inte längre nöjd och vänder sig med lätthet mot ett annat företag som kan matcha ens 

behov bättre. Är situationen istället det motsatta, att det är företagets erbjudande som 

förändras och kundens behov är konstant, upplever kunden att dennes behov inte kan bli 

tillgodosett av det förändrade erbjudandet
33

. 

 

Relevans: 

Uppsatsen undersöker konsumenternas förändrade konsumtionsbeteende för att ta reda på val 

av inköpsplats. Därför är det av yttersta vikt för företaget, dvs. ekobutiken att identifiera ifall 

konsumenterna har förändrade behov och i sådana fall försöka möta dem med ett erbjudande 

som kan matcha just dessa. Återkommande kunder innebär att de kommer fortsätta handla 

från samma butik vilket påvisar kundlojalitet och kommer i slutändan leda till en långsiktig 

överlevnad på marknaden. 

2.7 Konsumentbeteende 

Konsumentbeteende innebär att man studerar individer för att ta reda på hur de väljer ut, 

köper och använder varor, tjänster och andra upplevelser för att tillfredsställa sina behov. Det 

finns en mängd faktorer som påverkar människors köpbeteende. De konsumenter som 

kommer studeras, kommer att kunna återknutas och refereras till denna modell. Den mest 

väsentliga frågan återkommer i köpbeslutet, dvs. valet av återförsäljare av ekologiska varor 

eller produkter. 

 

 

 

 

                                                           
32

 Söderlund, 2001, s. 24-30 
33

 Söderlund, 2001, s. 68-70 
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Figur 1. Modell över konsumentbeteendet
34

.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relevans: 

Det uppsatsen ämnar att undersöka är konsumenternas beteende då vikten av denna teori 

måste förklaras. Köpbeslutet är främst det beteendet som kommer att analyseras. För att 

kunna besvara frågeställningen är det viktig att ta reda på vad det är för faktorer som bland 

annat styr konsumentens val av inköpsplats, vare sig det är en ekobutik eller ICA för 

inhandling av ekologiska produkter. Detta för att sedan utvärdera tänkbara strategier utifrån 

resultatet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34

 Kotler, Keller, 2009, s. 202 
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2.8 Teoretisk syntes 

Syntesen är ett hjälpmedel för att på ett övergripande sätt svara på den problemformulering 

som uppsatsen belyser. 

Vilka faktorer är viktiga för att ekobutikerna ska kunna överleva långsiktigt? 
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Syntesen ovan visar på ett överskådligt sätt de faktorer som påverkar möjligheterna till en 

långsiktig lönsamhet för små nischade ekobutiker. Uppsatsen inriktning förklaras enklas 

genom författarnas matris nedan. 

                                                                     Hög involvering   
 
                                                                                  

    Utveckling 
                                                                                           
                                                                                  
                               TM    RM 

 

 

Utbyte     

 

                                                                      Låg involvering 

Utvecklings perspektivet fokuserar på förhållandet mellan en höginvolverad kund och en 

ekobutik som har ett kundperspektiv som bygger på relationsmarknadsförning. Utbytes 

perspektivet ses utifrån hur de stora livsmedelsbutikerna förhåller sig till sina kunder. Här är 

själva transaktionen det viktigaste och inte interaktionen mellan butik och kund.  

2.9 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen utgår från syftet där vi kommer utreda förutsättningarna för 

ekobutikernas överlevnad från ett långsiktigt perspektiv. Därmed också behovet i att skaffa 

lojala kunder. Faktorerna som presenteras i den teoretiska syntesen görs om till variabler för 

att de ska kunna bli mätbara. Variablerna kommer sedan att användas i empirikapitlet. Den 

beroende variabeln är långsiktig tillväxt och faktorerna ligger till grund för de oberoende 

variablerna som presenteras nedan. 

Teori Faktorer Variabler Undersökningsvariabler  

Mervärde Interaktion Värdedistribution- 

eller 

värdeskapande 

Pris, kontaktsökande 

Teknisk/ Funktionell kvalité 

(Tillhör mervärde) 

Upplevd kvalité Vad- eller Hur Pris, kontaktsökande 

Konsumentbeteende Inställning Köpbeslut Omvärldsstimuli 

Involveringsteorin Involvering Hög- och 

låginvolverade 

Priskänslighet, 

bekvämlighet, 

informationssökning 

Kundlojalitet Lojalitet Oförändrat eller 

förändrat 

erbjudande 

Höginvolvering, 

interaktion 
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3 METOD 
 

I detta avsnitt presenteras de metoder och angreppsätt som används under arbetets gång. 

Vidare presenteras även vetenskapssyn, urval samt tillvägagångssätt för att kunna 

säkerhetsställa att uppsatsen håller hög validitet och reliabilitet 

3.1 Metoddiskussion 

I detta kapitel presenterar författarna vilka val gjorts och tillvägagångssättet för att kunna 

genomföra studien. Eftersom det är ett vetenskapligt genomfört arbete så finns möjligheten att 

välja en kvalitativ eller en kvantitativ ansats. En kvantitativ genomförd uppsats bygger på 

fakta man tagit fram genom en enkätundersökning och en kvalitativ bygger på intervjuer. 

