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Sammanfattning 
 

Studien syftar till att undersöka hur företag kan utforma sin gröna marknadsföring för 

att skapa förtroende för att en produkt kan räknas som ekologisk trots att ekocertifikat 

saknas.  

 

Den teoretiska referensramen inbegriper två verktyg inom grön marknadsföring, 

nämligen grön kommunikation och ett grönt varumärke. Dessa verktyg används enligt 

teorin för att underlätta kundens evaluering över huruvida en produkt kan kategoriseras 

som grön eller konventionell. För att undersöka detta var en kvalitativ metod mest 

lämpad. För att kunna fördjupa förståelsen valdes en flerfaldig fallstudie. Den empiriska 

undersökningen är utförd på två företag, nämligen Ekoleko och Ekotjusigt. För att nå 

empirisk mättnad valdes det att studien skulle kompletteras med observationer av sju 

aktörer inom branschen och deras kommunicerade marknadsföring.  

 

I analysen jämförs primärdatan med studiens teoretiska referensram, och det är denna 

analys som har lagt grunden för studiens slutsatser. I studiens slutsatser konkluderas det 

att företagets gröna kommunikation och gröna varumärke kan samverka för att skapa 

förtroende. Genom att kommunicera detaljerad och transparent information som är 

baserad på kundens värde av produktgruppen kan företagets gröna varumärke stärkas och 

en kontrollfunktion skapas som i sin tur kan legitimera och skapa förtroende för företagets 

kommunicerade marknadsföring. Tillsammans skapar de båda verktygen ett likartat värde 

som ekocertifikat. 

 

Nyckelord 

Grön marknadsföring, grön produkt, ekologiska leksaker, förtroende, grön 

kommunikation, grönt varumärke. 
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1 Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras ämnet grön marknadsföring. Kapitlet inleds med en 

bakgrundsbeskrivning av grön marknadsföring, följt av en problemdiskussion om 

förtroende inom den relevanta kontexten. Problemdiskussionen mynnar ut i en 

huvudsaklig forskningsfråga och två underliggande delfrågor och kapitlet avslutas med 

en syftesbeskrivning, en redogörelse av studiens avgränsningar samt viktiga definitioner. 

 

1.1 Bakgrund 

Marknaden för gröna produkter har de senaste åren ökat (Chen 2013a) och allt fler företag 

har börjat marknadsföra sina produkter som gröna (Hartmann & Apaolaza-Ibáñez 2009). 

Gröna marknadsföringsstrategier blir allt viktigare eftersom konsumenternas intresse och 

kunskap för både miljön och de hälsofördelar som förknippas med grön marknadsföring 

ökar (Fraj & Martinez 2007) och det är en attraktiv strategi för att differentiera företag 

(Chen & Chang 2013). Även om många företag fått upp ögonen för fenomenet så vet få 

företag vet hur de ska marknadsföra sina gröna produkter effektivt (Chen 2013b). Vidare 

förklarar Peattie (2010) att många konsumenter fortfarande förhåller sig skeptiska till 

grön marknadsföring eftersom det är svårt att utvärdera kommunicerade löften och 

attribut (Atkinson & Rosenthal 2014). 

 

Crane (2000) förklarar att begreppet grön marknadsföring är ett brett område som bland 

annat innebär marknadsföring av ekologiska produkter, hållbarhet och grön konsumtion. 

Ottman et al. (2006) förklarar att konceptet grön marknadsföring sammanför 

kundtillfredsställelse med miljötänk. Peattie (2001) förklarar att konceptet grön 

marknadsföring har varit känt sedan 1970-talet, även om begreppet och dess innebörd 

inte har varit konstant under dessa årtionden. Konceptet har utvecklats och han menar att 

det har skett i tre steg; den första eran bestod av en snävt definierad ekologisk 

marknadsföring som enbart syftade till att reducera mänsklighetens beroende av 

eventuellt skadliga produkter, det andra utvecklingssteget fokuserade på en lite bredare 

miljömässig marknadsföring med syftet att skapa en konkurrensfördel genom att reducera 

miljöpåverkan, och den tredje och nuvarande perioden karaktäriseras av hållbarhet, där 

företag försöker se helheten av både konsumtion och produktion och agera på ett sätt som 

sammantaget skapar en hållbar ekonomi. Det innebär att ett holistiskt perspektiv nu 

genomsyrar den gröna marknadsföringen, både en miljövänlig tillverkningsprocess, 
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transport och giftfria produkter som i sin tur kan återvinnas eller brytas ner snabbt. Ibland 

inkluderas även arbetarnas villkor. 

 

Peattie (2001) förklarar att det under de senaste 30 åren har debatterats om relationen 

mellan marknadsföring och miljön, där marknadsföring har ansetts vara en stor bov 

eftersom den till sitt väsen syftar till att stimulera och öka konsumtion. Konsumtion som 

i sin tur tär på miljön genom bland annat resursförbrukning, skövling och utsläpp vid både 

produktion och transport. Som svar på detta har den gröna marknadsföringen utvecklats 

och Peattie (2001) definierar begreppet som marknadsföringsaktiviteter som 

karaktäriseras av att försöka reducera färdiga produkters- och produktionens negativa 

påverkan, både socialt-, hälso- och miljömässigt. Den gröna marknadsföringen 

uppmuntrar helt enkelt konsumenter att konsumera mindre skadliga produkter och 

tjänster. Även om målet med grön marknadsföring framförallt har varit att förbättra 

miljön så är det dock inte alltid det som betonas i företagens marknadsföring och Dabbert 

(2006) menar att det beror på att konsumentintresset för gröna produkter många gånger 

grundar sig i hälsoskäl snarare än en förbättrad miljö, och detta är speciellt fallet med 

ekologiska produkter. Även om ekologiska produkter enligt Bourne och Prescott (2002) 

är gröna produkter och tillverkade med hänsyn till miljö, etik och konsumenternas hälsa 

så fokuseras ofta den gröna marknadsföringen av dessa produkter kring konsumenternas 

hälsa. 

