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Abstrakt 
 

Titel:  Grön marknadsföring – En kvalitativ studie om hållbarhet och grön 

marknadsföring inom livsmedelsbranschen. 

 

Syfte:  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ledande företag inom 

livsmedelsbranschen arbetar med hållbarhet och grön marknadsföring 

samt vad det kan finnas för utmaningar. För att svara på syftet används 

följande forskningsfrågor: 

 

- Hur använder sig ledande företag av hållbarhet och grön 

marknadsföring inom livsmedelsbranschen? 

- Vilken nytta har ledande företag av hållbarhet och grön 

marknadsföring inom livsmedelsbranschen? 

- Vilka hinder kan ledande företag stöta på vid sitt arbete med hållbarhet 

och grön marknadsföring inom livsmedelsbranschen? 

 

Metod:  I uppsatsen använder vi en kvalitativ undersökningsmetod för att få svar 

på syfte och forskningsfrågor. Vi har således använt en kombination av en 

induktiv och deduktiv forskningsansats. 

 

Teori:  Hållbarhet och Grön Marknadsföring. 

 

Empiri:  Empirin samlades in från sex stycken intervjuer bestående av tre 

personliga samt tre telefonintervjuer.  

 

Analys: En analys av befintlig teori och insamlad empirisk data. 

 

Slutsats:  Utifrån vår analys av det teoretiska samt empiriska materialet har vi 

kommit fram till ett antal slutsatser. Företag inom livsmedelsbranschen har 

ett proaktivt förhållningssätt gentemot hållbarhet. Arbetet med miljö och 

hålbarhet kommuniceras genom grön marknadsföring och ledande företag 

arbetar mot långsiktiga mål. Företag inom livsmedelsbranschen ser en 

nytta med hållbarhet och grön marknadsföring genom att det ger en 

konkurrensfördel samt en långsiktig ekonomisk lönsamhet. Det finns även 

hinder vid arbete med hållbarhet och grön marknadsföring. På kort sikt 

medför det en större kostnad och arbetsbelastning, det är också en 

utmaning med att tillfredsställa konsumentens behov och samtidigt arbeta 

mot en mer hållbar verksamhet. En stor prisskillnad mellan traditionella 

och miljövänliga produkter är också en utmaning för företag.    

 

Nyckelord 
Hållbarhet, Grön marknadsföring, Livsmedelsbranschen 
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1 Inledning 

Den första delen ger en övergripande bakgrund till det valda ämnesområdet. Vidare ges 

en motivering till varför detta ämne ska undersökas i form av en problemdiskussion för 

att slutligen formulera forskningsfrågor och ett huvudsakligt syfte med studien.  

 

1.1 Bakgrund 

Hållbarhet är människans långsiktiga förmåga att bevara välbefinnandet av allt liv, 

inklusive framtida generationer (Meng 2015; Ammenberg 2012). En ökad medvetenhet 

om hållbar ekonomisk tillväxt, långsiktigt mänskligt välbefinnande samt en tydligare 

inställning till företags sociala ansvar är exempel som har bidragit till ett ökat 

hållbarhetstänk (Meng 2015). När företag kommunicerar hållbarhet görs det genom 

grön marknadsföring (Papadas, Avlontis & Carrigan 2017). Grön marknadsföring 

handlar om att bygga bestående och hållbara relationer mellan konsumenter och 

företaget samt miljön och samhället. Det handlar om att underlätta handeln samtidigt 

som företaget har i åtanke att bevara miljön (Belz 2006; Ottosson 2013; Rettie, Burchell 

& Riley 2012).  

 

Världens klimatförändring har pågått under en längre tid och det finns bevis för att 

förändringar i miljön sträcker sig så långt som ett sekel tillbaka. Den absolut största 

orsaken till klimatets förändring är den mänskliga faktorns påverkan (Healey 2014). Till 

följd av detta har samhället blivit allt mer miljömedvetet och det krävs åtgärder på 

många olika samhällsnivåer för att kunna bibehålla jordens naturtillgångar och arbeta 

mot en hållbar miljö (Generaldirektoratet för kommunikation (Europeiska 

kommissionen) 2014). År 2015 skapade Förenta Nationerna ett avtal, känt som 

Parisavtalet, vilket konstaterar att länder ska planera och lägga fram nationella 

klimatinitiativ för att motverka klimatförändringen (Unric 2017). 

 

Miljöproblemen har förändrats från att vara lokala till att bli allvarliga globala problem. 

De nuvarande globala miljöproblemen människan skapat är oåterkalleliga och påverkar 

den mänskliga livsmiljön. Verksamma processer som idag används är inte hållbara på 

lång sikt (Ammenberg 2012). Inför framtiden kommer världens befolkning möta ett 

antal globala prövningar med en ökad befolkning och en konstant stigande efterfrågan 

vilket leder till en ökad konkurrens om världens resurser. Dessa framtida problem 
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behöver tas i beaktning för att skapa en hållbar utveckling och framtid för kommande 

generationer (Generaldirektoratet för kommunikation (Europeiska kommissionen) 

2014). Med hänsyn till ovan nämnda aspekter är en uppsats om miljö, hållbarhet och 

grön marknadsföring högst aktuell i nuläget. 

 

Företag har idag större krav på sig att bidra till en hållbar utveckling och förväntas föra 

en transparent verksamhet vilket har resulterat i att allt fler redovisar verksamhetens 

hållbarhetsarbete (Ottosson & Parment 2016). Konsumenter vill göra affärer med 

företag som värnar och tar ansvar för miljön (Chen & Chang 2013; Kotler 2011). Vidare 

förklarar Ottman (2011) att vi alla är gröna konsumenter idag och företag har utvecklat 

nya strategier för att på ett effektivt sätt möta de behov konsumenter med högre 

miljömedvetenhet har och därmed har traditionell marknadsföring ersatts med grön 

marknadsföring. Av denna anledning blir det betydelsefullt för företag att besitta en 

förståelse för grön marknadsföring och därmed kunna applicera det på ett korrekt sätt. 

1.2 Problemdiskussion 

Under tidigt 2000-tal hade grön marknadsföring ännu inte slagit igenom i praktiken 

eller undersökts djupare i teorin (Belz 2006). Idag menar ett flertal forskare att 

miljöfaktorer är en stor konkurrensfördel för företag där grön marknadsföring ämnar till 

att använda miljön och den samhälleliga verkligheten på traditionell marknadsföring 

(Belz 2006; Papadas, Avlontis & Carrigan 2017). Ovanstående resonemang har lett till 

att företag idag identifierar, i allt större utsträckning, behovet av grön marknadsföring 

och applicerar hållbarhet genom organisationen (Papadas, Avlontis & Carrigan 2017). 

Här har problematik växt fram där marknadsförare noggrant behöver välja ut vilken 

information företaget ska kommunicera till utomstående (Polonsky & Rosenberger 

2001). 

 

Ko, Hwang och Kim (2013) skriver att konsumenternas ökade oro för miljöproblem är 

en drivande faktor bakom efterfrågan för gröna och miljövänliga produkter. Författarna 

nämner också att konsumenters förväntan på företag har ökat där företag både behöver 

ett miljömässigt arbete samt ett samhälleligt ansvar, kallat Corporate Social 

Responsibility (CSR). Resultat av det här är exempelvis att icke-statliga organisationer 

och etiska investeringsföretag samt påtryckningar från media växt fram med uppgift att 

övervaka företags verksamhet där etik och samhälleligt ansvar är i fokus (Chapple & 



  
 

3 

Moon 2005; Kotler 2011). Företag behöver beakta miljö och samhällsfrågor för att inte 

tappa konkurrenskraft eller hamna efter konsumenters växande efterfrågan inom 

miljövänlighet och företags samhällsansvar samt nya lagstadgade regleringar (Grant 

2008). Vi vill således behandla frågan om grön marknadsföring i förbindelse till ledande 

företag inom livsmedelsbranschen av den anledning att samtliga individer i samhället är 

i kontakt med livsmedelsbranschen. Den totala försäljningen av livsmedel i Sverige har 

ökat sedan år 2000 och fortsatt öka de senaste åren (Statistiska Centralbyrån 2017). Av 

den anledningen finns en stor potential att undersöka miljöfrågan ytterligare inom 

livsmedelsbranschen genom grön marknadsföring. Ledande företag inom livsmedel sett 

till antalet marknadsandelar är ICA, Coop och Bergendahls Food AB ägare av 

butikskedjan City Gross (Handelns utredningsinstitut 2017). 

 

Teknologins snabba utveckling i samhället tillsammans med en ökad konkurrenskraft 

har inom marknadsföringen lett till ett större fokus på strategier riktade mot att erbjuda 

ett mer attraktivt erbjudande för kunden. Fokus skiftas därmed bort från samhälleligt 

och miljömässigt ansvar vilket hindrar den hållbara utvecklingen (Narula & Desore 

2016). En central svårighet för företag är att bedriva en verksamhet som är grön, 

ansvarstagande och lönsam på samma gång (Polonsky & Rosenberger 2001). Leonidou, 

Katsikeas och Morgan (2012) skriver att företag som implementerar en mer hållbar 

verksamhet och marknadsföring erhåller en positiv effekt på företagets framtida resultat. 

 

Polonsky och Rosenberger (2001) tar upp att det miljömässiga budskapet företag väljer 

att kommunicera behöver vara sant och grunda sig i företagets arbete inom hållbarhet. 

Författarna fortsätter med att miljörelaterad marknadsföring som saknar eller har ett 

dåligt miljöfrämjande arbete klassas som greenwash vilket är en marknadsaktivitet som 

betraktas ytlig där företaget försöker verka miljövänliga, utan ett väsentligt miljöarbete. 

I praktiken kan greenwash vara att selektivt kommunicera positiva aspekter av 

verksamheten och samtidigt aktivt välja att utelämna negativa aspekter (Lyon & 

Montgomery 2013; Rahman, Park & Chi 2015). Ett budskap som kännetecknas av 

greenwash vilseleder konsumenter och leder till en avtagande tro på marknadsföringen 

(Chen & Chang 2013; Lyon & Montgomery 2013; Polonsky & Rosenberger 2001). 

Resultatet av greenwash kan således vara att konsumenter ignorerar eller till och med 

bestraffar företaget genom att välja konkurrerande företag eller lämna klagomål till 

myndigheter (Chen & Chang 2013; Polonsky & Rosenberger 2001).  
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Tidigare forskning och litteratur ger en introduktion till ämnet där möjliga strategier och 

verktyg företag kan använda för att bygga en hållbar verksamhet presenteras. 

Forskningen behandlar också generella möjligheter och hinder vid implementeringen av 

hållbarhet och grön marknadsföring (Grant 2008; Meng 2015; Ottman 2011; Papadas, 

Avlontis & Carrigan 2017). Forskning om hur grön marknadsföring används i praktiken 

är begränsad och saknar genombrott i praktiken trots att den teoretiska forskningen för 

ämnet är bred (Fuentes 2015; Papadas, Avlontis & Carrigan 2017). Det finns få 

forskningsbidrag som ger praktisk information där hållbarhet inom företaget och grön 

marknadsföring kombineras (Papadas, Avlontis & Carrigan 2017). Vår undersökning 

riktar sig således till att undersöka hållbarhet tillsammans med grön marknadsföring i 

teorin och i praktiken ur ett företagsperspektiv.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ledande livsmedelsföretag arbetar med 

hållbarhet och grön marknadsföring samt vad det kan finnas för utmaningar. 

 

1.4 Forskningsfrågor 

För att besvara studiens syfte ställer vi följande forskningsfrågor:  

1. Hur använder sig ledande företag av hållbarhet och grön marknadsföring inom 

livsmedelsbranschen? 

2. Vilken nytta har ledande företag av hållbarhet och grön marknadsföring inom 

livsmedelsbranschen? 

3. Vilka hinder kan ledande företag stöta på vid sitt arbete med hållbarhet och grön 

marknadsföring inom livsmedelsbranschen? 

 

1.5 Avgränsningar 

Studien avgränsar till att endast behandla företag som bedriver hållbarhetsarbete och 

grön marknadsföring inom livsmedelsbranschen i Sverige. Grön marknadsföring i 

praktiken och gröna produkter tenderar att variera mellan olika länder beroende på hur 

miljöproblemet behandlas i respektive land (Peattie 1995). Vi har på grund av 

ovanstående resonemang valt att endast fokusera på Sverige vid empiriinsamlingen. 

Vidare kommer studien utgå från ett företagsperspektiv och inte ett 

konsumentperspektiv eftersom studien grundar sig på kvalitativa intervjuer med företag 
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inom livsmedelsbranschen och behandlar således inte konsumenters syn på hållbarhet 

och grön marknadsföring. Vi kommer således inte att behandla andra former av 

marknadsföring från företag utan endast fokusera på grön marknadsföring. 
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2 Metod 

Metodkapitlet innefattar metodval och tillvägagångssätt för uppsatsen. Kapitlet ger 

även en beskrivning av hur arbetet har gått tillväga för att ge svar på 

problemformuleringen. 

 

2.1 Undersökningsmetod 

Vid genomförandet av en studie kan författaren använda sig av två olika 

undersökningsmetoder, en kvalitativ- och en kvantitativ metod där metodval sker utifrån 

vilken data som anses önskvärd att samla in (Andersen 2012). Den undersökningsmetod 

vi har valt att använda oss av är en kvalitativ metod för att på bästa sätt undersöka hur 

ledande företag inom livsmedelsbranschen arbetar med hållbarhet och grön 

marknadsföring, vilken nytta det har för verksamheten samt vilka hinder företag kan 

uppleva. 

 

En kvalitativ undersökning ämnar till att beskriva en företeelse i verkligheten genom att 

se undersökningsområdet genom respondenternas ögon (Alvesson & Sköldberg 2017; 

Bryman & Bell 2013). Kvalitativ forskning är dominant inom samhällsvetenskapen där 

det är centralt att se och tolka verkligheten vilket således görs bäst genom en kvalitativ 

forskningsmetod. Forskaren använder sig utav en öppen empiri utifrån respondentens 

perspektiv (Alvesson & Sköldberg 2017). Den kvalitativa metoden fokuserar på 

meningar, innebörder samt samband och på så vis är fokus lågt på statistiska samband 

och variabler. Den kvalitativa forskaren försöker inte förenkla verkligheten utan istället 

påvisa komplexiteten, analysera den och redogöra den för iakttagaren (Alvehus 2013). 

Forskaren formulerar därefter inte resultatet som något mätbart i form av siffror utan 

istället till modifierad eller ny genererad teori (Bryman & Bell 2013). 

 

En kvantitativ undersökning används vanligtvis till syfte att tolka olika omständigheter 

och företeelser med hjälp av mätinstrument på det aktuella undersökningsområdet där 

den generellt utmärkande faktorn av kvantitativ forskning är dess mätning och 

kvantifierbarhet av resultatet (Bryman & Bell 2013). Kvantitativ forskning görs ofta 

genom enkäter eller korta intervjuer där det krävs ett noggrant urval vid 

empiriinsamlingen för att få ett representativt resultat där det är centralt att bestämma 

storlek på stickprovet då bortfall alltid inträffar (Jacobsen 2002). Ett presenterat resultat 
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inom kvantitativ forskning utgår från forskarens tidigare formulerade hypoteser där 

forskaren redogör för rimliga utfall av studien. Med hjälp av den kvantifierbara empirin 

ska sedan slutsats formuleras skriftligt och konstatera att resultatet är betydelsefullt och 

giltigt (Bryman & Bell 2013). 

 

Vi ser kvalitativ undersökningsmetod som den mest passande för 

undersökningsområdet. För att på bästa sätt uppnå syftet med undersökningen är 

intervjuer med verksamma individer inom livsmedelsbranschen av störst relevans. 

Respondenternas synvinkel och tolkning inom området används för att på bästa sätt 

undersöka hållbarhet och grön marknadsföring i praktiken. Hypoteser är inte av intresse 

eftersom författarnas förutspådda utfall inte är av relevans eller styrker resultatet. 

Statistiska variabler och siffror är inte i fokus eller av relevans för 

undersökningsområdet där varken teori, intervjuer eller analys ämnar till att beröra 

kvantifierbar data. Slutsatserna formuleras till teori där de modifierar och utvecklar 

redan befintlig teori. 