Beroende på vad man vill belysa och vilken ansats som lämpligast kan ge oss svar på de 

frågor vi tar upp i problemformuleringen. Problemformuleringen och syftet ska vara det som 

vägleder läsaren genom arbetet och de teorier och den empirin som presenteras ska kunna 

härledas från dessa två. Detta för att författarna ska komma fram till ett resultat som svarar på 

de faktorer de valt att fokusera på.  

3.2 Val av metod 

3.2.1 Kvantitativ metod 

Uppsatsen bygger på en kvantitativ forskningsansats för att på ett korrekt sätt beskriva 

förhållandena som uppsatsen ska belysa. Metoden bygger på att genom insamling av 

hårddata, i form av en enkätundersökning, kunna dra slutsatser som ska vara representativa 

för verkligheten. Anledning till detta är att metoden har förmågan att kunna göra 

beskrivningar av olika samhälleliga förhållanden
35

. Förutsättningar för detta kräver en 

förförståelse av ämnet
36

 som fås genom insamlandet av mjukdata som behandlar ekologiska 

produkter och tillhörande teorier. Detta för att få idéer om vad problemet egentligen består av. 

En kvantitativ metod kännetecknas av att det går att mäta. Därför måste de teoretiskt 

definierade problemen vara mätbara så att bearbetningen av informationen blir representativa 

för resultatet. Detta för att resultatet av vår undersökning ska ge en så korrekt bild som möjligt 

av verkligheten
37

.  
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3.3 Vetenskapssyn 

En kvantitativ ansats bygger på en positivistisk synsätt som är jämförbart med det 

naturvetenskapliga synsättet som förklarar ett fenomen. Motsatsen är en hermeneutisk synsätt 

där man lägger fokus på varför människan handlar på ett visst sätt vilket ger en ökad 

förståelse
38

. Denna uppsats utgår från det förstnämnda. 

3.3.1 Urval 

Det är viktigt att de personer man tillfrågar är ett representativt urval av populationen för att 

kunna ge en så verklighetstrogen bild som möjligt. Urvalet kan delas in i icke-slumpmässiga 

val och slumpmässiga val. Vidare kan icke-slumpmässiga val delas in i kvoturval, 

bekvämlighetsurval samt strategiska urval. Kvoturval innebär ett urval där man har specifika 

krav eller kvoter som är bestämda i förväg. Ett exempel på detta kan vara ålder eller kön
39

. 

Författarna kommer dela in urvalet i två grupper där den gemensamma nämnaren är att båda 

handlar ekologiska produkter. Den ena gruppen är konsumenter som inhandlar ekologiska 

produkter i vanliga livsmedelsaffärer och den andra gruppen är konsumenter som gör sina 

inköp i ekobutiker. Anledningen till varför författarna väljer denna metod är för att ta reda på 

vad som styr de båda gruppernas val av inköpsplats. Då detta är vår målsättning är det ett 

kvoturval vi använder oss av. 

3.4 Primärdata och sekundärdata 

Uppsatsen bygger på både sekundär och primärdata. 

3.4.1 Primärdata 

 I empirin har författarna använt sig utav egeninsamlad primärdata. När man använder sig av 

en kvantitativ metod är tillvägagångssättet oftast deduktivt vilket innebär att man utgår från 

teorier för att skapa ett antagande om verkligheten. Primärdata som fås fram genom en 

enkätundersökning används sedan för att analysera, dra slutsatser och få fram ett resultat som 

ger ett svar på problemformuleringen och syftet.  

3.4.2 Sekundärdata 

Sekundärdata är data och information som inte är insamlat och sammanställt för den egna 

studien utan för annat ändamål. Den sekundärdata som använts ska ökat förståelsen för 

ekologiska produkters bakgrund och plats i samhället och på så sätt belysa den problematiken 
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som ligger bakom uppsatsämnet. Sekundärdatan presenteras i de inledande kapitlen som tar 

upp inledning och problembakgrund och har inhämtats från rapporter, internetsidor, litteratur 

samt mailkorrenspondens som behandlar ämnet 

3.5 Tillvägagångssätt  

En kvantitativ metod bygger på systematiska och strukturerade observationer, i detta fall en 

enkätundersökning med fasta svarsalternativ. Detta för att få en sådan bred information som 

möjligt för att kunna se ett mönster som förklarar människornas beteenden och åsikter. Målet 

är precision, att hitta en så korrekt avspegling som beskriver och förklarar ämnets utmärkande 

drag så att vi får den information som önskas. Att använda sig av en kvantitativ metod är då 

det lämpligaste alternativet då den leder till beskrivning och förklaring
40

. Val av frågeställning 

kommer styras av vilken information som eftersträvas. Vilken information som anses som 

nödvändig baseras på vår problemformulering. De slutsatser som dras från den insamlade 

informationen ska vara tillräcklig för att kunna svara på just det så att resultatet av vår studie 

ska motsvara syftet. Tillvägagångssättet för att nå ett representativt urval sker delvis genom 

att fråga kunder som handlar ekologiska varor på Eat! Ekoaffären (tidigare Hermans 

Ekohandel) på Tegnérgatan 3 i Stockholm samt kunder som handlar ekologiskt men i vanliga 

livsmedelsbutiker som befinner sig i författarnas omgivning.  