 

Olsen et al. (2014) skriver att den gröna marknadsföringen har vuxit popularitet eftersom 

det är en av konsumenternas topp tio-trender och i dagens läge finns det ekologiska 

alternativ till de flesta produkter. Lane (2013) förklarar dock att eftersom ekologiska 

produkter har blivit en viktig fråga för konsumenter, så utger sig vissa företag för att göra 

mer än de faktiskt gör eller att produkterna är bättre än vad de egentligen är. De förklarar 

att det cirkulerar mycket falska påståenden och löften inom den gröna marknadsföringen 

och Parguel et al. (2011) förklarar att det leder till att konsumenter får det svårt att avgöra 

vilka företag som talar sanning. Chen och Chang (2013) poängterar att det många gånger 

är kommunikationen mellan kund och företag som är problemet. Ibland är företagets 

löften och påståenden inte rena lögner, men av olika anledningar så uppstår en 

perceptionsdivergens mellan de olika parterna, vilket innebär att kunden tolkar budskapet 

på ett annat sätt än företaget. Termer av grön karaktär kan vara vaga, tvetydiga och svåra 

för konsumenten att utvärdera, exempelvis begreppet ”miljövänlig” eller ”giftfri”. 
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Begreppet ”miljövänlig” kanske syftar på att produkten är framställd av återvunnen plast 

vilket är bra ur miljösynpunkt men kan vara dåligt ur hälsosynpunkt 

(Naturskyddsföreningen 2014) och begreppet ”giftfri” kan syfta på att produkten är testad 

och fri från de kemikalier som i lagen stadgas som farliga men att inga potentiellt skadliga 

kemikalier har uteslutits. Nyilasy och Gangadharbatla (2014) förklarar att svårtolkad 

information självklart påverkar konsumenternas förtroende för företag som marknadsför 

gröna produkter då de blir mer skeptiska gentemot hela branschen.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Chen och Chang (2012) förklarar att en nyckelfaktor för att lyckas med grön 

marknadsföring är att skapa förtroende. Många studier visar dock att skeptisism är vanligt 

inom grön marknadsföring (e.g. do Paco & Reis 2012; Fowler & Close 2012; Bickart & 

Ruth 2012). Chen (2010) förklarar att desto grönare ett företag upplevs, det vill säga ju 

mer kunden upplever att företaget är trovärdigt, visar sig välvilligt och kan antas vara 

dugligt till att prestera ”grönt”, desto större chans är det att konsumenten litar på företaget. 

Vad som kan räknas som ”grönt” är dock komplicerat, vissa forskare betonar 

produkternas miljöpåverkan (Chen 2010) men gällande kommunikationen finns det även 

de som tillskriver produkternas hälsopåverkan större betydelse (Dabbert 2006). Furlow 

(2010) förklarar att just detta är ett stort problem inom grön marknadsföring, det vill säga 

när det saknas generellt accepterade definitioner av produkterna. Detta problem menar 

han blir ännu tydligare eftersom många konsumenter saknar tillräcklig kunskap för att 

förstå och utvärdera gröna påståenden. 

 

Ett vedertaget problem vid marknadsföring av gröna produkter är som nämnt svårigheten 

i att utvärdera attribut och löften (Atkinson & Rosenthal 2014; Daugbjerg et. al. 2014; 

Furlow 2010; Dabbert 2006). Ett påstående om att produkten är tillverkad utan skadliga 

kemikalier är nästintill omöjligt för konsumenten att kontrollera och inom flera gröna 

produktgrupper har företagen därför valt att använda sig av ekocertifikat, utfärdade av 

självständiga och oberoende kontrollorgan för att styrka sina påståenden. Användningen 

av ekocertifikat är även ett populärt tilltag inom teorin för att skapa förtroende för gröna 

produkter (Atkinson & Rosenthal 2014; Daugbjerg et. al. 2014; Bickart & Ruth 2012; 

Sønderskov & Daugbjerg 2011; Furlow 2010; Karstens & Beltz 2006). Ekocertifikat är 

dock till viss del problematiska eftersom dessa märkningar kostar pengar, vilket innebär 

att bara vissa tillverkare har råd att få sin produkt certifierad. Detta innebär att vissa 
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produkter egentligen kanske är lika bra som de certifierade men eftersom tillverkaren har 

begränsad ekonomi så syns det inte på produkten. Ytterligare ett problem är att det saknas 

certifieringar för vissa produktgrupper eftersom fenomenet fortfarande är i en 

utvecklingsfas och nya gröna produktgrupper växer fram hela tiden.  