 

2.2 Forskningsansats 

Deduktion, induktion samt abduktion är de forskningsansatserna som generellt används 

inom forskning (Alvehus 2013). Deduktiv forskningsansats utgår från hypoteser 

formulerade av forskaren. Hypoteserna ställs mot insamlad empirisk data för att sedan 

säkerställa hypoteserna eller förkasta och omformulera nya hypoteser (Alvehus 2013; 

Holme & Solvang 1997). För att en deduktiv slutsats ska vara korrekt måste de givna 

hypoteserna leda fram till slutsatsen där även slutsatsen stämmer överens med 

verkligheten vilket visar på både validitet och sanningsenlighet (Blumberg, Cooper & 

Schindler 2011). Alvehus (2013) skriver att forskning presenterar kritik mot den 

deduktiva forskningsansatsen i kontakt med kvalitativ forskning där hypotesprövningen 

är i hög grad beroende av forskarens tolkning. Författaren nämner också att en central 

fråga att ställa är om hypotesen testas eller forskarens förmåga att förklara. 

 

Induktiv forskningsansats har sin utgångspunkt i empiriinsamlingen innan forskaren 

redogör för teori om ämnet (Alvehus 2013; Alvesson & Sköldberg 2017). En slutsats 

genom induktiv ansats baseras på den empiriska datan där den empiriska datan således 

ger stöd åt slutsatsen (Blumberg, Cooper & Schindler 2011). Forskning presenterar 

kritik mot en strikt induktiv ansats där det är osannolikt att en tolkning görs utan att en 
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författare besitter någon form av teoretisk förkunskap (Alvehus 2013). Ytterligare kritik 

riktas mot den induktiva ansatsen där forskarens avsaknad av förkunskap på området 

kan leda till att slutsatser missar grundläggande fakta bakom problemet (Blumberg, 

Cooper & Schindler 2011). I teorin är det svårt att anpassa forskning till enbart en 

deduktiv eller induktiv ansats. På grund av den här anledningen är det vanligt att en 

abduktiv forskningsansats används i praktiken (Alvehus 2013; Alvesson & Sköldberg 

2017).  

 

Abduktiv forskningsansats utgår från både teori och empiri där forskaren växlar mellan 

dessa två. Empirin ställs mot teorin för att hitta en passform alternativt modifiera och 

utveckla den befintliga teorin (Alvehus 2013; Alvesson & Sköldberg 2017). Den 

abduktiva forskningsansatsen börjar med att introducera ett problem tidigare forskning 

inte behandlar där forskaren redogör och försöker förenkla problemet till något mer 

begripligt. Det abduktiva tillvägagångssättet ser till mänskligt tänkande som inte helt 

rationellt och varje individs kognition bidrar till teoriutvecklingen (Bryman & Bell 

2017). Forskarens analys är en kombination av insamlad empiri och tidigare teori där 

båda faktorer samspelar för att forma analysen och bidra till en förståelse (Alvesson & 

Sköldberg 2017). Den induktiva och deduktiva forskningsansatsen medför 

begränsningar där kritik har riktats mot båda tillvägagångssätten. Den abduktiva 

forskningsansatsen har blivit alltmer populär inom kvalitativ forskning och kan därför 

vara ett lämpligt alternativ inom forskningsmetod för att undvika begränsningar inom 

deduktiv och induktiv forskningsansats (Bryman & Bell 2015). 

 

Till en början syftade vi att använda oss utav en deduktiv forskningsansats där vi utgick 

ifrån teori för att senare samla in empiri som skulle användas för att ge svar på 

undersökningens syfte och forskningsfrågor. När vi hade genomfört intervjuerna kunde 

vi identifiera några aspekter som var genomgående i de svar vi fick av respondenterna 

vilket vi saknade teori om. Vi gick därför tillbaka till teorin för att lägga till ytterligare 

delar som vi efter intervjuerna upptäckt vara relevanta för vår undersökning. Studien har 

därmed inslag av både en deduktiv och induktiv forskningsansats och att växla mellan 

dessa är en abduktiv forskningsansats. Till skillnad från en induktiv forskningsansats 

skapar vi oss förförståelse för ämnet och utgår från teori och till skillnad från en 

deduktiv forskningsansats utgår vi inte från hypoteser för att formulera slutsatsen. Vi 

redogör först för problemet studien ska behandla, skapar därefter en teoretisk 
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referensram och efter det samlas empiri in. Efter detta reformerades teorin för att 

samspela bättre med den insamlade empirin samt för att möjliggöra att analysen och 

slutsatsen utvecklar befintlig teori. 

 

2.3 Datainsamling 

Det finns olika sätt att utföra datainsamling för att besvara en undersöknings 

problemformulering alternativt frågeställning där observationer, intervjuer, insamling av 

befintlig information och enkäter är typiska exempel på insamling av data (Patel & 

Davidson 2011). Intervjuer och enkäter anses vara de vanligaste formerna av 

datainsamling (Bryman & Bell 2017). Valet av insamlingsteknik baseras på 

undersökningens problemformulering, projektplan och analysteknik (Andersen 2012). 

Valet baseras även på vilken insamlingsteknik som ger bäst svar till undersökningens 

forskningsfråga samt den givna tidsram och resurstillgång forskaren har (Patel & 

Davidson 2011). 

 

2.3.1  Primärdata   

Primärdata är det material som tas fram och skapas för en specifik undersökning 

(Alvehus 2013). Forskarens insamling av data sker direkt från respondenter via 

observation, intervju eller information direkt från den primära informationskällan 

(Jacobsen 2002). Vid insamlingen av primärdata har forskaren en viss kontroll över de 

situationer som kan påverka trovärdigheten av den insamlade datan till skillnad från 

sekundärdata där forskaren inte har samma kontroll (Jacobsen 2002). Andersen (2012) 

nämner några tekniker som forskare kan använda vid insamling av primärdata nämligen 

frågetekniker, projektiva tekniker, psykologiska tester, observationer samt indirekta 

tekniker. Vi använde oss utav frågeteknik bestående av kvalitativa intervjuer. Våra 

kvalitativa intervjuer består av både personliga intervjuer och telefonintervjuer. 

Personliga intervjuer skriver Andersen (2012) medför en personlig kontakt med 

respondenterna och möjligheten att ställa öppna frågor för att få en djupare förståelse 

för respondenternas svar. Författaren tar upp att telefonintervjuer endast baseras på 

muntlig kommunikation med en avsaknad av visuell och personlig kontakt vilket kan 

medföra att intervjuaren inte uppfattar om respondenten tolkat frågan korrekt. Intervjun 

baseras på ett frågeformulär, se bilaga A, vilket möjliggör att vi enkelt kan återgå till 

ämnet om intervjun går utanför ramarna för undersökningsområdet.  

 



  
 

10 

2.3.2 Sekundärdata 

Information forskaren samlar in från tidigare forskning kallas sekundärdata vilket 

betyder att forskaren inte samlar data direkt från informationskällan utan baserar sina 

förklaringar och teori på uppgifter insamlade av andra (Jacobsen 2002; Andersen 2012). 

I en forskares kritik till sekundärkällor är följande skepsis central: Är forskaren 

trovärdig, vilket syfte hade forskaren, vad var omständigheterna, vad har forskaren för 

relation till undersökningen (Patel & Davidson 2011). Sekundärdata kan skapas av 

andra ändamål än vad nuvarande studie syftar till att undersöka. Av den anledning är det 

viktigt att kritiskt granska sekundärdata med syfte att säkerställa att sekundärdatan 

överensstämmer med undersökningens ämnesområde. Därefter väljs den data som 

skapar en större trovärdighet till undersökningen (Jacobsen 2002). Utöver det ska 

forskaren inte endast välja ut material som styrker den egna undersökningen utan ett 

resultat styrks om källor presenteras där idéer ifrågasätts så att en diskussion skapas 

(Patel & Davidson 2011). 

 

Den sekundärdatan som används i den här uppsatsen består utav artiklar och böcker 

skrivna av forskare och författare som behandlar ämnet hållbarhet och grön 

marknadsföring som även kompletteras med data från digitala källor beträffande den 

mänskliga miljöpåverkan. Vi har varit noggranna med att använda vedertagna artiklar 

utgivna genom välkända tidskrifter. Vi använder både källor från mer än ett decennium 

tillbaka tillsammans med källor från de senaste åren för att öka teorins trovärdighet. 

 

2.3.3 Urval 

Vi har valt respondenter utifrån Jacobsens (2002) kriterier att de ska kunna förse oss 

med mycket och bra information inom ämnet för uppsatsen och som är villiga att lämna 

ut information. Det första steget i urvalsprocessen var att bestämma vilken bransch samt 

vilka företag uppsatsen skulle rikta sig mot. Nästa steg var att bestämma vilka personer i 

företagen vi ville intervjua samt börja etablera en kontakt för att boka intervjuer. Främst 

butikschefer har intervjuats eftersom huvudkontoren för valda företag inte varit villiga 

att delta i intervjuer. Vi anser att butikscheferna besitter en stor praktisk kontakt och 

kunskap om verksamheten i butiken samtidigt som de är i kontakt med företagets vision 

och arbetet från huvudkontoret. Av den anledningen finner vi att verksamhetschefer i 

butiker samt annan insatt personal på valda företag är lämpliga respondenter. Denna typ 
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av urval benämns som bekvämlighetsurval vilket betyder att forskaren använder sig av 

respondenter som för tillfället är tillgängliga (Bryman & Bell 2017). 

 

Respondent Position Butik Intervjutyp Intervjulängd 

Berg, Conny Butikschef Stora Coop 

Karlshamn 

Personlig 75 minuter 

Daun, Fredrik Biträdande 

Butikschef 

City Gross 

Karlshamn 

Personlig 40 minuter 

Jakobsson, Karl-

Otto 

Vice VD Ica Maxi Nacka Telefon 10 minuter 

Johansson 

(Fiktivt namn) 

- Ica Maxi Kalmar Telefon 15 minuter 

Pettersson, Liz Marknadsansvarig Ica Maxi 

Västervik 

Personlig 40 Minuter 

Rossing, Johan Butikschef Stora Coop 

Jönköping 

Telefon 20 minuter 

Figur 1: Respondenter  

 

2.3.4 Intervju 

Ändamålet med kvalitativa intervjuer är att förstå ett ämne utifrån respondentens 

perspektiv (Kvale & Brinkmann 2014). Vi har valt att använda oss utav kvalitativa 

intervjuer för att samla in empiri. Kvalitativa intervjuer har en låg nivå av struktur vilket 

möjliggör att respondenterna kan svara med egna ord. Vi har även skaffat oss 

förkunskap inom det ämnet vi undersöker vilket är en fördel vid kvalitativa intervjuer 

enligt Patel och Davidson (2011). Vi satt ner med en svarande åt gången och ställde 

frågor samt följdfrågor för att få ett så utförligt svar som möjligt. Vi har begränsat vår 

datainsamling till sex stycken intervjuer vilka genomfördes med sex olika personer från 

ledande företag inom livsmedelsbranschen. Vi har gjort denna begränsning eftersom en 

kvalitativ metod kräver mycket tid och för att vi ska kunna analysera all data som 

samlas in (Jacobsen 2002).  

 

2.3.5 Genomförande av intervju 

Intervjuerna genomfördes hos tre ledande företag inom livsmedelsbranschen nämligen 

ICA, City Gross och Coop. ICA är en gren av ICA gruppens verksamhet som 

huvudsakligen arbetar med handel och dagligvaror. I deras verksamhet har de både hel- 
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samt handlarägda butiker och år 2017 uppgick antalet butiker till cirka 1700 (ICA 

Gruppen AB 2018a). ICA gruppen har under en lång tid arbetat med hållbarhet och 

miljö där hela kedjan från leverantör till kund är viktig (ICA Gruppen AB 2018b). 

Intervjun med Liz Pettersson genomfördes genom en personlig intervju på Ica Maxi i 

Västervik som varade i 40 minuter. Samtliga författare deltog under intervjun som 

innehöll diskussioner kring hållbarhet och grön marknadsföring. Intervjun med 

Johansson utfördes utav en av uppsatsens författare över telefon och intervjun varade i 

15 minuter. Johansson är ett fiktivt namn då respondenten valde att vara anonym i 

uppsatsen. Johansson gav dock oss tillåtelse att nämna vilket företag och butik 

respondenten arbetar på. Den tredje intervjun genomfördes med Karl-Otto Jakobsson 

som arbetar på Ica Maxi i Nacka. Denna intervjun utfördes av en författare genom en 

telefonintervju som varade i 10 minuter.  

 

City Gross har sedan 1993 drivit stormarknader i Sverige med mål att verkligen göra 

skillnad. De guidar sina kunder till ett mer miljömedvetet val vid köp av 

livsmedelsprodukter (Bergendahls AB 2018). Intervjun med Fredrik Daun genomfördes 

genom en personlig intervju på City Gross i Karlshamn där intervjun pågick i 40 

minuter. Coop har cirka 655 stycken butiker i Sverige som ägs av deras medlemmar. 

Coop värnar om miljö och hälsa där verksamheten arbetar efter vad konsumenterna 

efterfrågar och prioriterar (Coop 2018). Intervjun med Conny Berg utfördes genom en 

personlig intervju på Stora Coop i Karlshamn. Samtliga författare deltog och intervjun 

startade med att Conny Berg visade en presentation om butikens arbete med miljö och 

hållbarhet följt av en diskussion, intervjun varade i en timme och 15 minuter. Intervjun 

med Johan Rossing genomfördes genom en telefonintervju där en av författarna deltog 

och intervjun varade i 20 minuter. 

 

Bryman och Bell (2017) skriver att kvalitativa forskare vanligtvis spelar in intervjuer 

vilket är betydelsefullt för en detaljerad analys för att fånga respondenternas svar 

ordagrant samt ger det möjligheten till att transkribera intervjun. Författarna nämner 

några fördelar med att spela in intervjuerna eftersom det ger forskaren möjlighet att gå 

igenom intervjun igen vilket underlättar för forskaren att göra en grundlig analys av 

respondenternas svar. Samtliga intervjuer till uppsatsen spelades in för att möjliggöra 

transkribering samt möjligheten att gå tillbaka och lyssna på intervjun igen (Bryman & 

Bell 2013).  
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2.4 Operationalisering 

Andersen (2012) och Jacobsen (2002) definierar operationalisering som ett sätt för 

forskaren att översätta teoretiska och abstrakta begrepp till en mer empirisk mätbar 

definition. Alvesson och Sköldberg (2017) pekar på den operationalistiska processen 

där forskaren ämnar till att reducera fakta till något mätbart. Jacobsen (2002) utvecklar 

detta eftersom begrepp inte kan mätas direkt behöver forskaren komma fram till 

konkreta indikationer och på så vis indirekt mäta begreppen. Författaren fortsätter 

nämna att det endast går att närma sig svårdefinierade begrepp genom 

operationalisering, det går aldrig att uppnå en fulländad operationalisering. Vi har 

intervjuat kunniga individer inom livsmedelsbranschen där vi kan förutsätta att de har 

kunskap inom hållbarhet och grön marknadsföring. För att säkerställa att de förstår och 

tolkar intervjufrågor på det sätt de är ämnade att tolkas har vi operationaliserat 

teoretiska begrepp till mer förståeliga definitioner. För operationaliseringsschema se 

bilaga B. 

 

2.5 Reliabilitet och validitet 

En undersökning ska framförallt uppfylla två krav, reliabilitet och validitet (Jacobsen 

2002). Reliabilitet och validitet är två åtskilda begrepp som i praktiken är snarlika där 

den ena förutsätter den andra, exempelvis om en undersökning uppfyller reliabilitet 

uppfyller den även validitet och vice versa (Bryman & Bell 2017). Reliabilitet utgår från 

huruvida resultatet av en undersökning går att upprepa om undersökningen utförs igen 

eller om resultatet grundar sig på slumpmässiga företeelser (Bryman & Bell 2013). 

Reliabiliteten behandlar således om den insamlade datan är trovärdig (Andersen 2012; 

Jacobsen 2002).  

  

Validitet är ur flera aspekter en viktig del för en undersökning. Begreppets 

utgångspunkt är om de slutsatser som undersökningen presenterar kan anses som 

trovärdiga eller inte (Bryman & Bell 2013). Jacobsen (2002) förklarar begreppet 

validitet där det ofta delas in i två komponenter, intern och extern. Den interna 

validiteten berör huruvida undersökningen faktiskt mäter och undersöker det som 

forskarna ämnar till att undersöka och den externa validiteten visar begränsningen med 

resultatet. Författaren fortsätter att nämna att om den externa validiteten hög finns det en 
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hög relevans och resultatet kan generaliseras i fler sammanhang än enbart det som den 

aktuella undersökningen behandlar.  