Efter genomförd kundundersökning analyseras den framtagna datan och ställs gentemot de 

teorier som är presenterade. Utifrån detta kommer slutsatser dras och diskuteras för att 

förklara den verklighet som ekobutiker lever i med utgångspunkt från våra teorier. Målet är att 

på ett så korrekt sätt som möjligt ta fram ett underlag som kan ligga till grund för en strategi 

som leder till långsiktig överlevnad för ekobutiker 

3.6 Validitet 

Kravet att validiteten ska vara hög ställer krav på de frågor författarna använder sig utav i 

enkätundersökningen. De måste vara noggrant genomtänkta så att de mäter det som avses. 

Frågorna är skapade utifrån de teorier som tagits fram. Eftersom stor fokus ligger i mervärde 

för kunden och att undersökningen strävar för att ta reda på involveringsgraden hos 

kundgrupperna är frågorna riktade att belysa dessa faktorer. Mervärde utifrån ett 

relationsmarknadsföringsperspektiv bygger på interaktion. Frågorna ska då ge svar på om 

kunderna anser att de genom större involvering är beredda att betala ett högre pris eller om 
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mervärdet ligger på ett annat plan. Ur Involveringsteorin, som bygger på engagemang från 

kunden, kommer frågorna att belysa kundens beteende och värderingar till ekologiska 

produkter. En höginvolverad kund engagerar sig mer. Då är det viktigt att ta fram faktorer 

som beskriver vari detta engagemang ligger. Det kommer inte bara ställas krav på frågornas 

syfte utan även utformningen ska vara på det sättet att respondenterna inte på något sätt ska 

kunna missförstå eller feltolka dessa. Dessa aspekter har författarna haft i åtanke när de 

utformat frågorna i enkätundersökningen. 

3.7 Reliabilitet 

För att få en hög reliabilitet har respondenterna fått svara på enkätundersökningen under 

liknande omständigheter. Detta ställer krav på författarna att inte bara uppfylla detta utan även 

vara tillgängliga för att kunna besvara och förklara eventuella förfrågningar om enkäten. Detta 

ska minimera missförstånd som kan uppstå. Det kommer vara omständigheterna runt 

respondenten som kommer ligga till grund för dessa beslut. Detta kommer göras för att kunna 

säkerhetskälla en hög reliabilitet för studien. 

3.8 Källkritik 

Uppsatsen bygger på en undersökning som gjorts på ett antal respondenter. Antalet 

respondenter har varit begränsade till 60 stycken vilket i större sammanhang kan ses som allt 

för få. Till denna studie ansåg författarna att det var tillräckligt för att få en ökad förståelse i 

ämnet och kan ge en viss vägledning för ekobutiker och deras vidare strategiupplägg för 

långsiktig överlevnad. Metoden för urvalet, som är kvoturval, kan ses som kontroversiellt 

eftersom man väljer ut respondenter på ett icke slumpmässigt sätt, men var den bäst lämpad 

enligt författarna för att få fram den fakta som ansågs som relevant för denna uppsats.  

3.9 Generaliserbarhet 

Det resultat och slutsatser som författarna presenterar i detta arbete kan ses som en vägledning 

inom ämnen som behandlar faktorer som bl.a. mervärde, relationsmarknadsföring, 

involveringsgrad och konsumentbeteende. Den fakta som presenteras, som fåtts genom en 

kvantitativ studie angående ekobutikers långsiktig överlevnad, ger en fingervisning för vilken 

strategi som kan fungera men kan inte ses som ett definitivt svar på hur man ska göra 

Författarna har valt ett icke-slumpmässigt kvoturval. Att generalisera olika kundgrupper som 

inte är specifika för just författarnas urval är inte att rekommendera utan passar bäst till det 

specifika ändamålet som valts för denna uppsats. 
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4 EMPIRI 
                                                                                                                                                                                                                                                    
I detta avsnitt presenterar författarna den primärdata som fåtts fram av den genomförda 

enkätundersökningen. Svaren presenteras i olika diagram som på ett överskådligt sätt 

redogör för hur respondenterna har svarat 

4.1 Inledning 

Empirin bygger på en enkätundersökning som har delats in i två kategorier. Enkät A är riktade 

till respondenter som handlar i ekobutiker i viss utsträckning. Enkät B är riktad till 

respondenter som inte gör sina ekologiska inköp i ekobutiker, utan på annat håll exempelvis 

närbutiker eller stormarknader. Empiriska faktan är presenterad på så sätt att respondenterna 

från enkät A ställs mot respondenterna från enkät B. Syftet med detta är att utröna skillnader i 

konsumentbeteendet mellan dessa.  I undersökningen ingår det 60 respondenter där 35 är 

kvinnor och 25 är män. Nedan följer en presentation av ett urval av de frågor som har 

undersökts. 

 

 Enkät A= respondenter som handlar ekologiska produkter i viss utsträckning i 

ekobutiker (30 st.). 

 Enkät B= respondenter som handlar ekologiska produkter på annat håll (30 st.) 

 

Vissa frågor kräver att respondenten ska rangordna sina svar från 1-3. I dessa fall motsvarar 1 

respondenternas förstahandsval, 2 andraval och 3 är deras tredjeval. Första frågan vi ställde, 

innan de fick fylla i enkäten, var ifall de handlade ekologiska produkter och den andra frågan 

var vart respondenterna gjorde sina ekologiska inköp innan de fick fylla i enkäten. Detta för 

att undvika bortfall samt för är att frågorna i de båda enkäterna är specifikt anpassade till de 

olika kriterierna.  