 

Bickart och Ruth (2012) menar att en avsaknad av oberoende certifieringar kan 

kompenseras genom att företagen skapar egna certifieringar. Detta påpekar dock 

Sønderskov och Daugbjerg (2011) inte är en effektiv strategi i länder med högt 

institutionellt förtroende såsom Sverige. De menar nämligen att konsumenter i dessa 

länder tenderar att ha högt förtroende för oberoende certifieringsorgan och att 

egenskapade certifieringar inte kan mäta sig med dessa när det handlar om att skapa 

förtroende. De förklarar dock att egna certifieringar dock är bättre än inga alls. Blom 

(2014) förklarar att ett problem med certifieringar, oberoende som egenskapade, är att 

konsumenter generellt har liten kännedom om vad de olika certifikaten svarar för, vilket 

blir extra problematiskt vid egenskapade certifikat eftersom de enbart stöter på certifikatet 

inom den butiken/kedjan. Bickart och Ruth (2012) poängterar att ekocertifikat dessutom 

enbart skapar förtroende om konsumenten är bekant med certifikatet och dess 

ansvarsområden. Om företagen ändå önskar skapa egna certifikat så följer rigorösa 

procedurer. För att skapa ett lämpligt certifikat behövs det först undersökas vad 

certifikatet bör svara för och sedan måste regelbundna leverantörs- och 

stickprovskontroller göras. Detta implicerar att skapandet och upprätthållandet av egna 

certifikat kräver resurser, både i form av tid, system och finansiella medel, något som 

enligt Toften och Hammervoll (2009) oftast är ett problem för mindre företag. 

Näringslivet i Sverige utgörs dessutom till största delen av enmans- (74%), mikro- 

(22,4%), och små företag (3%), medan medelstora (0,5%) och stora (0,1%) företag är i 

minoritet (Svenskt Näringsliv 2014). Detta innebär att få företag i dagens läge har 

möjlighet att skapa egna certifikat. 

 

Rahbar och Wahid (2011) föreslår att kommunikation skulle kunna vägleda konsumenten 

och identifiera huruvida en produkt kan kategoriseras som grön eller konventionell och 

därmed fungera som ett alternativ till ekocertifikat. Påståendet går även i linje med 

Matthes och Wonnebergers (2014) teori om att gröna konsumenter ser grön 

marknadsföring som ett sätt att inhämta information och deras upplevelse av relevant 

information reducerar eventuell skeptisism. Begreppet relevant information är dock 
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ganska abstrakt, speciellt inom den gröna marknadsföringen eftersom åsikterna går isär 

gällande huvudmotiv i form av hälsofördelar eller miljöpåverkan. Ytterligare ett problem 

rörande kommunikation är dess mängd eftersom den enligt Jacoby, Speller och Kohn 

(1974) inte bör vara alltför extensiv eftersom konsumenten då riskerar att bli osäker. 

Atkinson och Rosenthal (2014) inflikar dock att gröna konsumenter faktiskt föredrar 

detaljerad information, vilket kan implicera att en viss mängd blir nödvändig. Vare sig 

mängden information är extensiv eller inte så förklarar Mohr et al. (1998) att konsumenter 

generellt är skeptiska till marknadsföring och kommunikation om det saknas pålitliga 

källor till uttalade påståenden. Det finns därmed en risk att den information som 

presenteras inte uppfattas som trovärdig om konsumenten har lågt förtroende för företaget 

och dess varumärke.  

 

Chen (2013b) förklarar att även om många företag vill skapa en konkurrensfördel genom 

att bejaka konsumenternas ökade intresse för gröna produkter, så är det få företag som 

besitter tillräcklig kunskap och erfarenhet för att skapa förtroende för sina produkter. 

Detta kan antas bli extra problematiskt i de fall certifikat saknas för slutprodukten eller 

tillverkaren inte har haft finansiella medel för att ansöka om certifikatet. En produkt kan 

fortfarande vara ekologiskt producerad även om märkningen saknas, problemet är hur 

konsumenten ska kunna avgöra det. Ekocertifikat har tillskrivits stor vikt inom litteraturen 

och det upplevs vara ett teoretiskt gap för dess alternativ. Inom branschen för ekologiska 

leksaker är detta problem ytterst synligt då produktkategorin är relativt ny och inga 

ekocertifikat finns för slutprodukten. Detta har lett till att företagen inom branschen har 

tvingats utveckla andra metoder för att skapa förtroende.  

 

1.3 Problemformulering 

För att erhålla en förståelse för hur företag kan skapa förtroende för att de produkter de 

säljer är ekologiska, skapades en huvudsaklig forskningsfråga och två underliggande 

delfrågor. 

 

1.3.1 Forskningsfråga 

Med utgångspunkt i problemdiskussionen har följande fråga formulerats: 
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Hur utformar företagen som säljer ekologiska leksaker sin gröna marknadsföring för att 

skapa förtroende för att de leksaker de säljer kan räknas som ekologiska, trots att 

ekocertifikat saknas? 

 

1.3.2 Delproblem 

För att kunna besvara forskningsfrågan har följande två delfrågor formulerats: 

 

1. Hur redogör företagen genom grön kommunikation för hur produkterna de 

säljer kan antas vara ekologiska? 

2. Hur kommunicerar företagen sin gröna varumärkesbild för att skapa 

förtroende för sina påståenden? 

 

1.4 Syfte 

Studien syftar till att undersöka hur företag kan utforma sin gröna marknadsföring för att 

skapa förtroende för att en produkt kan räknas som ekologisk trots att ekocertifikat 

saknas. Genom att undersöka hur företagen som säljer ekologiska leksaker genom grön 

kommunikation redogör för att en leksak kan räknas som ekologisk och hur de skapar 

förtroende för sina påståenden genom sin gröna varumärkesbild ämnas en förståelse 

skapas för alternativa verktyg till ekocertifikat. 

 

1.5 Avgränsningar 

Den empiriska avgränsningen utgörs av att enbart företag som säljer ekologiska leksaker 

på den svenska marknaden har undersökts. För att kunna jämföra företagens ord med 

deras kommunikation gjordes också avgränsningen att företagen skulle vara 

internetbaserade. Studien har dessutom enbart tagit hänsyn till företagens egna perspektiv 

och inte berört kundens perspektiv.  