 

I vår undersökning har olika kunniga individer från olika butiker och företag med en 

geografisk spridning intervjuats. Insamlad data där respondenter ger liktydiga svar från 

olika verksamheter inom branschen tyder på en reliabilitet. Det är osannolikt att flera 

respondenters svar baseras på slumpmässiga företeelser. Extern validitet behandlar 

liknande aspekter reliabilitet gör. Kan resultatet generaliseras i fler sammanhang än 

enbart det undersökta området där vi anser diversiteten hos respondenter och den 

teoretiskt förankrade analysen tyder på en extern validitet inom livsmedelsbranschen. Vi 

anser att den interna validiteten förstärks av en noggrann operationalisering. Genom att 

operationalisera förtydligar vi teoretiska begrepp till mer empiriskt mätbara. På detta 

sätt är det en större chans att respondenterna tolkar intervjufrågor på det sätt de är 

ämnade att tolkas och den interna validiteten ökar. Vi säkerställer på så sätt med högre 

sannolikhet att det som ska undersökas faktiskt undersöks. 

 

2.6 Metodkritik 

Enligt Andersen (2012) saknar telefonintervju visuell och personlig kontakt, av den 

anledningen kan inte intervjuaren tolka hur respondenten uppfattar frågan. Kritik kan 

därmed  riktas mot att tre av sex intervjuer har genomförts via telefon. Telefonintervjuer 

har genomförts på både önskemål av respondenter, då de upplever att de inte har 

tillräcklig tid att avsätta till personligt möte samt på önskemål av oss då vissa 

respondenter befann sig i andra delar av Sverige. Samtliga personliga intervjuer har 

innefattat en färdsträcka för oss och begränsad tid har resulterat i att telefonintervjuer 

genomförts. 
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3 Teori 

I detta kapitel kommer de valda teoretiska delarna inom hållbarhet och grön 

marknadsföring att presenteras. Delarna som teorin omfattar är hållbarhet ur ett 

miljöperspektiv, hållbara företag, hållbarhetsmärkningar, samhällsansvar samt grön 

marknadsföring, konkurrensfördelar med grön marknadsföring, strategisk, taktisk och 

intern grön marknadsföringsinriktning och den gröna utmaningen.   

 

3.1 Hållbarhet ur ett miljöperspektiv 

En hållbar utveckling uppfyller människors aktuella behov samtidigt som den inte 

riskerar behoven för kommande generationer, det gäller att bevara resurser samt den 

biologiska mångfalden (Ammenberg 2012). Ottosson och Parment (2016) är också inne 

på att en ekonomisk tillväxt inte får förekomma till priset av miljön, naturen eller 

ekologin. Vezzoli och Manzini (2008) nämner att miljömässig hållbarhet ifrågasätter 

den nuvarande utvecklingsmodellen där välstånd och välbefinnande mäts genom 

produktion och konsumtion av varor. Författarna skriver att samhället i framtiden 

behöver övergå till att människor lever bättre, konsumerar mindre och där själva 

produktionen av produkter förbrukar färre materiella varor.     

 

Watson, Corbett, Boudreau och Webster (2012) nämner att många människor vill ha en 

miljömässigt hållbar livsstil men vet inte hur eller var de kan hitta information om 

hållbart ansvarstagande verksamheter. Författarna tar också upp att informationssystem 

under en längre tid har varit en drivande kraft gällande utvecklingen av 

produktionsförbättringar och på ett liknande sätt kan informationssystem vara en 

drivkraft för hållbar utveckling. Det finns tre informationskanaler som enligt Watson et 

al (2012) påverkar konsumenters uppfattning om hållbarhet nämligen organisationers 

hållbarhetsrapporter, produktinformation samt återkoppling av den individuella 

miljöpåverkan. Peattie (1995) påpekar att miljövänliga organisationer behöver gå från 

en icke hållbar kommunikation till en hållbar kommunikation. Med detta menar 

författaren att företag behöver bemöta konsumenters förväntningar, uppmärksamma 

dåliga miljöaktiviteter samt se möjligheter istället för att ignorera ohållbara aktiviteter, 

manipulera konsumenter eller bara se till det egna intresset.     
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Watson et al (2012) påpekar att det viktigaste just nu är att stimulera debatten kring 

skapandet av ett mer hållbart samhälle samt att nyckeln i en informationsstrategi för att 

nå en mer hållbar miljö är att ha en välinformerad uppfattning hos konsumenter, 

organisationer och staten. Vezzoli och Manzini (2008) är inne på samma spår, om 

människan ska kunna övergå till en mer hållbar livsstil krävs en inlärningsprocess om 

att konsumera mindre och bevara den sociala och fysiska miljön.  

 

3.1.1 Hållbara företag 

Miljöproblem är en drivkraft på marknaden där beaktande av problemet kan leda till 

ökad lönsamhet (Ottosson 2013). Framgångsrika miljövänliga företag använder ofta 

alternativa tekniker, processer eller präglas av gröna principer i verksamheten (Grant 

2008). Företags interna miljövänliga aktiviteter kan vara att öka resurseffektivitet, 

återanvändning och sparande för att minska avfallet (Polonsky & Rosenberger 2001). 

Grant (2008) tar också upp att det kan uppnås i samarbete med konsumenten för att 

tillsammans nå en beteendeförändring, exempelvis genom att uppmuntra till att 

återanvända förpackningar eller källsortera. Författaren skriver att företag dock behöver 

vara vaksamma med vad de kommunicerar då konsumenter kan ställa sig skeptiska till 

att företag använder problem till sin egen vinning. Ammenberg (2012) nämner att krav 

på företags hållbarhet ur ett miljöperspektiv samt deras miljöinformation kommer från 

en mängd olika intressenter. Författaren tar upp exempel där företag har börjat ställa allt 

större miljökrav på sina leverantörer, konsumenter påverkar företag genom sina val av 

produkter och tjänster, personal ställer krav på hur företaget arbetar med miljö- och 

hållbarhetsfrågor men också myndigheter och samhället är i högsta grad intresserade av 

hur företag påverkar den närliggande miljön. Införandet av miljöskatter samt nya lagar 

motiverar företag att införa en strikt kontroll över verksamheten för att minska 

användningen av material vilket även i slutändan minskar kostnaderna för företaget 

(Ottosson 2013).  

 

Narula och Desore (2016) tar upp att arbetet med hållbarhet och användningen av ett 

företags resurser effektivt kan anpassas och användas som en marknadsstrategi för att 

vinna konkurrensfördelar. Författarna nämner även att hållbarhet bör dock inte bara 

appliceras i stort hos företaget utan som en kollektiv aktivitet där alla mellanhänder har 

en möjlighet att vara delaktiga. Företag som vill formera om till en mer hållbar 

inriktning kan göra detta på olika sätt beroende på vad de har för strategi, kompetenser 
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eller position på marknaden (Ottosson & Parment 2016). Linnenluecke och Griffiths 

(2010) nämner att om företag vill gå mot en mer hållbar organisation behöver en 

genomgående förändring och utveckling av en hållbarhetsinriktad företagskultur skapas 

för att svara på miljömässiga utmaningar. Författarna skriver även att företag behöver 

arbeta med att förbättra välfärden och samtidigt reducera miljöpåverkan samt på ett 

effektivt sätt uppnå interna mål. Ottosson och Parment (2010) beskriver olika 

förhållningssätt företag kan ha gentemot miljö och hållbarhet, ett defensivt 

förhållningssätt innebär att företag upplever att hållbarhetskrav skadar lönsamheten och 

därför behöver dessa krav bekämpas. Ett reaktivt förhållningssätt betyder att företaget 

inte upplever att deras verksamhet påverkar miljön, det vill säga att företag ignorerar 

hållbarhetskraven tills dess att de tvingas implementera dem. Slutligen ett proaktivt 

förhållningssätt vilket innebär att företaget är positiva till hållbarhetskraven och vill 

göra kraven till en del av den egna verksamheten (Ottosson & Parment 2016). 

 

Linnenluecke och Griffiths (2010) skriver att företag som vill arbeta mot en mer hållbar 

organisation pressas internt att öka trivseln på arbetsplatsen, minska personalomsättning 

orsakat av en försvagad företagslojalitet samt erbjuda miljöutbildning. Linnenluecke 

och Griffiths (2010) skriver även att författarna Crane (2000) och Purser (1994) menar 

att företag som vill uppnå en mer hållbarhetsinriktad organisation behöver göra mer 

djupgående förändringar som påverkar medarbetarnas värderingar och antaganden mot 

mer etiska och ansvarsfulla värderingar. Kontentan av dessa aspekter tyder på att 

företags hållbarhet är komplext och kräver förändringar på ett flertal olika nivåer 

(Linnenluecke & Griffiths 2010).        

 

Implementeringen för ett mer hållbart företag blir synligt genom hållbarhetsrapporter, 

teknisk utveckling samt hållbarhetsåtgärder vid medarbetares prestationer eller 

utbildning. Företagets hållbarhet på olika nivåer går samman genom den observerade 

kulturen, förankrade värderingar och mål samt underliggande antaganden och 

uppfattningar (Linnenluecke & Griffiths 2010). 

 

3.1.2 Hållbarhetsmärkningar 

Hållbarhetsmärkningar informerar konsumenten om den miljömässiga kvalité produkten 

och verksamheten upprätthåller och ämnar till att bättre informera och möjliggöra 

konsumentens köp av mer miljövänliga produkter (Thøgersen, Haugaard & Olesen 
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2010). Hållbarhetsmärkningar på produkter försäkrar konsumenter att produkten är 

exempelvis ekologisk och minskar således konsumentens skepsis. 

Hållbarhetsmärkningar är i det här avseendet användbara då konsumenter har svårt att 

avgöra om ett företags miljövänliga påståenden är sanningsenliga, av den anledningen 

är det fördelaktigt med en tredje part som styrker företagets påståenden i form av att 

sätta sin märkning på produkten (Lyon & Montgomery 2013). Ottosson och Parment 

(2016) är inne på samma linje och tar upp att det är fördelaktigt med 

tredjepartscertifieringar då de upplevs mer trovärdiga av konsumenter. Författarna 

fortsätter att nämna att hållbarhetsmärkningar har blivit en central del av organisationers 

och företags marknadskommunikation. 

 

Hållbarhetsmärkningar är ett bra verktyg för att öka företagets transparens och således 

konsumentens förtroende för företagets miljömässiga påståenden (Thøgersen, Haugaard 

& Olesen 2010). Lyon och Montgomery (2013) nämner att det även finns hot med 

hållbarhetsmärkningar eftersom ett stort antal olika märkningar riskerar att förvirra 

istället för att upplysa konsumenten. Ottosson och Parment (2016) utvecklar detta och 

menar att företag bör minska antalet hållbarhetsmärkningar och istället förhålla sig till 

välkända och etablerade märkningar för att minska komplexiteten för konsumenten. 

 

3.1.3 Samhällsansvar 

Miljöproblem är ofta benämnda som samhällsproblem (Banerjee 2002) och grön 

marknadsföring medför ett samhällsansvar (Rettie, Burchell & Riley 2012). I ett rörligt 

samhälle betraktas företagets samhälleliga ansvar som en viktig del av företagets 

strategiska val (Ko, Hwang & Kim 2013). CSR definieras vanligen som 

samhällsengagemang, lyhördhet och ansvarsskyldighet från företags sida utöver deras 

kärnverksamhet och bortom lagens krav samt vad som annars krävs av staten (Chapple 

& Moon 2005; Nilsson, Windell, Johansson, Östlund & De Geer 2009). Definitionen 

går i hand med Europeiska kommissionens (u.å) definition på CSR: “Ansvarsfulla 

företag gör mer än vad lagen kräver och tar frivilligt hänsyn till sociala och 

miljömässiga aspekter i sin dagliga affärsverksamhet.” (Europeiska kommissionen u.å). 

Enligt Rahman, Park och Chi (2015) finns det starka incitament för företag att ta ett 

samhällsansvar. Författarna menar att företagets samhällsansvar påverkar konsumenters 

uppfattning om företagets varumärke och verksamhet positivt. CSR är också ett erkänt 

verktyg för att förstärka och hantera företags legitimitet (Lyon & Montgomery 2013). 
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Idag är det inte många företag som ifrågasätter CSR utan många företag väljer att 

kommunicera sitt samhälleliga ansvar (Nilsson et al 2009). Keinert (2008) påpekar att 

kravet på företag att anta ett större ansvar gentemot samhället är inget nytt. Författaren 

tar upp att företags aktiviteter för att axla sitt samhälleliga ansvar kan vara att donera en 

viss del av vinsten för att bidra till samhällets välbefinnande. 

 

En stor aspekt inom CSR är hur företag kan främja samhällsintressen samtidigt som de 

agerar i linje med sitt eget intresse. Om stora företag utövar en obegränsad nivå av makt 

och inflytande inom det samhälle de verkar kan detta leda till att dessa företag formar 

klimatet och miljön som finns inom samhället (Keinert 2008). Det är upp till varje 

enskilt företag att bestämma vad deras samhälleliga ansvar ligger och omfattar 

(Grafström, Göthberg & Windell 2008). Arbetet med samhälleligt ansvar kan därför 

variera mellan företag till företag beroende på hur de ser på sin roll i samhället samt 

vilkas intressen företaget ska vända sig mot (Grafström, Göthberg & Windell 2008). 

Förändringen i konsumentbeteende spelar en stor roll i hur världen tar ett ökat ansvar 

för hållbarhets- och miljöfrågor. CSR är ineffektivt om företag inte skapar en 

meningsfull utveckling som är mer än bara nya produkter till konsumenten (Rettie, 

Burchell & Riley 2012). 

 

Den ökande diskussionen om CSR har resulterat i att samhällsansvar har gått från att 

vara en ideologi till att bli verklighet. Det har blivit av allt större vikt för företag att 

definiera sin roll i samhället och applicera sociala och etiska standarder inom företaget 

(Lindgreen & Valérie 2010). Författarna menar också att även om allt fler företag 

ansluter sig till och visar sitt samhällsansvar får många anstränga sig för att få det att 

fungera. Lin-Hi och Müller (2013) menar att företag ännu inte bedriver arbetet med 

CSR på ett optimalt sätt. CSR handlar inte endast om att bedriva en ansvarsfull 

verksamhet och genomföra handlingar som gynnar samhället, utan innefattar även att 

aktivt undvika negativa handlingar. Författarna utvecklar detta och menar att företag 

dagligen tar beslut som missgynnar samhället utan avsikt. Lindgreen och Valérie (2010) 

belyser risken med att kommunicera positiva samhälleliga aktiviteter då konsumenter 

och intressenter inte vet hur gynnsam verksamheten är i stort och kan således tvivla på 

företagets budskap. Författarna beskriver även vikten av att företaget vet vad som ska 

kommuniceras och hur de ska kommunicera sitt samhällsansvar för att det ska vara 

ärligt och effektivt. Lin-Hi och Müller (2013) utvecklar detta och menar att en 
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ansvarsfull strategi av företaget inte nödvändigtvis bidrar till en god uppfattning från 

konsumenter om det samtidigt visar sig att företaget agerar oansvarigt inom verksamhet. 

Om företaget inte eliminerar de oansvariga handlingarna i sin verksamhet finns en risk 

att arbetet med CSR inte når sin fulla potential eller till och med blir helt ineffektiv. 