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

4.2 Involvering 

De första fyra frågorna i enkäten behandlar kundens involveringsgrad och köpbeteende.  

Diagram 1. 

 

Diagrammet visar att A-respondenter i större utsträckning köper ekologiska produkter jämfört 

med B-respondenter. 

Diagram 2. 

 

Diagrammet ovan visar att A-respondenter i större utsträckning anser att ekologiska produkter 

är en del av deras livsstil jämfört med B-respondenterna.  
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Diagram 3. 

 

Diagrammet visar att 50% av A-respondenterna söker mycket information medan ca 67% av 

B-respondenterna söker lite information. Bland de som inte söker någon information är 

skillnaden väldigt liten. 

Diagram 4. 

 

Diagrammet visar att medvetenheten är stor bland A-respondenterna. Dessa utgör ca 73 % av 

A-respondenterna. Bland B-respondenterna utgör denna siffra knappt 50 %.  
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4. 3 Inställning 

Nästföljande två frågor beskriver respondenternas inställning till ekologiska produkter.  

Diagram 5. 

 

Diagrammet visar att bland A-respondenterna är miljöaspekten den största anledningen till 

köp av ekologiska produkter följt av hälsan, den dagliga vanan och sist den goda smaken. 

Diagram 6. 

 

Diagrammet visar liknande tendenser som diagram 5. Fem respondenter svarade även att det 

låg andra anledningar än de vi hade valt bakom val av köpet. Det nämndes bl.a. för djurens 

skull och att det berodde på att ens sambo föredrog detta. Denna kategori tillsammans med 

Daglig vana var de minst valda alternativen. 
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Diagrammet nedan beskriver huruvida respondenterna tror att ekologiska produkter är en 

övergående trend eller inte.  

Diagram 7. 

 

Diagrammet visar att en stor majoritet av alla respondenter anser att ekologiska produkter är 

här för att stanna. 

Det skiljer åt var och varför konsumenter väljer att göra sina inköp. De nästkommande tre 

frågorna tar upp dessa aspekter. Den första frågan visar var A respektive B-respondenter 

köper sina ekologiska produkter och de andra två frågorna visar varför de väljer dessa 

inköpsställen. Hur A och B respondenterna svarar skiljs åt i två olika diagram.  

Diagram 8. 
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Bland A-respondenterna väljer hälften att handla ekologiskt i en ekobutik till skillnad från B-

respondenterna, där ingen gör sina ekologiska inköp i en ekobutik. De föredrar i stor 

utsträckning stormarknader. Bland alla respondenter svarar ungefär 33% att närbutik är deras 

förstaval. 

Diagram 9. 

 

Diagrammet ovan visar att kunderna som handlar i ekobutik, närbutik och stormarknad gör 

sina inköp där på grund av tre faktorer som var deras förstahandsval; kvalitén på produkterna, 

utbudet samt att det var nära till ekobutiken.  

Diagram 10. 
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Diagrammet visar att tillgängligheten till de båda inköpsställena är den viktigaste faktorn men 

att stormarknader kan i större utsträckning erbjuda bättre priser. Ingen av B-respondenterna 

väljer dessa inköpsställen pga. service och detta gäller även närbutikers utbud. Detsamma 

gäller här som diagrammet ovan där vi endast tagit hänsyn till förstahandsvalet. 

4.4 Interaktion 

Frågan nedan ställdes endast till de respondenterna som inte brukar handla i ekobutik (B-

respondenter). Denna och de nästföljande fyra frågorna är relevant för att se respondenternas 

inställning till ekobutiker. Genom att få svar på dessa ökar förståelsen för vilka mervärden 

som ekobutiker ska kunna erbjuda för att kunna konkurrera med närbutiker och 

stormarknader. 

Diagram 11. 

 

En klar majoritet är villig att handla i en ekobutik. Av 30 tillfrågade var 28 positiva till detta. 
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Diagram 12. 

 
 

Diagrammet visar att B-respondenterna lägger stort värde i kvalitén på produkterna. Även 

tillgängligheten är en viktig fråga och ett stort utbud är att föredra. Personliga fördelar såsom 

bra service och interaktion är inte lika viktigt. 

Diagram 13. 

 

Diagrammet visar att åsikterna gick isär och gav en ganska jämn fördelning vad som skulle 

göra en ekobutik mer attraktiv att handla i. Ändå valde de flesta att tillgänglighet var den 

viktigaste faktorn.  
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4.5 Upplevd kvalité 

Diagram 14. 

 

Priset är ofta en avgörande fråga vid inköp av livsmedel. Diagrammet ovan bortser från denna 

faktor och visar vad en ekobutik ska kunna erbjuda för mervärde till konsumenter. 

Diagrammet visar att förstahandsvalet var kunnig/lyhörd butikspersonal samt ett större utbud 

var de viktigaste faktorerna. Detta var alltså vad deras egna kunder ville att ekobutiken ska 

erbjuda. 

Diagram 15. 