 

Ämnet ’förtroende för ekologiska produkter’ kan relateras till en teoretisk diskussion om 

ekologiska produkter, där förtroende diskuteras ur två olika kontexter, varav den ena 

redogör för skapandet av förtroende för ekologiska produkters funktion gentemot 

konventionella produkter, och den andra består av en diskussion om förtroende för att 

ekologiska produkter kan upplevas som ekologiska. Uppsatsens teoretiska avgränsning 

har därmed uppstått ur denna distinktion, där studien enbart avser att behandla förtroende 
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ur den senare aspekten, det vill säga hur förtroende kan skapas för att kunden ska uppleva 

en produkt som ekologisk. 

 

1.6 Begreppsdefinitioner 
 

Grön marknadsföring – Marknadsföring som syftar till att få konsumenter att 

konsumera mindre miljö- och hälsoskadliga produkter genom att antingen betona de 

miljömässiga- eller personliga fördelar som associeras med en specifik produkt. 

 

Grön produkt – Begreppet används i uppsatsen som likställt med en ekologisk produkt, 

det vill säga en produkt som har tillverkats med liten eller minimal påverkan på miljön 

och som också är mindre skadlig för konsumenten i kemikaliehänseende.  

 

Ekologisk produkt – Begreppet används i uppsatsen som likställt med en grön produkt, 

det vill säga en produkt som har tillverkats med liten eller minimal påverkan på miljön 

och som också är mindre skadlig för konsumenten i kemikaliehänseende. 
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2 Metodik 

Metodkapitlet beskriver studiens tillvägagångssätt och metod som baseras på en abduktiv 

forskningsansats med en kvalitativ metod. Kapitlet fortsätter med en redogörelse för den 

valda forskningsstrategin; en flerfaldig fallstudie med djuplodade intervjuer av två 

företag samt observation av branchens företag och deras kommunikation via sina 

hemsidor. Följer gör en diskussion över studiens kvalitet med fokus på dess reliabilitet, 

validitet och en granskande metodkritik. Kapitlet avslutas med en överskådlig 

sammanfattning av den valda metoden. 

 

2.1 Forskningsansats 

Forskningsansatsen förklaras enligt Bryman och Bell (2003) som förhållandet mellan 

teori och praktik. Detta förhållningssätt avgör hur forskaren förhåller sig till teorin i sin 

forskning, både när det kommer till insamling av data men också vid analys. De vanligaste 

strategierna är induktion, deduktion och abduktion (Patel & Davidson 2003). Deduktion 

innebär att forskaren inhämtar teori för att sedan testa den i en viss kontext (Bryman & 

Bell 2003). Den induktiva forskningsansatsen innebär att forskaren utgår från 

verkligheten genom observationer för att sedan generera teori (Bryman & Bell 2003). En 

abduktiv ansats är en kombination av induktion och deduktion på det sätt att en preliminär 

teori först formuleras baserat på enskilda fall och att denna sedan testas på flera andra fall 

för att sedan i det slutliga steget utveckla teorin (Patel & Davidson 2003). 

 

För denna studie valdes en abduktiv ansats då forskningsproblemet växte fram i en 

symbios mellan teori och praktik samt att den studerande upplevde att varken en deduktiv 

eller induktiv ansats var passande. Den deduktiva ansatsen uteslöts eftersom den syftar 

till att testa hypoteser (Ghauri & Grönhaug 2010), vilket inte var relevant eftersom det 

kräver ett existerande omfattande teoretiskt ramverk. Den teori som syftar till att skapa 

förtroende för grön marknadsföring är främst fokuserad kring ekocertifikat och därför 

krävdes en mer öppen ansats. Den induktiva ansatsen är dock tidskrävande och med 

hänsyn till studiens begränsade tidsram så valdes den bort. Först observerades de två 

fallföretagens marknadsföring via deras hemsidor för att få en uppfattning vilka verktyg 

de använder för att skapa förtroende. När mönster hade framkommit kunde relevant teori 

väljas ut och intervjufrågor utformas. När intervjuerna var utförda kunde teorin snävas in 

på vissa ställen och fyllas ut på andra och vid det laget hade en god uppfattning givits om 
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vilka verktyg som var lämpliga för att skapa förtroende. Denna teori testades sedan genom 

observationer av sju aktörer inom branschen och deras kommunicerade marknadsföring. 

 

2.2 Forskningsmetod 

Bryman och Bell (2003) förklarar att företagsekonomisk forskning brukar utformas på ett 

antingen kvantitativt- eller kvalitativt sätt. Merriam (1994) förklarar att kvantitativa 

undersökningar mäter verkligheten medan kvalitativa undersökningar tolkar den. Bryman 

och Bell (2003) förklarar att de olika metoderna tar avsats i olika uppfattningar om 

”verklighetens” karaktär, där den kvantitativa metoden betraktar verkligheten som något 

objektivt och mätbart medan den kvalitativa metoden definierar verkligheten som en 

social kontext som är i ständig förändring. De olika metoderna är olika lämpade för olika 

studier och eftersom denna studie avser skapa ökad förståelse för ett fenomen så har en 

kvalitativ metod valts. 

 

Merriam (2009) förklarar att en kvalitativ metod är att föredra när det studerade 

fenomenet har en mindre teoretisk förankring eller att den teori som finns inte helt kan 

förklara det studerade fenomenet. För denna studie användes en kvalitativ metod eftersom 

den största delen av teorin för grön marknadsföring är baserad på ett verktyg 

(ekocertifikat) som inte existerar inom branschen och fokuset låg därmed på att undersöka 

företagens egna strategier. 