 

3.2 Grön Marknadsföring 

Under 1970-talet började forskare se på marknadsföring ur ett miljömässigt perspektiv 

(Menon & Menon 1997) och under 1990-talet blev miljön en konkurrerande faktor för 

företag (Ottosson 2013). Samtidigt har konsumenter utvecklat en ökad medvetenhet 

gällande miljö- och hållbarhetsfrågor (Ottman 2011). Resultatet var att grön 

marknadsföring skapades där fokus låg på målgrupper som efterfrågade miljövänliga 

produkter (Ottosson 2013). Grön marknadsföring skiljer sig från traditionell 

marknadsföring som riktar sig mot att möta konsumentens behov och kommunicera 

fördelar för att differentiera sig gentemot konkurrenter. Grön marknadsföring är mer 

komplex och riktar sig mot konsumenters förstärkta förväntningar om hur företag 

bedriver sin verksamhet (Ottman 2011). Peattie (1995) definierar grön marknadsföring 

som en process vars åtagande är att tillfredsställa och förse konsumenten samt 

samhällets behov på ett hållbart och lönsamt sätt. Ottman (2011) ger en liknande 

definition där ett företags produkter ska möta konsumenters behov samtidigt som 

produkterna ska ha en så liten påverkan på miljön som möjligt, grön marknadsföring 

ska samtidigt engagera konsumenten i viktiga miljöproblem. Belz (2006) utvecklar 

ovanstående definitioner och menar att grön marknadsföring handlar om att skapa och 

underhålla hållbara relationer med konsumenter, samhällsmiljön och den naturliga 

miljön. Genom samhällsvärde och miljövänligt värde skapar grön marknadsföring ett 

större värde även till kunden. Till skillnad från traditionell marknadsföring så integrerar 

hållbar marknadsföring miljövänliga aspekter genom hela processen. 

 

Tidigare forskning och litteratur använder liktydiga termer till grön marknadsföring där 

hållbar marknadsföring, miljömarknadsföring, ekologisk marknadsföring och eko-

marknadsföring är några exempel (Rettie, Burchell & Riley 2012; Papadas, Avlontis & 

Carrigan 2017). Även om dessa termer existerar är den vanligaste och generellt 

accepterade termen grön marknadsföring (Ottosson 2013; Papadas, Avlontis & Carrigan 

2017). Den gröna marknadsföringen har utvecklats till en samordnad, avancerad, taktisk 

och strategisk process som bidrar till en helhetssyn. Den gröna marknadsföringen 
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sammanstrålar med ett företags kultur och yttrar sig från företagets image till de faktiska 

genomföranden, detta möjliggör en hållbar konkurrensfördel (Polonsky & Rosenberger 

2001). Papadas, Avlontis och Carrigan (2017) menar att grön marknadsföring i 

praktiken delas in i tre komponenter, strategisk, taktisk och intern grön marknadsföring. 

 

Fuentes (2015) menar att marknadsföring av miljövänliga produkter kan ses som ett 

verktyg, en del av lösningen på klimatproblem, av den anledningen bör företagets 

positiva miljöaspekter kommuniceras till marknaden. Grön marknadsföring i praktiken 

är inte ett linjärt, rationellt eller enkelt projekt att utforma såsom teori föreslår. Det 

handlar om att anta verkligheten där ett miljövänligt företag med miljövänliga produkter 

har ett tydligt syfte och är meningsfulla, som en del av lösningen på klimatproblem 

(Fuentes 2015). Ett företags gröna marknadsföring behöver först och främst fokusera på 

konsumentfördelar, varför konsumenter väljer vissa produkter framför andra. Detta 

behöver tas i beaktning för att få konsumenter att välja miljövänliga alternativ (Mishra 

& Sharma 2014).  

 

Mål med grön marknadsföring kan i praktiken vara att eliminera avfall, förändra 

produktionsprocessen, ändra produkter och förpackningar till mer miljövänliga 

alternativ, förändra till en miljömedveten marknadsföringen samt att göra sitt 

miljöarbete lönsamt (Mishra & Sharma 2014). Polonsky och Rosenberger (2001) 

beskriver att vid implementering av en grön marknadsföringsstrategi är det vanligt att 

företag enbart utvecklar gröna produkter och marknadsför dess gröna egenskaper. Detta 

är en viktig del i det gröna utvecklingsarbetet på en taktisk nivå inom företaget men för 

att nå framgång med den gröna marknadsföringen krävs ett helhetsperspektiv. 

Författarna nämner också att det krävs miljömässiga mål på både kort och lång sikt om 

hur företaget ska bedriva sin verksamhet på ett hållbart sätt.  

 

3.2.1 Nyttan med grön marknadsföring 

Att vara miljövänlig och använda ett hållbarhetsarbete medför strategiska möjligheter 

för företag. De företag som använder dessa strategier ser en möjlighet i förändringar, att 

utveckla nyskapande produkter och tekniker för att skapa konkurrensfördelar istället för 

att se de hinder som uppstår vid förändringar (Polonsky & Rosenberger 2001). Papadas, 

Avlontis och Carrigan (2017) är inne på samma spår och menar att implementera ett 

miljömässigt helhetsperspektiv visar på att företaget ser riskerna och vikten av dagens 
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miljömässiga utmaningar samtidigt som det kan ge en intern och extern möjlighet 

genom lägre kostnader, ökad lönsamhet och konkurrensfördel genom differentiering. 

Grant (2008) utvecklar detta och menar att en miljövänlig differentiering ger en fördel 

gentemot konkurrenter där företaget når ytterligare segment av konsumenter som är 

villiga att främja miljövänligt tänk och produkter. Vidare visar Mishra och Sharma 

(2014) att grön marknadsföring har skapat möjligheter för företag att samverka med sina 

produkter för att uttrycka egna miljövänliga attityder. Några av de fördelar författarna 

tar upp är att grön marknadsföring säkerställer långsiktig tillväxt och lönsamhet, det 

kostar mycket pengar i början men under lång sikt så sparar företaget pengar samt 

hjälper det företag att marknadsföra sina produkter genom att samtidigt tänka på 

miljövänliga aspekter.  

 

En möjlighet som uppstår genom att använda grön marknadsföring är att företag kan 

skapa en ny spelplan med färre konkurrenter. Genom att bli gröna kan ett företag 

differentiera sig mot konkurrenter genom att utveckla nya produkter, minska sina 

kostnader, öka resurseffektiviteten eller få företaget att bli mer aktuellt (Polonsky & 

Rosenberger 2001). Företag med miljövänliga aktiviteter har möjligheten att skaffa sig 

konkurrensfördelar genom att kommunicera dessa aktiviteter till marknaden (Peattie 

1995). Mishra och Sharma (2014) är inne på samma spår där de menar att allt eftersom 

efterfrågan på miljövänliga produkter förändras tar många företag chansen att skaffa en 

konkurrensfördel gentemot företag som inte erbjuder några miljömässiga alternativ. 

Grön marknadsföring kan även användas som ett drivmedel inom utvecklingen av att 

normalisera den “gröna” trenden men också för att uppmuntra konsumenter till att ta till 

sig miljövänliga aktiviteter som det normala och att överge de mindre hållbara 

alternativen (Rettie, Burchell & Riley 2012). Att vara öppen med sina miljöaktiviteter 

bidrar till att företag kan påverka miljödebatten samt utbilda och höja allmänhetens 

medvetenhet om miljö och hållbarhet (Peattie 1995). 

 

3.2.2 Strategisk, taktisk och intern grön marknadsföringsinriktning 

Litteratur om grön marknadsföring presenterar olika indelningar och modeller för grön 

marknadsföring (Menon & Menon 1997; Papadas, Avlontis & Carrigan 2017; Polonsky 

& Rosenberger 2001). Menon och Menon (1997) redogör för en modell där grön 

marknadsföring delas in i strategisk, kvasi-strategisk och taktisk för att bättre 

konceptualisera grön marknadsföring i praktiken. Papadas, Avlontis och Carrigan 
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(2017) presenterar en mer utvecklad holistisk modell i tre steg för att förenkla grön 

marknadsföring i praktiken: strategisk-, taktisk- och intern grön 

marknadsföringsinriktning. Den här indelningen hjälper till att se företagets helhet 

gentemot miljö och konsument. Uppsatsen kommer således beakta Papadas, Avlontis 

och Carrigans (2017) modell för grön marknadsföring. 

 

Strategisk grön marknadsföringsinriktning behandlar den långsiktiga process inom grön 

marknadsföring där hanteringsåtgärder, långsiktiga beslut och företagspolicy i kontakt 

till företagets miljöstrategi behandlas (Papadas, Avlontis & Carrigan 2017). Strategiska 

produktrelaterade beslut behandlar långsiktiga faktorer där fokus är att skapa nya 

miljövänligare produkter från grunden. Företag kan även utforma policyer som gör det 

nödvändigt för leverantörer och distributörer att implementera ett mer ansvarsfullt 

miljöarbete (Leonidou, Katsikeas & Morgan 2012). Ottman (2011) nämner vikten för 

företag att förstå konsumenters samt intressenters miljövärderingar för att kunna 

utveckla en långsiktig relation. Författaren belyser även att företag ska fortsätta att 

framhäva miljövänliga produkter för att eftersträva en nollvision av miljöpåverkan. 

Banerjee (2002) lyfter fram att faktorer utöver företagets egna mål är av vikt då det 

finns en ökad reglering samt en ökad samhällelig oro för miljöproblem, dessa 

övergripande faktorer bör företag beakta och anpassa sin strategi efter. 

 

Papadas, Avlontis och Carrigan (2017) redogör för taktisk grön 

marknadsföringsinriktning där den behandlar kortsiktiga handlingar som förändrar den 

traditionella marknadsföringen till en grön marknadsföring vilket innefattar 

produktrelaterade beslut för att minska miljöpåverkan. I praktiken behandlar taktisk 

grön marknadsföring miljöfrämjande sponsring, miljömässiga produktmodifikationer 

och konkreta miljöfrämjande handlingar (Papadas, Avlontis & Carrigan 2017). Utan en 

effektiv taktisk grön marknadsföring finns en risk att företag har svårigheter att 

framhäva och informera konsumenter samt andra intressenter om deras miljövänliga 

produkter. Den taktiska gröna marknadsföringen är därför nödvändig att använda för att 

företag ska lyckas ändra konsumenters attityd och köpbeteende till att vara mer 

miljövänlig (Ottosson & Parment 2016). Ottman (2011) uppmärksammar betydelsefulla 

delar när företag kommunicerar sin gröna marknadsföring. Författaren skriver att det är 

viktigt att känna sina konsumenter, agera trovärdigt, utbilda och engagera sig i 

samhället samt följa upp utförandet. Leonidou, Katsikeas och Morgan (2012) redogör 
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för exempel på taktiska handlingar i praktiken vilka innefattar en säkerställning av att 

marknadsföringen sker med så lite miljöpåverkan som möjligt, se till att produkter 

tillverkas så miljövänligt som möjligt och av återvinningsbart material samt ge 

konsumenter möjlighet att återvinna produkterna. 

 

Intern grön marknadsföringsinriktning behandlar företagskulturen och gröna 

värderingar inom företaget. Den ämnar till att förstärka företagskulturen till en mer grön 

kultur samt integrera gröna värderingar i företaget vilket inkluderar handlingar såsom 

utbildning av anställda, främjande av miljömedvetenhet inom organisationen och 

miljömässiga ledarskapsaktiviteter (Banerjee 2002; Papadas, Avlontis & Carrigan 

2017). Långvarig och hållbar miljöförändring sker inifrån företaget, externa 

påtryckningar kan få företaget att förändra sin verksamhet men för ett bra långsiktigt 

resultat krävs det att företaget internt åtar sig oro för miljön (Polonsky & Rosenberger 

2001). Den interna gröna marknadsföringsinriktningen reflekterar ledningens 

uppfattning av betydelsen miljöproblem har i verksamheten (Banerjee 2002). Företaget 

behöver således behandla miljöfrågor inom organisationen, spendera resurser på 

miljöinitiativ och belöna miljöförbättringar för att stärka gröna värderingar inom 

företagskulturen (Papadas, Avlontis & Carrigan 2017).  

 

3.2.3 Den gröna utmaningen 

Det finns starka incitament för företag att bedriva en hållbar verksamhet och grön 

marknadsföring såsom att svara på konsumenters förväntan, påtryckningar från staten 

och konkurrenter samt ta ett samhälleligt ansvar. Trots att möjligheterna för grön 

marknadsföring är många finns det även stora utmaningar för företag (Narula & Desore 

2016). Att vara mer miljövänlig kan medföra både tryck utifrån och inifrån företaget. 

Påtryckning utifrån kan vara att företaget behöver tillfredsställa den efterfrågan som 

konsumenten kan tänkas ha. Det kan också vara att företaget behöver reagera på en 

konkurrents miljövänliga aktiviteter för att inte tappa marknadsandelar. Det kan också 

vara påtryckningar från leverantörer eller köpare där dessa utvärderar företaget så att 

vissa standarder uppnås (Polonsky & Rosenberger 2001).  

 

Att använda sig av grön marknadsföring är en avancerad process som behöver 

integreras i företagets alla aktiviteter. En stor svårighet i processen att börja med grön 

marknadsföring är att försäkra sig om att de miljömässiga aktiviteterna implementeras 
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som en helhet i företagets alla delar (Grant 2008). Om företag misslyckas med 

implementeringen av grön marknadsföring leder detta till att konsumenters 

förväntningar om miljö och hållbarhet inte uppfylls (Polonsky & Rosenberger 2001). 

Om konsumenters förväntningar från marknadsföringen inte uppfylls skadas förtroendet 

för grön marknadsföring. Vilseledande eller osann grön marknadsföring kallas 

greenwash (Rahman, Park & Chi 2015). Definitionen av greenwash är när företag 

vilseleder konsumenter i sin marknadsföring genom att framställa företaget och dess 

produkter som miljövänliga utan att företaget agerar miljövänligt (Chen & Chang 2013; 

Rahman, Park & Chi 2015). Chen och Chang (2013) redogör för greenwash i praktiken 

och pekar på konkreta exempel hur greenwash utförs genom exempelvis vilseledande 

ord om produkter, vilseledande visuella egenskaper, produkten påstås vara miljövänlig 

utan att bevisa det, överdriva de miljövänliga egenskaperna eller till sist genom att 

utelämna viktig information om produkten för att få den att låta bättre än vad den är. 

 

Konsumenter är idag allt mer medvetna om miljöproblem vilket har lett till att 

konsumenter i större utsträckning väljer miljövänliga produkter. Ett problem som kan 

framstå på grund av den här utvecklingen är att företag försöker bedriva en grön 

marknadsföring mot konsumenter bara för att skapa konkurrensfördelar på marknaden 

(Chen & Chang 2013). Vissa företag ser fördelar med att använda sig av greenwash 

men det medför stora risker (Lyon & Montgomery 2013). Vanligtvis litar konsumenter 

på marknadsföringen men förlorar företaget trovärdigheten hos konsumenterna genom 

användning av greenwash kan det leda till att konsumenter tappar förtroende för 

företaget vilket indirekt påverkar gröna konsumenters förvirring som kan leda till 

misstankar och skepsis mot gröna påstående (Chen & Chang 2013; Rahman, Park & 

Chi 2015). Användningen av greenwash kan även leda till att trovärdigheten skadas i en 

hel bransch då konsumenter har svårt att avgöra vilka företag som är ärliga i sin gröna 

marknadsföring (Chen & Chang 2013). Konsumenter visar på negativa attityder och 

köpintentioner mot vilseledande greenwash marknadsföring, samtidigt kan det vara 

svårt för utomstående att identifiera om produkters gröna marknadsföring är 

vilseledande eller inte (Rahman, Park & Chi 2015). 

 

För att undvika greenwash och osäkerhet hos konsumenter ska företag agera 

transparenta och ge konsumenter så mycket information som möjligt för att ge 

konsumenter möjligheten att utvärdera sina köpbeslut på ett önskvärt sätt. Företagen 
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måste samtidigt ge ut mer information om hur de är miljövänliga snarare än att bara 

påstå att deras produkter är miljövänliga (Chen & Chang 2013). Företag behöver ha 

tydliga motiv och skapa trovärdighet i de miljömässiga budskap de kommunicera då 

konsumenter kan uppfatta budskapen som icke genuina där företaget endast vill utnyttja 

marknaden och inte skydd miljön och på så vis undvika förvirring hos konsumenten 

(Peattie 1995). Företag behöver alltså vara noggranna när de väljer att marknadsföra 

sina miljövänliga prestationer. Har företag även sedan tidigare varit inblandade i 

incidenter kopplat till greenwash blir det ännu mer centralt att den gröna 

marknadsföringen sker med noggrannhet och öppenhet då konsumenter har en större 

skepsis mot företag som bedrivit vilseledande marknadsföring (Lyon & Montgomery 

2013).  