 

Ett brett och varierande sortiment är av stor vikt då nästan 67% delar rankar denna faktor 

högst. Förmånliga erbjudanden är den näst populäraste faktorn samtidigt som kunnig/lyhörd 
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butikspersonal tillsammans med personlig service är den minst viktigaste faktorn som 

ekobutiker ska erbjuda. 
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5 RESULTAT OCH ANALYS 
 

I detta avsnitt presenterar författarna de resultat och analyser som ska ge klarhet om de små 

nischade ekobutikers förutsättningar för långsiktig överlevnad. 

 

5.1 Involvering 

I första delen av empirin som innefattar de fyra första diagrammen har författarna valt att 

fokusera på kundernas involvering i ekologiska produkter. Ser man till hur andelen av A- och 

B-respondenter är fördelade när det kommer till hur ofta de köper ekologiska produkter kan 

man urskilja en tydlig skillnad. 80 % av A-respondenterna handlar Alltid eller Ofta ekologiskt. 

Detta är att jämföra med B-respondenter där ingen handlar Alltid och endast 40 % Ofta 

handlar ekologiskt.  

Jämför man vidare i de tre nästkommande diagrammen där skillnaderna mellan hög- och 

låginvolvering är mer konkreta ser man ytterligare skillnader. Informationssökning, som 

innebär en riskminimering vid ett inköp och att de är insatta och besitter kunskap över sina val 

är ett tydligt tecken på involveringsgrad. En klar majoritet av A-respondenterna söker Mycket 

eller Lite information. Bland B-respondenterna är summan likvärdig. Den stora skillnaden är 

att bland den förstnämnda gruppen är det nästan tre gånger fler som söker Mycket information 

än bland B-respondenterna.  

Samma mönster följer mätningarna om de båda grupperna anser att de gör medvetna val när 

de handlar. De svarar att de båda gör medvetna val på något sätt men skillnaderna ligger i hur 

andelen är fördelad. Nästan 75 % av A-respondenterna Instämmer helt att de gör medvetna 

val samtidigt som hälften av B-respondenterna anser att de Delvis gör medvetna val. 

Medvetenheten kan tolkas i att det finns tanke och kraft bakom köpet. Mönstret framträder 

tydligare när författarna analyserar diagram 4 som tar upp om respondenterna anser att 

ekologiska produkter utgör en del av deras livsstil. 80 % av A-respondenterna Instämmer helt 

att ekologiska produkter utgör en del av deras livsstil mot B-respondenternas 30 %. Samtidigt 

så instämmer hälften av B-respondenterna att de Instämmer delvis. Så fortfarande utgör de 

som Ej instämmer att ekologiska produkter är en del av deras livsstil en klar minoritet bland 

båda grupperna. Detta resultat innebär att ekologiska produkter utgör en del av bådas grupper 

vardag på något sätt.  

Av detta resultat kan man dra slutsatsen att A-respondenterna på grund av dessa egenskaper 

kan karakteriseras som höginvolverade konsumenter. Därmed inte sagt att B-respondenter är 
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låginvolverade då de faktiskt gör ett aktivt val och handlar ekologiska produkter. De är helt 

enkelt inte lika involverade i köpprocessen i samma utsträckning som A-respondenterna. 

Denna slutsats kan ställas mot diagram 1. Den visade som författarna tog upp ovan att båda 

grupperna köper ekologisk i någon utsträckning men att A-respondenternas köpfrekvens var 

betydligt högre än för B-respondenterna. 

 

5.2 Inställning 

Analyserar vi respondenternas inställning till ekologiska produkter och anledning till att de 

väljer just dessa kan man se likvärdiga mönster hos de båda grupperna. 

Den största anledningen till att konsumenter väljer att handla ekologiska produkter beror 

främst på Miljöaspekten följt av strävan av att leva ett Hälsosammare liv. Miljö- och 

hälsotrenden är en yttre stimuli som påverkat konsumenternas köpbeteende men även 

ekonomin, politiken, kulturen samt teknologin har influerats av denna trend. Ett tydligt 

tredjeval bland båda grupperna är Smak. Detta säger antagligen mer om att de flesta i alla fall 

anser att det finns en skillnad i smak mellan ekologiska produkter och vanligt producerade 

produkter samtidigt som det inte är den avgörande faktorn.   

Ser man på respondenterna inställning till om ekologiska produkter är en övergående trend är 

skillnaderna små bland de båda grupperna. Nästan alla konsumenter från båda grupperna 

anser att miljötrenden inte är övergående utan här för att stanna. Inställningen till ekologiska 

produkter är med andra ord positiv. 

 

5.2 Interaktion 

Sista delen av empirin behandlar mervärdet. Här ville författarna få fram orsaken bakom valet 

av inköpsplats för båda grupperna. Val av inköpsplats skiljer de båda grupperna åt markant. 

Bland A-respondenterna föredrar hälften att handla ekologiska produkter i en Ekobutik följt 

av Närbutik och som sista val är Stormarknad. Bland B-respondenterna föredrar nästan 2/3 

delar Stormarknader och resten föredrar Närbutik.  