 

2.3 Forskningsstrategi 

Bryman och Bell (2003) förklarar att de vanligaste strategierna inom företagsekonomisk 

forskning är etnografi/deltagande observation, kvalitativa intervjuer, fokusgrupper, 

analys av källor och språkbaserade metoder. Yin (2009) väljer att även räkna in fallstudier 

och experiment. Yin (2009) förklarar att flera saker kan påverka valet av 

forskningsstrategi, exempelvis forskningsfrågans karaktär, det vill säga vad som ämnas 

undersökas men också tidsaspekten, det vill säga om fenomenet som studeras är aktuellt 

eller om fokus ligger på dåtid. Bryman och Bell (2003) förklarar att valet av en strategi 

dock inte alltid utesluter en annan, det är nämligen inom den kvalitativa forskningen 

vanligt att forskare använder flera strategier parallellt.  

 

Problemet som behandlas i denna studie har sedan tidigare en begränsad teoretisk 

förankring och studiens syfte är att försöka erhålla en förståelse av ett fenomen och har 
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därför formulerats med karaktären ’hur’. Yin (2009) förklarar att fallstudier är en lämplig 

undersökningsform om forskaren önskar undersöka ett fenomen som karaktäriseras av 

’hur’ eller ’varför’ något ter sig som det gör och Eisenhardt (1989) förklarar att det är ett 

lämpligt val för problem och ämnen med begränsad teoretisk förankring. Yin (2009) 

förklarar vidare att en fallstudie kan anses vara lämplig om forskningen avser studera en 

aktuell händelse och forskaren har begränsad kontroll över händelser eftersom denne 

annars kan påverka utfallet. Ämnet grön marknadsföring är aktuellt eftersom allt fler 

företag ser potentialen på den gröna marknaden, studien är av utforskande karaktär med 

betoning på ’hur’ företagen utformar sin gröna marknadsföring för att skapa förtroende 

samtidigt som det enbart finns ett begränsat teoretiskt ramverk för alternativa verktyg till 

ekocertifikat och dessa tre i kombination med utgångspunkten att den studerande antas 

ha begränsad kontroll över aktuella händelser, gjorde fallstudien till en lämplig 

forskningsstrategi för denna studie. 

 

2.3.1 Utformning av fallstudien 

Eisenhardt (1989) förklarar att ”fallstudier är en undersökningsform som syftar till att 

förstå dynamiken i en viss kontext” (fritt översatt Eisenhardt 1989:534) och att denna 

undersökningsform ofta speglar verkliga förhållanden. Yin (2009) förklarar att en 

fallstudie kan ha olika design, det vill säga att fallstudien kan vara av enkel- eller 

flerfaldig karaktär. Ghauri och Grönhaug (2010) menar att valet av huruvida fallstudien 

ska vara enkel eller flerfaldig beror på problemets karaktär, det vill säga om ett specifikt 

fall är intressant eller om forskaren strävar efter att skapa en allmängiltig teori. Yin (2009) 

tillägger att valet av en enkel utformning kan stödjas om det valda företaget kan antas 

vara representativ för en grupp likvärdiga enheter. 

 

Studien har givits en flerfaldig utformning, framförallt eftersom det inte existerar ett 

enskilt fall som är av specifikt intresse. De olika företagen arbetar på olika sätt med sin 

kommunikation och det finns därför inte heller någon enhet som kan antas vara 

representativ för alla.  

 

2.3.2 Val av fallföretag 

Eisenhardt (1989) förklarar att valet av vilka objekt (företag) som ska studeras är oerhört 

viktigt inom fallstudier, åtminstone om forskaren avser att generera teori, och det innebär 

implicit att ett slumpmässigt urval inte är att föredra. Då denna fallstudie ämnar undersöka 
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hur företag som säljer ekologiska leksaker skapar förtroende för att deras leksaker kan 

räknas som ekologiska, så upplevdes en iterativ urvalsmetod mest lämplig eftersom den 

enligt Bryman och Bell (2003) baseras på målet om empirisk mättnad, det vill säga när 

gemensamma mönster har uppstått och varje förbättring bli marginell. 

 

Eisenhardt (1989) förklarar att genom att använda en iterativ urvalsmetod så kan 

forskaren noggrannt välja ut ett studiebestånd som passar syftet och då reduceras risken 

för att få irrelevant information samtidigt som urvalet skapar en tydlig gräns för 

generalisering. Bryman och Bell (2003) förklarar att en iterativ urvalsmetod tillåter 

forskaren att röra sig ”[...]fram och tillbaka mellan urval och teoretiska reflektioner.” 

(Bryman & Bell 2003:379). De poängterar att en fördel med att använda en iterativ 

urvalsmetod är dess flexibilitet eftersom det är de teoretiska reflektionerna som styr 

behovet om hur mycket data som behöver samlas in. Det innebär att forskaren både tillåts 

avsluta studien tidigare om empirisk mättnad nåtts, men också välja ut ytterligare 

studieobjekt efter redan insamlad data om situationen kräver. 