 

Mishra och Sharma (2014) tar upp en annan utmaning företag står inför, nämligen deras 

utveckling av miljövänliga produkter. Utvecklar företaget miljövänliga produkter vars 

egenskaper inte uppfyller konsumentens behov kommer konsumenten med största 

sannolikhet välja de mindre miljövänliga alternativen som uppfyller deras behov. På 

samma sätt belyser författarna vikten av att beakta prissättningen på de miljövänliga 

produkterna då en för hög prissättning kommer att påverka försäljningen av 

miljövänliga produkter negativt. Det ska dock tilläggas att konsumenter visat sig vara 

villiga att betala mer för miljövänlig produkter jämfört med traditionella produkter 

(Kotler 2011; Ottosson & Parment 2016; Rahman, Park & Chi 2015). Enligt Von Bahr 

(2018) ökade försäljningen av ekologiska livsmedel både hos Ica och Coop 2017 och 

står för 6 % respektive 10,1 % av den totala försäljningen hos de båda företagen.   
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4 Empiri 

I kapitel fyra kommer uppsatsens insamlade data att presenteras för att senare 

användas till analys och vidare till slutsats. Här ställs respondenternas svar mot 

varandra för att identifiera likheter och skillnader.   

 

4.1 Hållbarhet ur ett miljöperspektiv 

4.1.1 Hållbara företag 

I intervjun med Jakobsson
1
 nämner han att deras butik är Svanenmärkt vilket är bra för 

miljön men även bra ekonomiskt och för marknadsföringen. Han fortsätter att nämna att 

miljö- och hållbarhetsarbete är en trygghet för kunder och medarbetare. Daun
2
 säger att 

de har ett stort arbete inom miljö och hållbarhet och att deras butik också är 

Svanenmärkt. Daun
2
 beskriver djupare vad Svanenmärkningen innebär och säger att all 

städning sker med Svanenmärkta produkter, beräkningar och planer om hur svinn ska 

minskas skickas in till Svanen och kylsystemet är helt utbytt mot ett mer miljövänligt 

alternativ där även dörrar och luckor finns till frysarna och kylarna för att spara energi 

och ge bättre hållbarhet på produkterna. Beräkningarna och planerna om hur svinnet ska 

minskas ger enligt Daun
2
 ett större tänk kring ordrar i butiken så att det inte beställs för 

mycket varor. Daun
2
 tycker att arbetet med svinn gynnar deras verksamhet då det ger en 

förståelse och kontroll om vad som krävs för att minska svinnet. Han menar att en stor 

del handlar om att ha en fungerande rutin och att utgå från den. Dessa rutiner kan enligt 

Daun
2
 vara svåra att utforma till en början men när rutinerna väl finns underlättas 

arbetet. Vidare har många leveranser gått över till att skickas med plastbackar med ett 

retursystem istället för kartonger som ett ytterligare sätt att arbeta mer hållbart. Han 

beskriver också vikten av att få så många företag som möjligt inom branschen att jobba 

mer miljövänligt och hållbart då det är omöjligt för enstaka företag att göra någon 

skillnad.  

 

Jakobsson
1
  säger att han ser att konsumenter efterfrågar och handlar allt mer ekologiskt 

idag än tidigare. Deras hållbarhetsarbete är en löpande process där exempel på 

främjande aktiviteter är källsortering, minskad förbrukning, avfallshantering, 

energisnålare maskiner och miljövänliga investeringar såsom energisnåla lampor. 
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Johansson
3
 menar att arbetet med miljö och hållbarhet helt klart gynnar deras 

verksamhet både ekonomiskt men framförallt känns det rätt, då miljön är viktig. 

Johansson
3
 fortsätter att nämna att kunder är allt mer medvetna om hållbarhet, de ställer 

krav på butiken och de har en större efterfrågan på ekologiska produkter. Johansson
3
 

säger att deras hållbarhetsarbete gynnar verksamheten främst genom att butiken 

uppmärksammas och kunderna vet att de har ett bra hållbarhetsarbete. Pettersson
4
 är 

också inne på att kunder har väldigt höga krav på butiken vilket gör att de blir bättre på 

hållbarhetsarbete. Hon fortsätter och säger att de som butik hela tiden arbetar med 

hållbarhet och att det kostar mycket och kommer fortsätta kosta pengar att driva en mer 

hållbar verksamhet. Hållbarhetstänket ska finnas genom hela verksamheten och när det 

handlar om nya investeringar handlar det även där om att tänka annorlunda då även det 

skickar budskap till kunden om miljömedvetenhet. Pettersson
4
 tar upp exempel på hur 

de arbetar med hållbarhet genom förbrukning i butiken, sophantering, utsläpp och vilka 

varor de tar in. Varuintaget görs delvis genom ett koncept vid namn Redig Mat från 

trakten, ett koncept som både Pettersson
4
 och Johansson

3
 tar upp. Koncept består av 

lokalproducerade produkter från bönder inom 20 mils avstånd från butiken. Pettersson
4
 

säger också att de arbetar med ett projekt där butiken har en egen biodling utanför 

butiken där de har planterat en äng till bina. Hon fortsätter att nämna att detta projekt 

har blivit väldigt omtyckt av kunder och uppmärksammats vilket även visar sig i 

försäljningen av deras egna honung där hundra stycken burkar sålde slut på en dag.  

 

Berg
5
 tar upp ett antal olika aktiviteter och arbeten Coop i Karlshamn har företagit sig 

för att bli ett mer hållbart företag. 2013 investerade de i solceller på taket med 680 

paneler som täcker 12 % av butikens elförbrukning, motsvarande cirka 10 villors 

årsförbrukning av el. Detta var vid det tillfället Sveriges tredje största samling av 

solceller på ett och samma tak. Coop i Karlshamn har även installerat dörrar på alla 

kylar, bytt ut halogenlampor till LED-lampor, börjat med elektroniska hylletiketter 

istället för pappersetiketter och de har även börjat med att stänga av alla kylar med läsk 

över natten. Coop Karlshamn har även ett samarbete med Karlshamn energi vilket har 

resulterat i en investering av nya laddningsstationer för bilar utanför butiken vilka ska 

ha plats för 10 stycken bilar. Allt detta gör Coop i Karlshamn för att spara energi och 
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material där Berg
6
 säger att de alltid tänker igenom investeringar en gång extra för att få 

in miljö och hållbarhet i allt. Coop i Karlshamn har även fått utmärkelser och priser som 

“Karlshamns hållbaraste företag” samt blivit nominerade till White Guide Green 2018 

till kategorin “Årets hållbara matbutik”. Även Stora Coop i Jönköping har arbetat mot 

ett mer hållbart företag och Rossing
7
 nämner ett antal saker som de har gjort i butiken. 

Han säger att hela butiken är renoverad och då har de valt kyldiskar som är ett bra 

miljöalternativ, de har dörrar på alla kyldiskar för att spara energi samt kylmedel som är 

ett bättre alternativ för miljön. Rossing
7
 var också inne på att de tänker efter varje gång 

de ska göra något nytt eller tar in ett nytt sortiment, hur hanteringen ska vara. Han 

påpekar också att deras företag har arbetat med miljö och hållbarhet i många år och 

deras arbetssätt börjar gå på rutin, dock är det svårt att mäta hur mycket tid och resurser 

de lägger ned då detta är något de lever med i sitt arbete. 

 

4.1.2 Hållbarhetsmärkningar 

Samtliga respondenter säger att konsumenter handlar mer ekologiska varor idag och att 

efterfrågan ökar. Berg
6
 och Daun

8
 nämner att det finns en tydlig försäljningsökning  av 

ekologiska varor och även det ekologiska sortimentet ökar för varje år som går. Berg
6
, 

Daun
8
 och Rossing

7
 går också in på att det fortfarande är dyrt för konsumenter att göra 

miljömedvetna val på allt som inhandlas, här spelar den ekonomiska möjligheten hos 

varje individ en roll. Berg
6
, Daun

8
 och Rossing

7
 pratar också om att tidigare skulle det 

vara volym på tallriken i hushållen, desto mer kött på tallriken desto bättre var måltiden. 

Idag ser de en trend där det är bättre med en mindre mängd kött som har en bättre 

kvalité samt att fler väljer något vegetariskt mål i veckan för att ekologiskt kött 

fortfarande är så pass mycket dyrare.  

 

Som tidigare nämnt tar både Daun
8
 och Jakobsson

9
 upp att deras butiker är 

Svanenmärkta vilket de anser är gynnsamt för verksamheten. Vidare menar både Daun
8
 

och Jakobsson
9
 att det kräver en del tid och arbete för att följa upp kriterier för en 

Svanenmärkning. Daun
8
 tar även upp att de har egen styckning av kött i deras butik där 

det sker styckning av både ekologiskt och kravekologiskt kött. För att styckningen ska 

ske på rätt sätt har de en certifiering från företaget Smak som kontrollerar och följer upp 
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så att går till på rätt sätt. Smak har därmed rutiner gällande styckningen som måste 

följas för att märkningarna på köttet ska vara giltiga.  

 

4.1.3 Samhällsansvar 

Jakobsson
10

 tycker att de har ett brett samhällsansvar gentemot planeten, kommande 

generationer, kunder och medarbetare. Han tycker de ska vara ett ansvarsfullt företag 

och ett bra val som arbetsgivare. Jakobsson
10

 nämner att de uppmuntrar konsumenter till 

att återanvända plastkassar eller alternativt köpa flergångskassar. Johansson
11

 är inne på 

samma spår och tycker absolut de har ett ansvar mot miljö och konsumenter. 

Utomstående ställer krav på företaget och Johansson
11

 fortsätter att berätta att 

konsumenter handlar med hjärtat och därav vill de handla av ett företag som tänker på 

hållbarhet. Ansvarstagande anser Johansson
11

 indirekt är deras arbete med matsvinn och 

att uppmuntra kunden att handla varor med kort datum genom sänkt pris. Ytterligare 

samhälleligt engagemang är att möjliggöra välgörenhet i butiken genom 

insamlingsbössor i kassalinjen samt att ge kunder valet att skänka panten från återvunna 

flaskor och burkar. Pettersson
12

 pratar om deras samhälleliga engagemang i form av att 

sponsra lokala företag där hon tycker det är viktigt att de visar sina bra värderingar i 

form av att de sponsrar med bra produkter. Pettersson
12

 nämner även ett annat projekt 

kallat Nu går vi där personal från butiken är ute och går med kunder. Deltagandet har 

legat kring 220 personer och kunder som deltar tre eller fyra gånger får ett presentkort 

på 200 kronor i butiken. Pettersson
12

 fortsätter att nämna att detta projekt är väldigt 

lyckat vilket både personal och många kunder anser.  

 

Berg
13

 säger att de alltid tänker ett varv extra innan de påbörjar något nytt eller gör en 

ny investering. Oftast går diskussionerna mot att investeringar ska gynna Coop:s 

medlemmar samt invånarna lokalt, företagets vinster inom verksamheten ska gå till 

konsumenten och det är där Berg
13

 menar att Coop som företag har ett ansvar. Rossing
14

 

är också inne på att de som företag har ett ansvar mot konsumenten, att tillhandahålla 

bra produkter på ett säkert sätt. Han nämner även att de har ett ansvar mot 

leverantörerna att behandla deras produkter på ett bra sätt och med respekt. 

                                                 
10

 Karl-Otto Jakobsson Vice VD Ica Maxi  Nacka, telefonintervju, 2018-05-16 
11

 Johansson Ica Maxi Kalmar, telefonintervju, 2018-04-17 
12

 Liz Pettersson Marknadsasnvarig Ica Maxi Västervik, personlig intervju, 2018-04-27 
13

 Conny Berg Butikschef Stora Coop Karlshamn, personlig intervju, 2018-04-20 
14

 Johan Rossing Butikschef Stora Coop Jönköping, telefonintervju, 2018-04-24 



  
 

31 

Daun
15

 ser miljö och hållbarhetsarbete som ett sätt att värna om framtiden och ett ansvar 

mot konsumenter såväl som samhället i stort. Han beskriver att hela koncernen varje år 

går igenom planer för att genomföra miljö och hållbarhetsarbetet på ett effektivare sätt. 

Vidare beskriver han att City Gross ägare, Bergendahls AB, arbetar för att bevara 

svenska bönder och öppna landskap genom att skänka en krona till bonden för varje kilo 

svenskt fläsk-och lammkött som säljs. Daun
15

 pratar vidare om att de säljer färsk fisk 

där de arbetar med hållbart fiske vilket innebär att de inte säljer rödlistade fiskarter för 

att bevara de utsatta arterna. 

 

4.2 Grön marknadsföring 

4.2.1 Grön marknadsföring och dess nytta 

Samtliga respondenter pratar om att de arbetar med hållbarhet och kommunicerar grön 

marknadsföring. Jakobsson
16

 nämner att de gör det genom brev till kunder, affischer i 

butiken, på arbetskläderna, på hemsidan samt på deras sociala medier. Pettersson
17

 tar 

upp att de gör det via kundutskick varje vecka i form av DR-blad där de även tillägger 

miljörelaterade kundlöften verksamheten har, via affischer i butiken samt även genom 

sociala medier. Johansson
18

 säger att de kommunicerar sin gröna marknadsföring i 

samtliga av sina kanaler som till exempel i butik, utanför butik, digitalt och i 

pappersform. Jakobsson
16

 anser att grön marknadsföring är en grundförutsättning för 

dem och den viktigaste aspekten är att leva som man lär i så stor utsträckning som 

möjligt. Johansson
18

 nämner att det givetvis är gynnsamt för miljön och även mot 

kunden att arbeta med grön marknadsföring men det måste finnas en klar övertygelse 

kring varför arbetet bedrivs. Det kan ge en ekonomisk vinning att minska elförbrukning, 

det är rent ekonomiskt fördelaktigt att ha miljövänliga kylar och frysar där en ytterligare 

fördel är att uppfylla konsumentens miljömässiga krav eftersom konsumenten 

uppmärksammar miljömedvetenhet. Johansson
18

 fortsätter att nämna att deras arbete 

inte är unikt men i den omfattningen deras arbete är gör dem unika i Kalmar. 

Pettersson
17

 anser att det är deras varumärke, att de tänker på miljön. Hon anser att 

miljöaspekter kan ses som en konkurrensfördel där hon idag tror att nästan alla tänker 

så, företag kan inte undgå att ta hänsyn till miljön då de flesta konsumenter har bra 
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värderingar. Pettersson
19

 fortsätter att nämna att hon tror kunderna litar på butiken och 

att det är en långsiktig process att bygga förtroende. Hon säger att arbetet med 

miljöfrågorna har kommit långt men att det tar tid att implementera nya arbetssätt i 

verksamheten. Företagen måste fortsätta prata och kommunicera dessa aspekter men 

som allt annat går det inte att genomföra allt på en och samma gång. Hennes 

uppfattning är att kunderna blir glada när de kommunicerar med butiken och att det är 

viktigt att de tycker att företaget erbjuder bra produkter.  

 

Rossing
20

 säger att Coop-koncernen har som beslut att butikerna ska verka mer mot 

miljö och hållbarhet. Han säger även att hela verksamheten ska genomsyras av 

hållbarhet och grön marknadsföring. Coop i Karlshamn har 31 % av marknadsandelarna 

lokalt och Berg
21

 nämner att de har gjort många och stora investeringar kopplat till deras 

miljö och hållbarhetsarbete. Ska ett nytt projekt påbörjas kontaktar Berg
21

 alltid 

tidningen för att på detta sätt få publicitet och marknadsföra sitt arbete de gör för miljö. 

Berg
21

 talar också om att det är viktigt att uppmuntra konsumenter att handla mer 

miljövänliga produkter. Det Coop gör är att placera ut ekologiska produkter på 

strategiska platser i butiken för att få konsumenter att flytta handen, välja ekologiska 

produkter istället för de traditionella. Ett exempel som Berg
21

 tar upp är att placera 

ekologiskt kaffe i närheten av traditionellt kaffe för att uppmärksamma konsumenten på 

alternativen som finns. Berg
21

 tror att det är lättare att välja mer miljövänliga produkter 

idag än tidigare då prisnivån har jämnats ut allt mer. Han är även inne på att de 

använder sitt arbete med miljö och hållbarhet som marknadsföring. Rossing
20

 säger att 

de mestadels får ut sitt miljöarbete i deras annonsblad där de även har speciella platser 

för veckans eko-vara. Berg
21

 nämner att det är en bra konkurrensfördel att arbete med 

miljö och mot ett mer hållbart företag då deras företag har fått mycket uppmärksamhet 

och är kända för sitt miljöarbete. Dock tycker han att det vore dumt att säga att deras 

företag vill ha ett mer hållbart samhälle om det bara är de som står för det, han tycker 

det är viktigare att inspirera andra. Han är mer nöjd att deras företag startade sitt 

miljöarbete tidigt och på så sätt får en fördel men att det i längden kommer vara allt 

svårare att komma på nya saker som ingen gjort tidigare. Rossing
20

 säger att en fördel 

med att arbeta med miljö och hållbarhet är att det inger ett visst förtroende, det visar att 
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deras företag tar ansvar. Han tycker också att det är en fördel att rikta sig mot ett mer 

välmående samhälle och vara i framkant med miljö och hållbarhet.  