Ser man till anledning till val av inköpsställen så valde A-respondenterna ekobutik pga. deras 

Utbud tätt följt av Kvalitén och för samma grupp var Tillgängligheten den minst viktiga 

faktorn för val av butik. För B-respondenterna, endast handlade i närbutik och stormarknad 

följde samma mönster. Men ser man endast till stormarknaden så var även Priset en stark 

bidragande orsak.  
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Resultatet av detta är att de som föredrar att handla i ekobutik inte anser att Tillgängligheten 

till inköpsstället spelar någon roll. Samtidigt kan man spekulera i att de som valde annan 

anledning bor i närhet av en ekobutik och därför är detta inget hinder. Av detta empiriska 

resultat kan man dra slutsatsen att det finns en korrelation mellan ekologiska produkter och 

val av inköpsplats. De höginvolverade konsumenterna, A-respondenterna, är de som söker sig 

till en ekobutik och den andra gruppen söker sig till andra tillgängliga och prisvärda 

alternativ. Faktum kvarstår att traditionella närbutiker och stormarknader finns mer 

tillgängligt i samhället vilket är en stark bidragande orsak till val av inköpsställe. Samtidigt 

kan man inte utesluta att de höginvolverade A-respondenterna går den extra omvägen när de 

ska köpa ekologiska produkter eftersom de föredrar det Utbudet och den Kvalitén som 

ekobutiker kan erbjuda. Det som stärker denna teori är att de mindre involverade B-

respondenterna inte i någon utsträckning väljer ekobutik utan föredrar den Tillgängligheten 

som en närbutik och en stormarknad kan erbjuda. Går man tillbaka till A-respondenterna 

valde ingen av dessa Pris vilket stämmer in i involveringsteorin att höginvolverade inte är 

priskänsliga. Samtidigt svarade B-respondenterna att Priset var den näst största anledningen 

till att de valde stormarknad. 

 

Nästan alla B-respondenter kan tänka sig att handla livsmedel i en ekobutik. Detta är en viktig 

faktor att ta hänsyn till för att ta reda på vad ekobutiker kan göra för att bli 

konkurrenskraftigare. Vad som skulle få dessa att gå dit eller göra en ekobutik mer attraktiv 

att handla i rådde det delade meningar om och gav en ganska jämn fördelning mellan de olika 

alternativen. Som första val var att de ville att ekobutiker ska kunna erbjuda Hög kvalité på 

sina produkter. Andra valet var av Tillgängligheten samt som tredje val var ett Större utbud.   

Slutsatsen man kan dra av detta är att ett samspel mellan alla dessa faktorer skulle kunna öka 

mervärdet. Hög kvalité och Större utbud är något som ekobutiken kan påverka. Att påverka 

Tillgängligheten är svårare. Samtidigt finns den risken att B-respondenternas erfarenhet av 

ekobutiker är begränsade. En ekobutik kanske redan erbjuder Hög kvalité och Större utbud 

utan B-respondenternas vetskap.  

 

5.3 Upplevd kvalité 

Slutligen ville författarna ta reda på vad ekobutiken ska erbjuda om man bortser från ett 

billigare pris på varorna. Anledning till detta ligger i det mervärdet som mycket av uppsatsen 

bygger runt. Vilken funktionell kvalité kan ekobutiken erbjuda som inköpsställe? Detta är 
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själva kärnfrågan vad en ekobutik ska kunna erbjuda som inte en traditionell matvarubutik 

kan. 

A-respondenterna ansåg främst att en Kunnig/lyhörd butikspersonal tillsammans med ett 

Bredare/Varierande sortiment är den viktigaste faktorn följt av Personlig service. Vad som 

kan vara problematiskt för en höginvolverad kund är att allt som en vanlig livsmedelsbutik 

erbjuder inte är tillgängligt i en ekobutik, vilket gör det omständigt att behöva gå till två 

butiker. Kunnig/lyhörd butikspersonal och Personlig service, vilket bygger på interaktion, är 

de utmärkande dragen inom relationsmarknadsföringen. För en ekobutik är de två 

förstnämnda faktorerna det som de kan konkurrera med gentemot närbutiker och 

stormarknader. Enligt B-respondenterna var det viktigaste ett Bredare/varierande sortiment 

och Förmånligare erbjudanden medan Personlig interaktion och Kunnig personal inte var 

lika viktigt. Resultatet innehåller inslag om teorin av den lågengagerade konsumenten där ett 

billigt pris är det väsentligaste samt att kontakt mellan företag och kund inte är av större 

betydelse som också kan härledas från transaktionsmarknadsföringen. 

 

Det resultat vi fått fram genom vår undersökning ger indikationer på att intresset och viljan 

finns att kunna inhandla sina ekologiska matvaror i en ekobutik. Dessvärre är 

bekvämligheten, dvs. tillgängligheten en så pass stor faktor vilket hindrar denna möjlighet för 

konsumenter som inte är så höginvolverade. 

5.4 Sammanfattning 

Förutsättningarna för små nischade ekobutikers långsiktiga överlevnad bygger på en lojal 

kundbas som består av höginvolverade kunder. Potentiella lojala kunder kan man finna i de 

båda respondentgrupperna. Skillnader dem emellan är att B-respondenterna, som inte är lika 

höginvolverade, är svårare att skapa en interaktion med. De lockas av faktorer som kan 

härledas från transaktionsperspektivet. En ansträngning att skapa ett större intresse för 

ekologiska produkter och vad ekobutiker kan erbjuda är en förutsättning för en utökad lojal 

kundkrets. Här är mervärdet ett nyckelord. Detta mervärde måste överskugga de faktorerna 

som gör att B-respondenterna väljer andra inköpsställen än ekobutiker. Faktorerna som tas 

upp i analysen är tillgänglighet och priset. Att göra sig mer tillgänglig är svår men möjligheter 

finns . I bakgrunden tog författarna upp den handeln av ekologiska produkter på internet. 