 

Studiens syfte var att undersöka hur företag kan utforma sin gröna marknadsföring för att 

skapa förtroende för att en produkt kan räknas som ekologisk trots att ekocertifikat 

saknas. Inom branschen för ekologiska leksaker saknas ekocertifikat för slutprodukten 

och det gjorde branschen till ett lämpligt undersökningsområde. Det första kriteriet i 

urvalsmetoden blev därmed att företagen skulle sälja ekologiska leksaker och den 

studerande använde sökordet ”ekologiska leksaker” och valde ut företag på de första två 

sidorna på sökmotorn Google. Det andra kriteriet var att företagen uteslutande skulle sälja 

ekologiska produkter, och inte sälja både ekologiska- och konventionellt producerade 

produkter eftersom företag som är speciellt inriktade på ekologiska produkter kan antas 

ha större kunskap om målgruppen. Det tredje kriteriet var att företagen främst skulle vara 

verksamma på Internet eftersom det möjliggör mer information samtidigt som det skapar 

ett antagande om att alla kunder får samma information (företag som hade maximalt en 

lagershop godkändes). Efter dessa tre kriterier återstod sju företag. När jag kontaktade 

dessa sju företag så valde två företag att ställa upp på en intervju. 

 

För att tydliggöra fler mönster och öka den empiriska mättnaden valdes också att 

observationer skulle utföras på alla de relevanta sju företagen. Observationer utfördes 

därmed både på de två företag som godkände en medverkan i studien samt ytterligare fem 
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företag inom branschen. Informationen jämfördes för att hitta gemensamma mönster och 

avvikelser som sedan presenterades anonymt för att inte ”företagsidentiteten” skulle 

kunna utrönas. Den information som presenteras i avsnittet för observationer av de företag 

som inte godkände en aktiv medverkan finns för allmän beskådan och kan därför inte 

anses som hemlig. På så sätt kunde en övergripande förståelse ändå skapas, trots 

informantbrist. 

 

2.3.3 Kortare presentation av fallföretag 

Nedan återfinns en kortare presentation av respektive fallföretag. 

 

Ekoleko 

Ekoleko grundades av Madeleine Limé år 2007 och företaget var pionjär på den svenska 

marknaden för ekologiska leksaker. De har specialiserat sig på att tillverka och sälja 

giftfria och miljövänliga leksaker, vilket innebär att de både är återförsäljare men också 

leverantörer och har ungefär 140 återförsäljare av sitt eget leksaksmärke ”Ekoleko”. 

Företaget har expanderat sedan starten och personalstaben utgörs i dagsläget av fem 

personer. Grundaren och ägaren, Madeleine Limé, arbetar dessutom med att föreläsa om 

barn och vardagsgifter och företaget samarbetar med Naturskyddsföreningen. 

 

Ekotjusigt 

Ekotjusigt grundades av journalisten Annika Åsäter år 2013 och är ett 

enkelpersonsföretag. Företaget säljer olika ekologiska produktgrupper, men framförallt 

barnprodukter såsom leksaker, barnkläder och produkter för föräldrar.  

 

2.4 Datainsamlingsteknik 

Eisenhardt (1989) förklarar att fallstudier ofta innehåller en blandning av olika 

datainsamlingstekniker såsom analys av källor, intervjuer, observationer och 

enkätundersökningar. Hon menar också att de forskare som avser att generera teori oftast 

använder sig av flera insamlingstekniker för att underlätta triangulering eftersom när en 

företeelse studeras ur flera perspektiv eller i detta fall med olika verktyg, skapas större 

tillförlitlighet. Den studerades utsagor kan exempelvis kontrolleras genom observationer. 

Vad som ska studeras brukar enligt Ghauri och Grönhaug (2010) delas upp i primär- och 

sekundärdata, där primärdata utgörs av information som samlas in av forskaren och som 
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är anpassad efter studiens ändamål medan sekundärdata innefattar information som 

samlats in av någon annan för ett annat syfte. 

 

2.4.1 Primärdata 

Yin (2009) förklarar att de vanligaste insamlingsformerna av primärdata är 

direktobservationer såsom intervjuer, deltagande, observationer, dokumentering, arkiv 

och fysiska artefakter. Då denna studie syftar till att förstå hur företagen kan utforma sin 

gröna marknadsföring för att skapa förtroende för att deras produkter kan räknas som 

ekologiska trots att ekocertfikat saknas så valdes intervjuer som primär 

undersökningsform, men för att underlätta triangulering (de intervjuades utsagor kunde 

kontrolleras genom deras faktiska marknadsföring på hemsidan) och uppnå empirisk 

mättnad så valdes även observationer som undersökningsteknik. Då de aktuella företagen 

primärt marknadsför sina produkter genom hemsidan så kändes det relevant att även 

observera företagens hemsidor.  

 

Intervjuer 

Merriam (1994) förklarar att intervjuer kan ha flera olika strukturer, det vill säga att de 

kan vara antingen ostrukturerade, strukturerade eller en blandning av dessa, även kallat 

semistrukturerade. De förklarar att ostrukturerade intervjuer låter den intervjuade styra 

intervjun och föra upp det som hen anser vara relevant, vilket kan vara fördelaktigt om 

det är ett helt nytt fenomen som ska studeras. Risken är dock att mycket irrelevant 

information samlas in. Den strukturerade intervjun förklaras som direkta frågor och är 

mest lämpad i kontexter där ett stort teoretiskt ramverk existerar. Fördelen med 

strukturerade intervjuer är att relevant data samlas in och den är mindre tidskrävande. Den 

tredje formen, semistrukturerade intervjuer är en blandning mellan de båda andra 

formerna och innehåller därmed båda formernas fördelar, det vill säga den ostrukturerade 

intervjuns explorativa karaktär och den strukturerade intervjuns möjlighet att samla in 

relevant data snabbt. Studien är förvisso av utforskande karaktär, vilket skulle kunna 

förespråka den ostrukturerade intervjuformen men eftersom undersökningsobjekten var 

flera så valdes semistrukturerade intervjuer för att lättare kunna göra jämförelser mellan 

de olika företagen. En semistrukturerad intervju ger dessutom forskaren möjlighet att 