 

Daun
22

 tar upp att deras butik är Svanenmärkt vilket han tror konsumenter uppfattar 

som en status. Han menar att de som butik valde att bli svanenmärkta för att visa 

kunden att de har ett miljötänk genom hela verksamheten. Han ser dock två 

utvecklingsmöjligheter kopplat till Svanenmärkningen, dels att vara bättre på att 

marknadsföra sin märkning till konsumenter men också att vara tydlig i vad märkningen 

innebär då det kan vara svårt för konsumenter att veta exakt vad det innebär. Vidare 

förklarar Daun
22

 att de endast kommunicerar sin gröna marknadsföring genom 

annonsblad där de alltid försöker ha med svanenmärkta produkter.  

 

4.2.2 Strategisk, taktisk och intern grön marknadsföringsinriktning 

Pettersson
23

 nämner att de har olika miljömässiga mål som ska uppfyllas där vissa är 

relaterade till utsläpp, energiförbrukning och så vidare samt andra miljömässiga mål 

som är mer långsiktiga och sträcker sig några år framåt. Pettersson
23

 vill att kunden ska 

känna att produkterna är noggrant utvalda för kunden där hon även säger att ICA har 

strikta kontroller för vad butikerna kan ta in för varor. Hon pratar även om att de har 

mycket internutbildning för att personalen ska bli mer insatta och förstå arbetet som 

bedrivs. Johansson
24

 tar upp att det är viktigt att skapa sig en målbild i sitt miljöarbete 

för att sedan jobba mot målet i sin handlingsplan för att försöka få in ett miljötänk 

genom hela verksamheten. Både Jakobsson
25

 och Johansson
24

 nämner att de jobbar efter 

att vara klimatneutrala år 2020 vilket är ett centralt mål som butikerna har. Daun
22

 

beskriver också att det är viktigt att ha delmål i sitt hållbarhetsarbete för att få en större 

överblick över vad som ska göras för att nå de huvudsakliga målen. För att påverka sin 

egen personal försöker Berg
26

 alltid ge personalen en förståelse för Coop Karlshamns 

miljöarbete och skicka ut information internt om kommande projekt eller händelser. 

Coop Karlshamn har även långsiktiga mål som de arbetar efter vilka rapporteras till 

huvudkontoret. Rossing
27

 säger att Coop som koncern jobbar mycket för hållbarhet på 

centralt håll. Internt har företaget arbetat mycket för att bli ett mer hållbart företag samt 
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driva på producenterna att arbeta mot samma riktning. De har bland annat försökt få in 

bönan som det alternativa proteinet så att konsumenter ska konsumera mindre kött. Han 

tar även upp att de idag arbetar med att kvalitetscertifiera butiken som ett kortsiktigt 

mål. Det innebär en grundlig genomgång av verksamheten för att säkerställa att allt som 

används är ett hållbart och miljövänligt alternativ. 

 

4.2.3 Den gröna utmaningen 

Varken Jakobsson
28

, Johansson
29

, Berg
30

, Rossing
31

 eller Daun
32

 har upplevt problem 

där kunder inte mottagit deras miljö- och hållbarhetsarbete på ett bra sätt. Johansson
29

 

menar dock att miljömässigt arbete är en utmaning i sig och samtidigt även en möjlighet 

för verksamheten att förändras. Ytterligare en utmaning Johansson
29

 tar upp är att 

hållbarhetsarbete och grön marknadsföring behandlar så många olika delar inom 

verksamheten, av den anledningen är det viktigt att skapa sig ett mål för att försöka få in 

det genom hela verksamheten. Det Berg
30

 ser som en utmaning med grön 

marknadsföring är att övertyga konsumenten. Ett exempel Berg
30

 tar upp är att om deras 

butik skulle få ut full kapacitet från deras gröna marknadsföring så skulle fler handla 

hos dem, dock är det inte riktigt så enkelt. Rossing
31

 tar upp att en svårighet är att 

förmedla ett tydligt budskap i samband med alla dagens trender. Han säger att allt kan 

förändras snabbt idag och det är lätt att alla trender och information går in i varandra.  

 

Pettersson
33

 nämner att de stötte på en utmaning när de gick över till att endast sälja 

ekologiska bananer. Vissa kunder började bli missnöjda då de tyckte att ekologiska 

bananer hade kortare hållbarhet. Av den här anledningen valde butiken då att ta tillbaka 

de traditionella bananerna i sortimentet men även detta möttes av kritik från 

konsumenter som ansåg att beslutet var bakåtsträvande. Pettersson
33

 säger att detta var 

ett svårt beslut för butiken då de ville göra konsumenterna nöjda och samtidigt stå för 

bra värderingar, hon anser att det är en utmaning att tillfredsställa alla och det handlar 

om att hitta en balans. Pettersson
33

 säger att lärdomen de tog av detta är att det är svårt 

att göra förändringar omgående då det kan bli fel, det är bättre hitta rätt väg och göra det 

lite i taget.  
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Rossing
34

 nämner att en central svårighet är att prisbilden på ekologiska varor är högre 

och i vissa produktgrupper erbjuds bara ett ekologiskt alternativ. Berg
35

, Daun
36

 och 

Rossing
34

 pratar om prissättning av ekologiska produkter där Berg
35

 är inne på att 

företag inom livsmedelsbranschen jobbar mycket med vinstmarginalen på produkterna, 

att marginalen ska vara samma på ekologiska som traditionella produkter och att företag 

inte ska ta ut en högre vinst på ekologiska produkter. Både Berg
35

 och Rossing
34

 säger 

att de gör val som att sänka priset på ekologiska produkter för att få konsumenter att 

våga testa mer miljövänliga alternativ. Ett konkret val Rossing
34

 tar upp och som han 

tror att nästan alla butiker gör idag är att de har tagit bort den traditionella bananen och 

bara erbjuder ekologiska bananer. Samtidigt sänkte Coop priset på ekologiska bananer 

för att övergången skulle vara lättare och Rossing
34

 tycker att det var en kostnad för 

företaget som fick ett bra resultat. Berg
35

 säger att de har använt sig av en liknande 

strategi där de valde att sänka priset på ekologisk jord för att få konsumenter att välja 

den jorden istället för den traditionella. Daun
36

 anser att den stora utmaningen med grön 

marknadsföring och ekologiska produkter är att prisskillnaden mellan traditionella och 

ekologiska produkter fortfarande är hög. Han menar att om prisskillnaden är för stor 

tenderar konsumenter fortsatt att inhandla de traditionella produkterna. Han hänvisar till 

undersökningar som genomförts där en stor del av konsumenter själva svarar att de vill 

handla ekologiskt men i verkligheten är det inte lika många som handlar ekologiskt. 

Daun
36

 tror att prisskillnaden är anledningen till att det ser ut såhär, samtidigt är han helt 

övertygad om att konsumenter hade valt det ekologiska alternativet framför den 

traditionella produkten om de båda hade sålts för samma pris. Den stora utmaningen 

menar han då grundar sig i att få upp efterfrågan på de ekologiska produkterna hos 

konsumenten vilket i sin tur ger ett bättre utgångsläge för butiker att förhandla ned 

priserna med leverantörerna. Han ser dock tendenser i att konsumenter allt mer börjar 

bli villiga att välja ekologiska alternativ även om priset är högre där mjölk är en sådan 

produkt som många hushåll väljer att köpa det ekologiska alternativet. En utmaning som 

Berg
35

, Daun
36

 och Pettersson
37

 nämner är att miljövänliga och mer hållbara processer 

inom företaget bidrar till en ökad arbetsbörda och kostar även mer pengar till en början. 

Det är först när processerna är inarbetade som det blir lönsamt för företag. 
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5 Analys 

I kapitel fem analyserar vi som författare det teorin säger samt det respondenterna har 

svarat för att resultera i en slutsats i nästkommande kapitel.   

 

5.1 Hållbarhet ur ett miljöperspektiv 

5.1.1 Hållbara företag 

Ammenberg (2012) menar att en hållbar utveckling uppfyller människors behov 

samtidigt som den inte riskerar behoven för framtida generationer. Ottosson och 

Parment (2016) är inne på samma spår och menar att ekonomisk tillväxt inte får 

bekostas av miljön, naturen och ekologin. Den här åsikten delar mer eller mindre 

samtliga respondenter. Vi tycker oss här kunna urskilja att hållbarhetsarbetet i sig ser 

olika ut från verksamhet till verksamhet men att alla respondenter har ett 

hållbarhetsarbete inom sin verksamhet som ett sätt att värna om miljön. Ottosson och 

Parment (2016) presenterar tre förhållningssätt kopplat till hållbarhetsarbete där vi ser 

att samtliga butiker stämmer överens med det proaktiva förhållningssättet som innebär 

att företag är positiva till hållbarhetskrav och vill implementera kraven som en del i 

verksamheten. Vi tycker oss därmed, utifrån våra intervjuer, kunna se att ledande 

företag inom livsmedelsbranschen har åtagit sig hållbarhetsarbete och samtliga 

respondenter har inom sina verksamheter ett inarbetat hållbarhetsarbete. 

 

Grant (2008) presenterar tre delar företag behöver använda sig av för att bli ett 

framgångsrikt miljövänligt företag, användning av alternativa tekniker, processer och att 

präglas av gröna principer i verksamheten. Hur utvecklat hållbarhetsarbetet är skiljer sig 

som tidigare nämnt mellan butikerna men det finns många likheter mellan butikerna då 

samtliga respondenter beskriver sig ha ett inarbetat källsorteringssystem men även 

användandet av energisnålare inventarier såsom kylar och frysar vilket vi kan koppla till 

Grants (2008) tredje punkt, att präglas av gröna principer. Vidare beskriver Berg
38

, 

Jakobsson
39

, Pettersson
40

 och Rossing
41

 att det är viktigt att tänka igenom nya 

investeringar en extra gång och försöka välja ett mer miljövänligt alternativ vid dessa 

investeringar vilket också visar konsumenter att butiken agerar hållbart och värnar om 
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miljön. Detta anser vi stämmer överens med Grants (2008) första och andra punkt, 

användningen av alternativa tekniker och processer då de väljer att investera i 

miljövänliga alternativ när nya investeringar behöver genomföras.  

 

Johansson
42

 och Pettersson
43

 framhäver att konsumenter har blivit allt mer medvetna om 

miljöproblem och ställer därmed högre krav på butiker att agera hållbart. Det här går i 

linje med vad Peattie (1995) beskriver om att företag behöver bemöta konsumenters 

förväntningar och uppmärksamma dåliga miljöaktiviteter istället för att ignorerar 

problemen kopplade till miljö och hållbarhet. På samma sätt menar Ammenberg (2012) 

att konsumenter påverkar företag genom sina val av produkter och tjänster. Vi tycker 

oss här kunna urskilja att konsumenter har en stor potential att driva företags 

hållbarhetsarbete framåt genom påtryckningar och genom vilka produkter de köper av 

företaget.  

 

5.1.2 Hållbarhetsmärkningar 

Lyon och Montgomery (2013) samt Ottosson och Parment (2016) menar att 

hållbarhetsmärkningar på produkter är ett sätt att försäkra konsumenter om att deras 

miljövänliga påstående är sanna vilket skapar en större trovärdighet hos konsumenter. 

Detta resonemang styrks av både Daun
44

 och Jakobsson
45

 eftersom de förklarar att deras 

butiker är Svanenmärkta vilket de båda ser som en styrka för att visa konsumenter att 

butiken arbetar med hållbarhet och att deras arbete kontrolleras av Svanen. Ovanstående 

resonemang tycker vi är av intresse eftersom vi delar Daun
44

 och Jakobssons
45

 åsikt om 

att hållbarhetsmärkningar bidrar till en större trovärdighet för företag gentemot 

konsumenter. Lyon och Montgomery (2013) samt Ottosson och Parment (2016) menar 

dock att det finns en risk när företag använder sig av för många hållbarhetsmärkningar 

på sina produkter. Då tenderar det istället att få motsatt effekt och öka konsumenters 

förvirring. Detta kan delvis liknas med den svårigheten Daun
44

 ser kopplat till 

Svanenmärkningen även fast det i det här fallet bara handlar om en märkning och inte 

användandet av ett flertal. Han menar att det finns en svårighet i att få konsumenter att 

förstå vad märkningen innebär. Av detta tycker vi oss kunna urskilja att problematiken 

finns där, oavsett hur många certifieringar eller märkningar som används till skillnad 

mot vad Lyon (2013) och Ottosson och Parment (2013) beskrev om hur fler märkningar 
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kan skapa problem. Utmaningen vi ser att företag står inför gällande certifieringar och 

märkningar ligger i att på ett effektivt sätt förmedla vad certifieringarna och 

märkningarna innebär annars tror vi att det finns en risk för att konsumenter missar eller 

misstolkar innebörden med märkningarna. För att hållbarhetsmärkningar istället ska 

fungerar på ett optimalt sätt tror vi huvudsakligen att en förklaring av 

hållbarhetsmärkningar samt vad som gör de produkter bättre än andra produkter krävs 

för att på så sätt underlätta för konsumentens beslutsfattande. 

 

5.1.3 Samhällsansvar 

Utifrån intervjuerna framgick det att företag har ett samhällsansvar och samtliga 

respondenter påpekar att företag inom livsmedelsbranschen framförallt har ett ansvar 

mot konsumenten. Denna aspekt går i linje med Rahman, Park och Chi (2015) som 

menar att företags samhällsansvar påverkar konsumentens uppfattning om företagets 

varumärke och verksamhet positivt. Grafström, Göthberg och Windell (2008) beskriver 

att det är upp till varje enskilt företag att bestämma var deras samhälleliga ansvar ligger 

samt vilka intressenter företaget ska vända sig mot, arbetet med samhällsansvar kan 

därför vara olika från företag till företag. Det som skiljde intervjuerna åt var att fyra av 

respondenter pratade även om ansvar ur ett större perspektiv där samhälle, kommande 

generation, leverantörer samt miljön nämndes. Detta bekräftar Grafström, Göthberg och 

Windells ovanstående resonemang, att företag arbetar olika. Samtliga respondenter 

nämnde även att verksamheten har ansvar mot konsumenten och vi tror att företag inom 

livsmedelsbranschen anser att det är mot konsumenten deras huvudsakliga ansvar 

ligger. Livsmedelsbranschen förser dagligen människor med matvaror och diverse 

produkter. Vi tycker därför att deras första ansvar ligger i att erbjuda en variation av 

produkter med kvalité för att förse konsumentens behov och även erbjuda miljövänliga 

alternativ. Om vi ser det ur ett större perspektiv går deras ansvar ut över samhället i stort 

och den omgivande miljön.         

 

Lin-Hi och Müller (2013) påpekar att företag inte arbetar med samhällsansvar på ett 

optimalt sätt. Författarna menar att samhällsansvar handlar också om att undvika 

negativa handlingar och företag tar dagligen beslut som oavsiktligen missgynnar 

samhället. Det vi kan urskilja från intervjuerna är att Lin-Hi och Müllers (2013) 

resonemang går emot det respondenterna svarade. Berg
46

 säger bland annat att de tänker 
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alltid en gång extra när nya projekt ska påbörjas eller en ny investering ska göras. 

Daun
47

 nämner också att City Gross som koncern ständigt arbetar med mål för att 

effektivisera arbetet med miljö och hållbarhet. Vi anser att företagen inom 

livsmedelsbranschen som arbetar med att sälja matvaror tar sitt ansvar på största allvar. 

Respondenterna är även inne på att de tänker igenom det dagliga arbetet och framtida 

planer för att dessa ska gå i linje med att skapa en mer hållbar framtid och främja 

miljön. Något som vi tycker framträder är att företag inom livsmedelsbranschen som har 

en inarbetad verksamhet med miljö och hållbarhet har bra kontroll på de handlingar som 

utförs och att de ska vara hållbara och miljövänliga.   