Internet är tillgängligt för de flesta och är ett effektivt sätt att både marknadsföra och 

distribuera ekobutiker och dess produkter. Att skapa ett mervärde som är större än ett billigt 

pris ligger i den funktionella kvalitén som ekobutiker kan erbjuda. Med personlig service av 
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kunnig personal som på ett tillfredställande sätt kan presentera ekobutikers produkter kan 

skapa en större involvering och en lojalare kunder bland de båda respondentgrupperna. 
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6 SLUTSATS OCH DISKUSSION 
 

I detta avsnitt ges ett svar på problemformuleringen samt presentation om hur ekobutiker ska 

agera, dvs. vilken strategi som är lämpligast för att generera lojala kunder för att säkerställa 

överlevnad med utgångspunkt från analysen.  

6.1 Slutsats och diskussion 

Vilka faktorer är viktiga för att specialiserade ekobutikerna ska kunna överleva långsiktigt? 

 

Den genomförda undersökningen visade att nästan alla konsumenter som handlar i en 

ekobutik är höginvolverade eftersom de baserar sina köp på informationssökning och även är 

kontaktsökande. Detta tyder på att ekobutiker måste hitta ett höginvolverat mervärde som 

bygger på funktionell kvalité. Det visade sig även i enkätundersökningen att de 

höginvolverade till viss grad värdesatte ett samspel mellan säljare och kund där säljaren ska 

bidra med nyttig information och visa lyhördhet inför kundens önskemål. För att uppnå detta 

bör ekobutiker interagera med sina kunder genom att utgå från ett perspektiv som bygger på 

relationsmarknadsföring för att på så vis generera lojala kunder. Ekobutiker har inte samma 

finansiella möjlighet att satsa på marknadsföring som de stora livsmedelskedjorna, vilket 

innebär att de inte kan nå ut till potentiella kunder på samma sätt. Därför måste de förlita sig 

på lojala kunder och ”word of mouth” metoden. Genom att föra en tätare dialog med kunden 

är det lättare att ta reda på vad kunden efterfrågar för att på så sätt kunna tillgodose kundens 

behov. Ett steg i denna riktning är att utbilda personalen för att kunna erbjuda hög funktionell 

kvalité.  

Men det framgår även av studien att andra faktorer än ovan nämnda är viktiga för kunderna.  

Hög kvalité, större utbud och tillgänglighet är också viktiga att ta med i beräkningen. 

Tillgängligheten måste inte nödvändigtvis betyda att företaget måste etablera sig på fler 

platser. Detta kan ses som ett hinder men även som en möjlighet. Då internet är en viktig 

informationskanal kan företaget använda sig av detta för att bjuda in till temakvällar, berätta 

om nya varumärken de fått in och uppmana till interaktion kunder emellan för att bli 

inspirerade om vad som kan förbättras. Detta ställer krav på kunden som aktivt måste vara 

mottaglig för dessa stimuli. 

 Att erbjuda kunder hög kvalité och stort utbud kan ses som en självklarhet och som 

författarna nämnde i föregående kapitel så är det möjligt att de redan erbjuder detta utan 

potentiella kunders vetskap. Då kan satsningar på bjuda in dessa var ett ypperligt tillfälle att 
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upplysa dem om detta och på detta sätt skapa en närmare relation till sina kunder.  Genom att 

använda sig av internet på ett konstruktivt och effektivt sätt kan det bidra med en ökad känsla 

av tillgänglighet och öppenhet för potentiella kunder. 

 

Då ett mervärde är subjektivt kan det innebära olika saker för olika personer, men att 

konsumenten får känslan att ”göra rätt”, att lätta på samvetet eller bidra med något positivt är 

några exempel. Speciellt om säljaren lyckas skapa detta med hjälp av subjektiva 

föreställningar som service, engagemang och kunskap kan detta leda till återkommande, lojala 

kunder. Strävan att få kunden att omvärdera sin syn på vad de egentligen köper och vad de 

erbjuds kan få dem att bortse från det hinder som butikens fysiska tillgänglighet gör i nuläget. 

Den fokus som ligger på ekologiska produktens hårda värden som alla livsmedelsbutiker kan 

erbjuda måste skifta. De mjuka värden, som bygger på relationen mellan butik och kund samt 

alla de positiva signalerna som produkten sänder ut i och med att de produceras ekologiskt, 

ska lyftas fram och fokuseras på. 

Ekologiska produkter är inget nytt fenomen men det betyder inte att alla är insatta eller 

intresserade av vad det står för. Samhället och dess värderingar är i ständig förändring. 

Processen att upplysa fördelar med ekologiska produkter i allmänhet och människors 

uppfattningar om ekobutiker i synnerhet kan göras snabbare. Ett vanligt fenomen är att unga 

människor sätter trenderna i samhället och att den ekologiska trenden inte uppfattas som en 

övergående trend enligt vår studie kan lyftas fram. En satsning mot detta medvetna 

kundsegment är en strategi som kan vara lönsam långsiktigt. Att erbjuda ett unikt koncept 

som bygger på interaktion, mjuka värden och positiva signaler utåt sätt ger känslan ett det är 

mer än en ekologisk produkt som konsumenten köper. Då kan det lite högre priset än vad 

traditionella produkter kostar spela mindre roll. 