ställa följdfrågor, vilket särskiljer den från den strukturerade formen och möjliggör ett 

större djup i intervjun. 
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Intervjuguiden som utformades innehöll både ostrukturerade- och semistrukturerade 

moment men kan överlag klassificeras som semistrukturerad, främst med anledning av 

tidsramen för studien. Först skapades en generell intervjuguide (se bilaga 1), som sedan 

anpassades efter det intervjuade företaget. Intervjuguiden inleddes brett och ostrukturerat 

för att först skapa en bild av den intervjuades perspektiv på vilka faktorer som skapar 

förtroende för att en leksak uppfattas som ekologisk. När den intervjuade hade redogjort 

för sitt perspektiv fanns möjlighet för följdfrågor av intressanta aspekter som kom upp i 

redogörelsen. Intervjuguiden anpassades efter denna redogörelse men lät även 

informanten diskutera hur företaget redogör för att en leksak kan räknas som ekologisk 

och om och hur de anser att deras varumärke legitimerar eller skapar förtroende för deras 

utsagor. 

 

Observationer 

Observationerna som utfördes gjordes av tre anledningar, dels för att bekräfta den 

intervjuades ord (triangulering) samt för att ges större inblick i den faktiska 

kommunikationen, men också för att uppnå empirisk mättnad. Observationerna utfördes 

genom att gå igenom varje företags hemsida och kategorisera relevanta ord, stycken och 

information i de kategorier som uppkom i symbios mellan intervjuer och det teoretiska 

ramverket (se bilaga 3).  

 

Observationerna av de valda fallföretagen, det vill säga de företag som godkände en 

medverkan i studien har presenterats i anslutning till intervjun och verkar både för att 

skapa en större förståelse men också för att bekräfta den intervjuades ord. För att kunna 

presentera mönster och avvikelser utformades därefter också ett separat 

observationskapitel där hemsidekommunikationen för sju av branschens aktörer 

presenteras. Dessa observationer inkluderar även observationer av företag som inte har 

godkänt en medverkan i studien och har därför presenterats anonymt. För att inte kunna 

urskilja vilka företag som presenteras redogörs inte varje företag enskilt utan snarare  

genom relevanta mönster. Anledningen till detta är som nämnt främst etisk eftersom 

företagen inte har valt att medverka och det därmed inte ska kunna framkomma vilka 

företag som åsyftas men också för att det är branschens mönster som är intressanta. Det 

ska dock tilläggas att den information som lyfts fram är tillgänglig för allmänhetens 

beskådan och kan därmed inte klassificeras som företagshemligheter. 
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2.4.2 Sekundärdata 

Sekundärdata är enligt Ghauri och Grönhaug (2010) data som insamlats av någon annan, 

antingen en forskare eller myndighet och det finns många fördelar med att använda sådan 

även om syftet till det insamlade materialet inte är anpassat efter den nya studien. 

Sekundärdata är lättillgängligt, tidsbesparande och håller ofta hög reliabilitet och 

validitet. Eisenhardt (1989) förklarar dessutom att själva essensen av att generera teori är 

att jämföra ny data med existerande för att se likheter, motsättningar och motiv. Hon 

förklarar att genom att jämföra data så kan det upptäckas likheter som vanligtvis inte 

förknippas med varandra, vilket ofta resulterar i att teorin som genereras erhåller starkare 

intern validitet och större generaliserbarhet. I denna studie har sekundärdata främst 

använts för att definiera problemområdet och dessa studiers resultat användes enbart efter 

att datan jämförts med andra studiers resultat och likheter funnits. 

 

2.4.3 Operationalisering 

Termen ’operationalisering’ syftar till processen av att omvandla teoretiska begrepp till 

intervjufrågor (Patel & Davidson 2003). Vissa begrepp är abstrakta och kräver 

strukturering i form av indikationer som visar dess tillhörighet med viss information. 

Operationalisering utgörs därmed av att ett visst begrepp tolkas och ges relevanta 

indikatorer så att intervjufrågor kan författas (Bryman och Bell 2003). När den teoretiska 

syntesen var sammanställd kunde två huvuddelar utrönas; grönt varumärke och grön 

kommunikation, men för att erhålla en djupare förståelse formulerades även frågor 

rörande förtroende (se tabell 1). 
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Tabell 1 Operationalisering, egenskapad 

2.4.4 Utformning av intervjuerna 

En anpassad intervjuguide skickades till informanten två dagar innan den planerade 

intervjun, så att den intervjuade skulle ges möjlighet att förbereda sig och erhålla en större 

förståelse för intervjuns syfte. 

 

INFORMANT, 

FÖRETAG 

DATUM, TID INTERVJUFORM INTERVJULÄNGD 

Madeleine Limé, 

Ekoleko 

2015-04-01, 

13:00 

Skype 32:17 

Annika Åsäter, 

Ekotjusigt 

2015-04-13, 

11:00 

Skype 86:40 

Madeleine Limé 

Ekoleko 

2015-05-04 Kompletteringsfrågor, 

mail 

 

Tabell 2 Intervjustruktur 

Planen var att varje intervju skulle vara en timme men med tanke på dess 

semistrukturerade utformning uppmättes första intervjun till 32 minuter och den andra till 

86 minuter, Bryman och Bell (2003) förklarar att det är vanligt med stor variation i 

tidsramen när det handlar om kvalitativa intervjuer. I den senare intervjun uppkom 

intressanta aspekter som inte hade undersökts i det första fallet och ett mail med 

Block 
 

Författare Frågor 

Förtroende 

 

Skepticism (Do Paco & Reis 

2012; Furlow 2010); 