 

5.2 Grön marknadsföring 

5.2.1 Grön markndsföring och dess nytta 

Belz (2006) menar att grön marknadsföring handlar om att skapa och underhålla 

hållbara relationer med konsumenter, samhällsmiljön och den naturliga miljön. Mishra 

och Sharma (2014) tar upp praktiska mål som företag kan sätta upp inom verksamheten 

och med grön marknadsföring. Det kan vara att minska avfall, ändra produkter till mer 

miljövänliga alternativ, skapa en mer miljömedveten marknadsföring samt göra 

miljöarbetet lönsamt. Det framkom utifrån intervjuerna att företag inom 

livsmedelsbranschen aktivt arbetar med avfall från butik, införskaffa mer miljövänliga 

alternativ samt att göra verksamheten mer miljövänlig och hållbar vilket går i linje med 

Belz (2006) och Mishra och Sharmas (2014) resonemang. Något som vi tycker 

framkommer här är att företag inom livsmedelsbranschen arbetar både på ett liknande 

sätt med samma förbättringsarbeten men arbetet kan också vara annorlunda från företag 

till företag. Vi kan identifiera att företags gröna marknadsföring delvis beror på hur 

länge företaget arbetat med miljö och hållbarhet samt delvis vad företaget har för 

inställning till miljö och hållbarhet.      

 

Grön marknadsföring riktar sig mot konsumenters förstärkta förväntningar om hur 

företag bedriver sin verksamhet och som enligt Ottman (2011) är en komplex process. 

Fuentes (2015) menar att marknadsföring av miljövänliga produkter kan ses som ett 

verktyg och att positiva miljöaspekter bör kommuniceras till marknaden. Utifrån 

intervjuerna kan vi identifiera att samtliga företag kommunicerar sina miljöaktiviteter 

till marknaden. Marknadsföringen sker genom hemsidan, sociala medier, utskick, i 
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butik, affischer och mycket mer. Vi upplever att företag inom livsmedelsbranschen 

ligger långt fram med sin gröna marknadsföring eftersom arbetet med miljö och 

hållbarhet har pågått under en längre tid. Det vi kan uppfatta från intervjuerna är också 

att företagare inom livsmedelsbranschen använder sitt arbete mot ett mer miljövänligt 

och hållbart företag som marknadsföring.     

 

Polonsky och Rosenberger (2001) framställer att företag som är miljövänliga ser 

möjligheterna att använda miljö och hållbarhet som en konkurrensfördel. Papadas, 

Avlontis och Carrigan (2017) antyder också att arbetet med miljö och hållbarhet skapar 

möjligheter till lägre kostnader, differentiering mot konkurrenter samt en ökad 

lönsamhet för företag. Detta resonemang kan vi bekräfta utifrån intervjuerna då 

Johansson
48

 pratar om att det är gynnsamt rent ekonomiskt att arbeta mot miljö och 

hållbarhet. Pettersson
49

 förklarar att miljöaspekter kan ses som en konkurrensfördel och 

hon tror att de flesta företag har det tankesättet idag. Berg
50

 är också inne på att det är en 

konkurrensfördel eftersom det ökar den uppmärksamhet som företaget får. Däremot 

säger han att det är viktigare att inspirera andra vilket enligt Peattie (1995) skapar 

möjligheten att utbilda och öka medvetenheten om miljö och hållbarhet. Vi bedömer att 

grön marknadsföring medför en stor fördel för företag vilket både teorin och empirin 

styrker. Det vi tycker oss kunna se från intervjuerna är att företag behöver vara 

försiktiga med hur mycket de använder grön marknadsföring för att differentiera sig 

gentemot konkurrenter. Vi anser att företag bör vara öppna med sitt arbete mot ett mer 

hållbart och miljövänligt företag för att sprida konceptet till fler företag. Från 

intervjuerna framträder det också att om företag vill arbeta mot ett mer hållbart samhälle 

krävs en koordinerad insats från ett flertal företag. Det går inte att enbart se till sin egen 

verksamhet utan företag behöver vara mer öppna och arbeta gemensamt med hållbarhet 

och miljö. Vi instämmer också med det Berg
50

 och Rossing
51

 säger, nämligen att företag 

skaffar sig fördelar med grön marknadsföring genom att vara tidigt ute med att 

implementera strategin. Dock blir det svårt i längden att komma på nya saker som ingen 

annan gjort tidigare för att stå ut i mängden.            

 

                                                 
48

 Johansson Ica Maxi Kalmar, telefonintervju, 2018-04-17 
49

 Liz Pettersson Marknadsasnvarig Ica Maxi Västervik, personlig intervju, 2018-04-27 
50

 Conny Berg Butikschef Stora Coop Karlshamn, personlig intervju, 2018-04-20 
51

 Johan Rossing Butikschef Stora Coop Jönköping, telefonintervju, 2018-04-24 



  
 

41 

Jakobsson
52

 vill inte se grön marknadsföring som en fördel utan som en 

grundförutsättning för dem samtidigt som Pettersson
53

 anser att nästan alla företag idag 

ser miljöarbetet som en konkurrensfördel. Dessa resonemang går både med och emot 

Polonsky och Rosenbergers (2001) resonemang att företag ser miljöarbetet som en 

konkurrensfördel. Vi anser att det är en konkurrensfördel att bedriva hållbarhetsarbete 

där företagets arbetssätt och syn på miljö och hållbarhet är avgörande för hur företaget 

vill och kommer synas på marknaden. 

 

5.2.2 Strategisk, taktisk och intern grön marknadsföringsinriktgning 

Papadas, Avlontis och Carrigan (2017) introducerar modellen för grön marknadsföring 

innehållande strategisk-, taktisk-, och intern grön marknadsföringsinriktning. Leonidou, 

Katsikeas och Morgan (2012) förklarar strategisk grön marknadsföringsinriktning och 

pekar på att den behandlar den långsiktiga processen inom marknadsföring innehållande 

hanteringsåtgärder, långsiktiga beslut och företagspolicy i kontakt med miljöstrategi. 

Berg
54

, Daun
55

, Pettersson
53

, Rossing
56

 och Johansson
57

 nämner alla att de har 

miljömässiga mål som verksamheten arbetar mot. Johansson
57

 utvecklar detta och tar 

upp att det är viktigt att skapa en målbild och sedan jobba mot målet i handlingsplanen 

och på så sätt uppnå miljötänk i hela verksamheten. Vi kan här identifiera likheter 

mellan Johanssons
57

 sätt att bedriva miljöarbete och Papadas, Avlontis och Carrigans 

(2017) presenterade innehåll i miljöstrategin där båda parter presenterade exempel 

ämnade till att på lång sikt styra verksamheten mot ett mer hållbart arbetssätt. Ottman 

(2011) tar upp att företag bör eftersträva en nollvision av miljöpåverkan vilket 

Jakobsson
52

 och Johansson
57

 använder sig utav då deras verksamheter strävar efter att 

vara klimatmeutrala år 2020. Vi anser att det är gynnsamt för företags långsiktiga 

strategi att ha ett tydligt mål vilket bör vara att uppnå klimatneutralitet. På så sätt skapas 

en målbild inom verksamheten där fokus tydligare skiftas mot att uppnå målet på utsatt 

tid. 

 

Papadas, Avlontis och Carrigan (2017) redogör för taktisk grön 

marknadsföringsinriktning och menar att det innefattar kortsiktiga handlingar som 
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förändrar traditionell marknadsföring till en grön marknadsföring, exempel kan 

innefatta miljömässiga produktmodifikationer, konkreta miljöfrämjande handlingar och 

miljöfrämjande sponsring. Ottosson och Parment (2016) understryker även att taktisk 

grön marknadsföring är nödvändig för att förändra konsumenters attityd och 

köpbeteende till en mer hållbar. Vi kan här identifiera likheter med Petterssons
58

 

resonemang där hon menar att konsumenten ska känna att de bästa produkterna är 

utvalda. Enskilda livsmedelsbutiker är återförsäljare av varor och utvecklar sällan egna 

produkter. Produktmodifiering i sammanhanget kan utvecklas och liknas med valet av 

produkter Pettersson
58

 väljer att ta in i sortimentet. Ingen respondent tar upp 

miljöfrämjande sponsring och det tycks inte vara centralt i deras taktiska verksamhet. Vi 

kan urskilja att konkreta miljöfrämjande handlingar är centralt i respondenternas 

verksamhet då samtliga respondenter visar exempel på konkreta miljöfrämjande 

handlingar. Upprepade handlingar påminner konsumenten om hållbarhet där företaget 

bidrar till att förändra konsumenters attityd och köpbeteende till ett mer hållbart genom 

sina taktiska handlingar.  

 

Banerjee (2002) samt Papadas, Avlontis och Carrigan (2017) redogör för den interna 

gröna marknadsföringsinriktningen där den ämnar till att göra företagskulturen mer 

grön och integrera gröna värderingar i företaget vilket inkluderar handlingar såsom 

utbildning av anställda, främjande av miljömedvetenhet och miljömässiga 

ledarskapsstilar. Berg
59

, Rossing
60

 och Pettersson
58

 nämner alla att de bedriver internt 

arbete i kontakt med hållbarhet och grön marknadsföring. Berg
59

 bedriver internt arbete 

genom att informera personalen om verksamhetens miljöarbete och kommande projekt 

vilket är en form utbildning av personal. Rossing
60

 bedriver internt arbete genom att 

driva på företaget och även producenter att bli mer hållbart, det här arbetet är en form av 

att främja miljömedvetenhet. Pettersson
58

 bedriver internt arbete genom internutbildning 

för att personalen ska bli mer insatta och förstå arbetet som bedrivs vilket även det är en 

form av att utbilda personalen. Polonsky och Rosenberger (2001) tar upp att det krävs 

att företag internt åtar sig oro för miljön för att en långsiktigt hållbar miljöförändring 

ska ske. Vi kan identifiera att utbildning och informering av personalen är centralt vilket 

tyder på att företag har åtagit sig oro för miljön och sprider budskapet internt. 

Personalen behöver förstå mål och handlingar verksamheten utför, på så sätt kan även 
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de förmedla ett budskap i linje med den resterande verksamheten. Vi anser att företag 

bör applicera intern grön marknadsföring för att få hållbarhetstänket att genomsyra 

verksamheten. 

 

Vi vill poängtera att modellen strategisk-, taktisk- och intern grön 

marknadsföringsinriktning kan appliceras på hur företag inom livsmedelsbranschen 

bedriver grön marknadsföring. Modellen hjälper till att dela in och bättre förstå arbetet 

som bedrivs. Strategisk inriktning är långsiktiga mål, taktisk inriktning är handlingar 

som leder mot de strategiska målet och intern inriktning är det interna arbetet ämnat till 

att alla i verksamheten ska förstå och arbeta mot samma mål. Med exempelvis ett dåligt 

internt arbete agerar inte personalen i linje med företagets strategi eller taktiska 

handlingar vilket leder till en dålig uppfattning hos konsumenter. På samma sätt kan ett 

dåligt taktiskt arbete leda till att företagets agerande och kommunikation utåt inte är i 

linje med företagets interna budskap och strategi. Vi kan här urskilja att samtliga delar 

är viktiga och företag bör samordna delarna för att nå resultat. 

 

5.2.3 Den gröna utmaningen 

Chen och Chang (2013) samt Rahman, Park och Chi (2015) tar upp att företag kan 

vilseleda sina konsumenter genom att marknadsföra företaget som miljövänligt utan att 

ha ett hållbart och miljövänligt arbetssätt även kallat greenwash. Ingen av 

respondenterna tar upp att de har bedrivit greenwash marknadsföring eller på något sätt 

vilselett konsumenter i sin marknadsföring. Då samtliga intervjurespondenter tar upp att 

de bedriver hållbarhetsarbete kan vi peka på att ledande företag inom 

livsmedelsbranschen inte ser det som lönsamt att bedriva missledande marknadsföring 

och vinna konkurrensfördelar på ett opportunistiskt vis. Vi kan se att företagen istället 

väljer att aktivt bedriva hållbarhet inom verksamheten och kommunicera ett 

sanningsenligt budskap baserat på hållbarhetsarbetet. På så sätt kan företag bygga 

bestående och hållbara relationer med konsumenter, miljön och samhället. Vissa företag 

ser enligt Lyon och Montgomery (2013) fördelar med att använda sig av greenwash, 

dock medför det stora risker. Vi anser istället att företag aktivt bör arbeta för att 

motverka greenwash genom att säkerställa hållbarhetsarbetet och budskapet som 

marknadsförs där Rahman, Park och Chi (2015) tar upp att konsumenter visar på 

negativa attityder och köpintentioner mot vilseledande marknadsföring. Riskerna med 

att bedriva en missledande marknadsföring är som tidigare nämnt stora men vi anser 
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även att det är omoraliskt, av den anledningen ska det undvikas och arbetet inom 

verksamheten sker på bästa sätt med transparens mot utomstående. 

 

Mishra och Sharma (2014) tar upp att miljövänliga produkter som inte uppfyller 

konsumentens behov kommer med största sannolikhet väljas bort och konsumenten 

kommer inhandla det mindre miljövänliga alternativet vilket uppfyller dess behov. Vi 

kan här urskilja likheter med Petterssons
61

 utmaning då de gick över till att endast sälja 

ekologiska bananer. Konsumenter blev missnöjda då de ansåg att ekologiska bananer 

inte höll samma kvalité. Det går däremot emot den problematik Chen och Chang (2013) 

lyfter där företag bedriver grön marknadsföring endast för att skapa konkurrensfördelar 

på marknaden. Pettersson
61

 försökte i det här fallet i hög grad uppmuntra konsumenter 

att inhandla ekologiska varor vilket sedan fick bakslag då konsumenterna inte blev 

tillfredsställda. Detta framhäver tydligt att det hinder Pettersson
61

 stötte på var att 

tillfredsställa konsumentens behov och samtidigt aktivt verka för hållbarhet och 

miljövänliga produkter. Vi kan här identifiera att hållbarhet och miljötänk är ett 

beteende hos människor vilket tar lång tid att förändra. Enskilda företag kan välja en 

strikt hållbar verksamhet men om inte konsumentens behov uppfylls kommer det inte 

vara lönsamt eller fungera i längden. Det vi vill poängtera är att grön marknadsföring 

främjar beteendeförändring hos människor genom att lyfta och kommunicera hållbarhet 

i företagets marknadsföring.  

 

En aspekt som vi fann var av intresse är det Berg
62

, Daun
63

 och Rossing
64

 nämner om 

att prisskillnad mellan de ekologiska och traditionella produkterna är en stor utmaning. 

Det här resonemanget stämmer överens med Mishra och Sharma (2014) som skriver att 

en hög prissättning riskerar att påverka försäljningen av ekologiska produkter negativt. 

Kotler (2011), Ottosson och Parment (2016) samt Rahman, Park och Chi (2015) 

beskriver dock att ekologiska produkter fortfarande kan ha en högre prissättning i 

jämförelse med traditionella varor då konsumenter är beredda att betala ett högre pris 

för ekologiska varor. Daun
63

 styrker det här resonemanget då han ser att tendenser i 

köpbeteendet har förändrats hos konsumenter och menar att konsumenter idag är allt 

mer villiga att betala mer för ekologiska produkter men framförallt blir det vanligare att 
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välja vissa ekologiska alternativ även om priset är högre. Trots att efterfrågan har ökat 

ser Berg
65

, Daun
66

 och Rossing
67

 fortfarande en svårighet gällande försäljningen av 

ekologiska produkter där de menar att priset på de ekologiska produkterna är fortsatt 

högt vilket påverkar försäljningen negativt. Det här resonemang kan vi från Von Bahr 

(2018) konstatera då försäljningen av ekologiska produkter ökar men att det fortsatt står 

för en relativt liten del av den totala försäljningen hos livsmedelsbutiker, rättare sagt 

10,1 % hos Coop och 6 % hos Ica. Både Berg
65

 och Rossing
67

 har konkreta exempel på 

hur de försökt öka efterfrågan på ekologiska produkter  genom att aktivt sänka priset på 

vissa ekologiska produkter för att på så sätt öka efterfrågan hos konsumenter på kort 

sikt. Anledningen till att försäljningen är fortsatt låg tror vi till stor del beror på att 

prisskillnaden mellan ekologiska och traditionella produkter fortfarande är påtaglig på 

många produkter vilket gör att konsumenter istället väljer de traditionella produkterna. 