6.2 Vidare forskning 

Genom att använda sig av en kvalitativ metod och intervjua företaget samt kunderna på ett 

mer djupare plan för att ta reda på vad företaget kan göra för att bistå kunderna på ett bättre 

sätt är ett förslag till vidare forskning. Kunder som då intervjuas bör komma från flera 

kundsegment. Att bara intervjua den höginvolverade konsumenten som ständigt handlar 

ekologiskt ger kunskap men knappast den översiktiga förståelsen och perspektivet över vad en 

ekobutik bör göra. Att se fler som potentiella kunder, och försöka se djupare på skillnader på 

konsumeters behov ger möjligheten till att kunna marknadsföra och erbjuda något för alla och 

utveckla ett långsiktigt lönsamt företag. 
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 8 BILAGOR 
 

8.1 Enkätundersökning (A) 

 

Handlar du ekologiska matvaror? 

 Ja    Nej 

 

Om ja, hur ofta? 

 Alltid    Ofta  Ibland  Sällan 

 

Anser du att ekologiska varor är en del av din livsstil? 

 Instämmer   Instämmer delvis   Instämmer ej 

 

Varför köper du ekologiska matvaror? Rangordna alternativen.(1-3) 

 För miljöns skull   

 För hälsan   

 Godare smak  

 Daglig vana   

Annat……………… 

 

För att inhandla ekologiska produkter/varor, var föredrar du att köpa dessa? 

 Närbutik  Ekobutik  Stormarknad (Ica Maxi, Willys)  Annat……….. 

 

Varför väljer du ovanstående alternativ? Rangordna alternativen.(1-3) 

 Utbud  

 Pris      

 Tillgänglighet  

 Kvalité    

 Service       

 Annat…………. 

 

Hur mycket information söker du vid köp av livsmedel? 

 Mycket  Lite   Inget alls 

 

Anser du att du gör medvetna val när du handlar? 

 Instämmer   Instämmer delvis   Instämmer ej 

 

Anser du att ekologiska produkter är en övergående trend? 

 Instämmer   Instämmer delvis  Instämmer ej 

 Om ja, varför?.................................. 

  

Vad anser du skulle få en ekobutik att bli mer attraktiv att handla i? Rangordna 

alternativen.(1-3) 

 Större utbud  

 Tillgänglighet  

 Personliga fördelar t.ex. bra service, interaktion 

 Hög kvalité på produkter 
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 Billigare pris 

 Annat…………. 

 

 

Vad anser du att en ekobutik ska erbjuda, om man bortser från priset på ekologiska produkter, 

för att du ska handla mer där? Rangordna alternativen.(1-3) 

 Kunnig/lyhörd butikspersonal 

 Personligare service 

 Bredare/varierande sortiment 

 Förmånligare erbjudanden 

 Annat……………… 

 

Kön: 

 Kvinna   Man 

 

Ålder: 

 15-25   26-35   36-45   46-55   56+ 
 

 

 

8.2 Enkätundersökning (B) 

 

Handlar du ekologiska matvaror? 

 Ja    Nej 

 

Om ja, hur ofta? 

 Alltid    Ofta  Ibland  Sällan 

 

Anser du att ekologiska varor är en del av din livsstil? 

 Instämmer helt  Instämmer delvis  Instämmer ej 

 

Varför köper du ekologiska matvaror? Rangordna alternativen.(1-3) 

 För miljöns skull   

 För hälsan         

 Godare smak 

 Daglig vana    

 Annat……………… 

 

För att inhandla ekologiska produkter/varor, var föredrar du att köpa dessa? 

 Närbutik  Ekobutik  Stormarknad (Ica Maxi, Willys)  Annat……….. 

 

Varför väljer du ovanstående alternativ? Rangordna alternativen. (1-3) 

 Utbud  

 Pris      

 Tillgänglighet  

 Kvalité    

 Service       
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 Annat…………… 

 

Hur mycket information söker du vid köp av livsmedel? 

 Mycket  Lite   Inget alls 

 

Anser du att du gör medvetna val när du handlar? 

 Instämmer helt   Instämmer delvis  Instämmer ej 

 

Anser du att handel av ekologiska produkter är en övergående trend? 

 Instämmer helt  Instämmer delvis   Instämmer ej 

 Om ja, varför?.................................. 

 

Kan du tänka dig handla i en ekobutik? 

 Ja   Nej  

 

Om ja, vad skulle få dig att handla i ekobutik oftare? Rangordna alternativen.(1-3)

  

 Större utbud  

 Tillgänglighet  

 Personliga fördelar t.ex. bra service, interaktion 

 Hög kvalité på produkter 

 Billigare pris 

 Annat…………. 

 

Vad anser du att en ekobutik ska erbjuda, om man bortser från priset på ekologiska produkter, 

för att du ska handla mer där? Rangordna alternativen.(1-3) 

 Kunnig/lyhörd butikspersonal 

 Personligare service 

 Bredare/varierande sortiment 

 Förmånligare erbjudanden 

 Annat…………………… 

 

Kön: 

 Kvinna   Man 

 

Ålder: 

 15-25   26-35   36-45   46-55   56+ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