Trots försäljningssiffrorna tror vi efterfrågan på ekologiska produkter är stor men att 

prisnivån agerar som en barriär mot en ökad försäljning. Hade priset på ekologiska 

produkter varit på samma nivå alternativt endast ett par procent dyrare än traditionella 

produkter tror vi försäljningen hade sett annorlunda ut. Berg
65

 och Rossings
67

 taktik att 

sänka priset på ekologiska produkter tror vi är ett bra sätt för att på kort sikt ändra 

konsumenters köpbeteende och vi tror att det kan leda till att konsumenter i sin tur 

börjar köpa ännu fler ekologiska produkter.  

 

Mishra och Sharma (2014) tar upp möjligheter med grön marknadsföring, att det leder 

till långsiktig tillväxt och skapar lönsamhet. Dock säger författarna att det kostar mycket 

pengar till en början. Tidigare resonemang instämmer med Berg
65

, Daun
66

 och 

Pettersson
68

 som tog upp att miljövänliga och hållbara processer tar tid att 

implementera. Arbetsbördan och kostnaderna är stora till en början men ur ett 

långsiktigt perspektiv gynnar det företaget. En faktor som vi kan identifiera i 

resonemanget är att ett möjligt hinder för företag inom livsmedelsbranschen att börja 

arbeta med miljö och hållbarhet är precis som respondenterna pratar om, det är kostsamt 

till en början och arbetsbördan ökar. Vi tror att företag som inte är villiga att ta en större 

kostnad och mer arbete ur ett kortsiktigt perspektiv väljer att inte börja arbeta med miljö 

och hållbarhet. 

                                                 
65

 Conny Berg Butikschef Stora Coop Karlshamn, personlig intervju, 2018-04-20 
66

 Fredrik Daun Biträdande butikschef City Gross Karlshamn, personlig intervju, 2018-04-26 
67

 Johan Rossing Butikschef Stora Coop Jönköping, telefonintervju, 2018-04-24 
68

 Liz Pettersson Marknadsasnvarig Ica Maxi Västervik, personlig intervju, 2018-04-27 



  
 

46 

6 Slutsats 

Det slutliga kapitlet ger svar på uppsatsens syfte samt frågeställningar. Här presenteras 

även praktiska rekommendationer och förslag till vidare forskning inom området. 

 

6.1 Undersökning av hållbarhet och grön marknadsföring 

Ledande företag inom livsmedelsbranschen använder sig utav ett proaktivt 

förhållningssätt mot hållbarhet. Branschen arbetar med hållbarhet och grön 

marknadsföring genom att sätta upp långsiktiga mål, utföra handlingar för att sträva mot 

målen och intern informering för att samtliga inom verksamheten ska förstå och arbeta 

mot målen. Livsmedelsbranschen har åtagit sig hållbarhetsarbete och ett samhällsansvar 

som appliceras genom verksamheten vilket kommuniceras till marknaden genom grön 

marknadsföring. Livsmedelsbranschen kommunicerar grön marknadsföring aktivt 

genom egna kanaler såsom hemsida, sociala medier, utskick, i butik och genom 

affischer. Detta kan dock utvecklas där hållbarhet genom strategiska mål är centralt 

inom alla beslut, taktiska handlingar som inte är direkt kopplade till marknadsföring kan 

få stor uppmärksamhet genom externa kanaler. Exempel på detta kan vara investering i 

solceller för att bli mer hållbar och samtidigt minska elförbrukning eller skapa sin egen 

biodling och sälja egen lokalproducerad honung. Dessa handlingar är exempel som 

gynnar verksamheten direkt och drar samtidigt stor uppmärksamhet till butiken och dess 

hållbarhetsarbete. På detta sätt kombineras verksamhetens hållbarhetsarbete med grön 

marknadsföring och med hjälp av exempel konkretiseras miljömässiga aktiviteter utöver 

vad teori föreslår.  

 

Ledande företag inom livsmedelsbranschen har nytta av hållbarhet och grön 

marknadsföring genom att det ger verksamheten en konkurrensfördel och en ytterligare 

ekonomisk lönsamhet på lång sikt. Företag kan genom hållbarhetsarbete och grön 

marknadsföring både differentiera sig på marknaden och få uppmärksamhet genom ett 

aktivt hållbarhetsarbete. En fördel som företagen ser är att tidigt vara ute med ett 

hållbarhets- och miljöarbete samt komma på nya aktiviteter som gynnar miljön. Företag 

kan styrka sitt hållbarhetsarbete genom hållbarhetsmärkningar där en tredje part 

försäkrar kunden om att hållbarhetsarbetet är sanningsenligt. Företag uppnår ytterligare 

långsiktig ekonomisk lönsamhet i sitt hållbarhetsarbete genom klimatsmarta 

investeringar såsom energisnåla maskiner, kylar, frysar och solceller. Det är även direkt 
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lönsamt att arbeta hållbart med alternativa tekniker inom verksamheten såsom 

källsortering och minskning av avfall. Ledande företag inom livsmedelsbranschen ser 

hållbarhet och grön marknadsföring som en central del där det inte endast handlar om 

den enskilda verksamheten utan även om en oro för miljö och hållbarhet i stort. Grön 

marknadsföring är ett användbart verktyg för att bygga bestående och hållbara relationer 

med konsumenter, miljön och samhället. 

 

Ledande företag inom livsmedelsbranschen upplever att det finns vissa hinder vid 

arbetet med hållbarhet och grön marknadsföring. Det uppstår en större kostnad och mer 

arbete på kort sikt att bedriva hållbarhetsarbete vilket är ett hinder för livsmedelsföretag 

att påbörja ett arbete mot en mer hållbar och miljövänlig verksamhet. Exempelvis kan 

nya processer eller tekniker medföra en större arbetsbörda samt medför det en 

kortsiktigt större kostnad att implementera energisnålare och mer miljövänliga alternativ 

för företag. Utmaningen teorin tar upp, att bedriva vilseledande marknadsföring är inget 

som framkom som en utmaning från undersökningen. Något som vi uppenbarade var att 

företagen använder alla miljömässiga aktiviteter som deras marknadsföring. På detta 

sätt blir marknadsföringen sanningsenlig och företagen bygger förtroende gentemot 

konsumenten. En annan utmaning företag står inför är att tillfredsställa konsumentens 

behov och samtidigt arbeta mot en mer hållbar och miljövänlig verksamhet. Detta är 

främst kopplat till försäljningen av mer miljövänliga produkter där vi har kommit fram 

till att företagen behöver hitta en balans mellan utbudet av miljövänliga produkter samt 

traditionella produkter då konsumentens köpbeteende på kort sikt är svårt att ändra. Det 

finns ännu konsumenter som efterfrågar traditionella alternativ likaväl finns det 

konsumenter som efterfrågar mer miljövänliga produkter. Prisskillnaden mellan 

miljövänliga och traditionella produkter är ett centralt hinder till en ökad försäljning av 

miljövänliga produkter. Vår uppfattning är att om prisnivån varit densamma på 

miljövänliga och traditionella produkter hade köpbeteendet hos konsumenter varit 

enklare att förändra. Den kortsiktiga lösningen vi ser kopplat till det här är att sänka 

priset på miljövänliga produkter för att få konsumenter att välja de alternativen istället. 

Vi förstår dock att det kan medföra komplikationer då företagen måste bedriva en 

lönsam verksamhet men vi tror samtidigt att detta är ett sätt att öka försäljning av 

miljövänliga produkter och få konsumenter att se det som ett naturligt val.  
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6.2 Praktiska rekommendationer och förslag till vidare forskning 

Uppsatsens resultat är främst av intresse för företag inom livsmedelsbranschen som vill 

börja arbeta mot en mer hållbar verksamhet samt marknadsföra sina miljömässiga 

aktiviteter. Resultatet kan vara till nytta för att förse dessa företag med 

rekommendationer om hur deras strategi ska vara, vad de kan stöta på för utmaningar 

samt fördelar som ett arbete med hållbarhet och miljö ger. Med hänsyn till uppsatsens 

slutsatser rekommenderar vi företag till att ha en positiv attityd till hållbarhet och miljö 

samt vara sanningsenliga med vad som marknadsförs. Företag bör också implementera 

hållbarhet och miljö som en helhet genom verksamheten, både internt och externt. 

Utmaningar som företag behöver ha i åtanke vid grön marknadsföring och arbetet med 

hållbarhet är att det är kostsamt till en början men lönar sig ofta ur ett långsiktigt 

perspektiv. Företag bör även hitta en balans mellan utbudet av traditionella och 

ekologiska produkter för att förse efterfrågan på båda sidorna. Vi rekommenderar även 

företag till att tänka igenom varje beslut och process för att kunna implementera 

hållbara och miljövänliga aspekter i allt de gör.  

 

Som förslag till vidare forskning tycker vi det vore intressant att undersöka grön 

marknadsföring och hållbarhet ur ett konsumentperspektiv, för att undersöka 

trovärdighet och attityder mot mer miljövänliga produkter från konsumentens sida. Vi 

tror att företag kan använda sig av detta för att omvända fler konsumenter till att handla 

mer ekologiska och miljövänliga produkter. Ytterligare en aspekt som vore intressant att 

undersöka är om det fungerar på samma sätt inom andra branscher och om dessa 

branscher har samma syn på miljö och hållbarhet som livsmedelsbranschen.  
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Bilagor 

Bilaga A: Frågeformulär 

 

Introducera dig själv. Vem är du? 

Hållbarhet:  

1. Arbetar ni med miljö och hållbarhet och i så fall av vilken anledning, vad har ni för 

mål med detta? 

2. Känner ni att ni som företag har något ansvar och i så fall mot vad/vilka?  

3. Anser ni att ni lägger ner mycket tid/resurser på miljö- och hållbarhetsarbete?    

4. Upplever ni att ert miljö-/hållbarhetsarbete gynnar er verksamhet, om ja - på vilket 

sätt? 

5. Uppmuntrar ni på något sätt konsumenter eller leverantörer att bli mer 

miljömedvetna. Om ja, hur? 

6. Vilka aspekter tycker ni är viktigast att tänka på när företag inom 

livsmedelsbranschen arbetar med miljö och hållbarhet? 

Grön marknadsföring:  

7. Kommunicerar ni ert miljöarbete till marknaden samt konsumenter, om ja - hur? (till 

exempel via reklam, affischer, digitalt)  

8.Ser ni några svårigheter med att kommunicera ert miljömässiga budskap och arbeta 

med miljö och hållbarhet?, vilka?  

9.Har ni någon gång upplevt att ert miljömässiga budskap inte mottagits bra från 

konsumenter? Vilseledande marknadsföring? Hur?  

Isåfall, hur säkerställer ni så att det inte händer igen? 

10. Upplever ni några fördelar med att arbeta med att kommunicera ett miljömässigt 

budskap, vilka? 

11. Har ni märkt någon skillnad i hur konsumenter handlar idag?  

12. Vad gör ni för miljömässiga aktiviteter, ur ett långsiktigt samt kortsiktigt perspektiv, 

för att främja miljön? 

13. Har ni ändrat ert arbete internt för att vara mer hållbara och främja miljön? 
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Bilaga B: Operationaliseringsschema 

 
 

Intervjufråga Forsknings-

fråga 

Frågans syfte Referens 

Arbetar ni med miljö 

och hållbarhet och i så 

fall av vilken 

anledning, vad har ni 

för mål med detta? 

1. Undersöka om de 

arbetar med 

hållbarhet och grön 

marknadsföring samt 

vad de har för mål 

med det. 

Ammenberg (2012); 

Ottosson & Parment 

(2016); Peattie (1995); 

Polonsky & 

Rosenberger (2001)  

Känner ni att ni som 

företag har något 

ansvar och i så fall mot 

vad/vilka? 

1. Ta reda på om 

företagen ser ett 

samhällsansvar i sitt 

arbete med 

hållbarhet och miljö. 

Grafström, Göthberg & 

Windell (2008); Ko, 

Hwang & Kim (2013); 

Rahman, Park & Chi 

(2015); Rettie, Burchell 

& Riley (2012) 

Anser ni att ni lägger 

ner mycket tid/resurser 

på miljö- och 

hållbarhetsarbete? 

1. Undersöka hur 

centralt 

hållbarhetsarbete är i 

verksamheten. 

Peattie (1995) 

Upplever ni att ert 

miljö-

/hållbarhetsarbete 

gynnar er verksamhet, 

om ja - på vilket sätt? 

2. Undersöka nyttan 

hållbarhetsarbetet 

har för 

verksamheten.  

Grant (2008); Narula & 

Desore (2016); 

Ottosson (2013) 

Uppmuntrar ni på 

något sätt konsumenter 

eller leverantörer att bli 

mer miljömedvetna. 

Om ja, hur? 

1. Ta reda på om 

företagen är öppna 

med att sprida det 

egna tänket om miljö 

och hållbarhet.  

Grant (2008); Polonsky 

& Rosenberger (2001); 

Vezzoli & Manzini 

(2008); Watson et al 

(2012)  

Vilka aspekter tycker 

ni är viktigast att tänka 

på när företag inom 

livsmedelsbranschen 

arbetar med miljö och 

hållbarhet? 

1. Belysa vad företag 

inom 

livsmedelsbranschen 

bör tänka på vid 

implementering av 

hållbarhet och grön 

marknadsföring. 

Ammenberg (2012); 

Ottosson & Parment 

(2016); Linnenluecke 

& Griffiths (2010) 

Kommunicerar ni ert 

miljöarbete till 

marknaden samt 

konsumenter, om ja - 

hur? 

1. Undersöka om 

företagen 

implementerar sitt 

miljöarbete i den 

traditionella 

marknadsföringen. 

Belz (2006); Fuentes 

(2015); Ottman (2011) 
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Ser ni några 

svårigheter med att 

kommunicera ert gröna 

budskap och arbeta 

med miljö och 

hållbarhet? vilka?  

3. belysa vad företag 

inom 

livsmedelsbranschen 

ser för möjliga 

hinder med grön 

marknadsföring.  

Grant (2008); Mishra & 

Sharma (2014); Narula 

& Desore (2016); 

Polonsky & 

Rosenberger (2001) 

Har ni någon gång 

upplevt att ert 

miljömässiga budskap 

inte mottagits bra från 

konsumenter? 

Vilseledande 

marknadsföring? Hur?  

3. Ta reda på om 

företagen i någon 

utsträckning bedrivit 

en icke trovärdig 

marknadsföring som 

resulterat i minskat 

förtroende från 

konsumenten.   

Chen & Chang (2013); 

Lyon & Montgomery 

(2013); Rahman, Park 

& Chi (2015) 

Upplever ni några 

fördelar med att arbeta 

med att kommunicera 

ett miljömässigt 

budskap, vilka? 

2. Belysa nyttan som 

företagen upplever 

när de bedriver en 

grön 

marknadsföring. 

Grant (2008); Mishra & 

Sharma (2014); 

Papadas, Avlontis & 

Carrigan (2017); 

Peattie (1995); 

Polonsky & 

Rosenberger (2001) 

Har ni märkt någon 

skillnad i hur 

konsumenter handlar 

idag?  

2 & 3. Undersöka om det är 

en marknad som 

växer som företag 

kan utnyttja.  

Mishra & Sharma 

(2014); Ottosson 

(2013)  

Vad gör ni för 

miljömässiga 

aktiviteter, ur ett 

långsiktigt samt 

kortsiktigt perspektiv, 

för att främja miljön? 

1. Undersöka vad de 

bedriver för 

strategiska samt 

taktiska aktiviteter 

inom grön 

marknadsföring. 

Leonidou, Katsikeas & 

Morgan (2012); 

Ottosson & Parment 

(2016); Papadas, 

Avlontis & Carrigan 

(2017) 

Har ni ändrat ert arbete 

internt för att vara mer 

hållbara och främja 

miljön? 

1. Undersöka om 

företagen bedriver 

någon form av intern 

grön 

marknadsföring. 

Banerjee (2002); 

Papadas, Avlontis & 

Carrigan (2017); 

Polonsky & 

Rosenberger (2001)  

 

Figur 2: Operationaliseringsschema 



  
 

 
 

 