Komponenter (Dabbert 2006; 

Mohr et al. 1998) 

2.1-2.2; 1.1-1.3 

 

2.3, 1.7 

Grön kommunikation Grönt kundvärde och MECCA 
(Grimmer & Woolley 2014; Fraj & 

Martinez 2007; Chen & Lee 2015; 

Rahbar & Wahid 2011; Gutman 

1982) 

Grönt anpassad utformning 
(Matthes & Wonnebergr 2014; 

D’Souza & Taghian 2005; 

Gershoff & Frels 2015) 

Egna gröna löften (Karstens & 

Beltz 2006; Furlow 2010) 

4.1-4.4, 1.5,  

 

 

 

 

4.2, 4.4-4.8, 4.12 

 

 

 

4.9-4.11 

Grönt varumärke Varumärke (Padgett & allen 

1997; Keller 1993) 

Målgrupp (Burke 2009) 

Grönt varumärke (Chen 2010) 

Pålitlighet och motiv (Delgado-

Ballester et al. 2003; Chen 2008b) 

Talesperson (Garretson & 

Niedrich 2004) 

Grön kompetens (Chen 2008b) 

3.1-3.5 

 

3.6 

3.9-3.10 

1.6, 3.7 

 

3.8 

 

3.7, 3.9-3.10 
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kompletterande frågor fick därför skickas till den första informanten. Intervjuerna 

utfördes via Skype då informanterna befann sig på andra geografiska platser än den 

studerande. För att kunna ställa relevanta följdfrågor valdes det att intervjuerna skulle 

spelas in, vilket båda informanter godkände.  

 

2.5 Analysmetod 

Eisenhardt (1989) förklarar att kvalitativa intervjuer, på grund av sin explorativa karaktär, 

ofta tenderar att generera en stor mängd information, vilket kan bli ett problem om inte 

forskaren klarar av att hantera det. Vidare poängteras svårigheten i att upptäcka relevanta 

och reliabla mönster mellan flera studieobjekt om inte studieobjekten först har analyserats 

var och en. Hon beskriver en strategi för att hantera mängden information för varje 

studieobjekt, nämligen within case-analyser. Det finns enligt henne inget utstuderat, 

korrekt tillvägagångssätt för metoden, utan varje forskare tillåts själv bestämma hur 

within case-analysen bör utformas för att passa sitt fall, så länge syftet att bli familjär med 

varje studieobjekt uppnås. Först när tydliga mönster kan utrönas inom varje enskilt 

studieobjekt kan forskaren börja arbeta med att tyda gemensamma mönster mellan fallen, 

vilken enligt Eisenhardt (1989) kan göras genom cross case-analyser. 

 

Eisenhardt (1989) förklarar att cross case-analyser innebär att forskaren jämför två eller 

flera studieobjekt för att hitta gemensamma mönster. Hon förklarar att nyckeln till att 

göra en bra cross case-analys ligger i att se den insamlade datan ur flera olika perspektiv, 

antingen genom att välja ut teoretiskt- eller empiriskt baserade kategorier som jämförs, 

eller genom att gruppera studieobjekten och rada upp likheter och skillnader. 

 

I denna studie valdes det att analysen skulle utföras i två steg, först within case-analyser 

för att bekanta sig med varje enskilt studieobjekt innan en cross case-analys utfördes. 

Within case-analyserna utformades i två steg; efter intervjuer valdes lämplig teori ut och 

kategorierna anpassades sedan efter denna teori. Datan färgkodades sedan; grön färg 

användes för observationer från hemsida, sociala medier och blogg, blå färg användes för 

informantens ord under intervjun och orange färg användes för egna reflektioner (se 

bilaga 2). När within case-analyserna var utförda gjordes en cross case-analys med samma 

kategorier som vid within case-analysen. Datan färgkodades även i denna analys, fast 

denna gång fick varje fallföretag en egen färg och de företag som inte hade godkänt 
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medverkan fick en gemensam färg och presenterades med bokstaven ”F” samt deras 

respektive kodsiffra, ytterligare en färg gavs tillhörande teori (se bilaga 4). 

 

2.6 Undersökningskvalitet 

Studiers undersökningskvalitet beskrivs genom deras validitet och reliabilitet (Yin 2009). 

 

2.6.1 Validitet 

Bryman och Bell (2003) förklarar att validitet innbär att forskaren faktiskt mäter det hen 

påstår sig göra. Merriam (2009) förklarar att en metod för att öka en studies övergripande 

validitet uppnås genom triangulering, vilket innebär att forskaren ser data och resultat ur 

flera olika perspektiv, både teoretiskt och empiriskt. Yin (2009) förklarar att begreppet 

validitet består av tre delar; en intern-, en extern- och en konstruktionsdel. 

 

Den interna validiteten består enligt Merriam (2009) av att studiens resultat stämmer 

överens med verkligheten och Yin (2009) förklarar att den kan antas vara speciellt viktig 

i explorativa undersökningar. Denna studies interna validitet består av att flera fall 

undersöktes; två företag har intervjuats och observationer av flera företags 

kommunikation har utförts. Både gemensamma mönster och avvikelser har presenterats, 

vilket enligt Yin (2009) ökar den interna validiteten. Extern validitet förklaras av Yin 

(2009) som resultatets generaliserbarhet, det vill säga att studien kan antas representera 

fler fall än enbart inom den studerade kontexten. Merriam (2009) betonar dock att även 

om det anses vara svårare att uppnå extern validitet i kvalitativa undersökningar eftersom 

ett litet studiebestånd undersöks, så får det inte ignoreras. Eisenhardt (1989) förklarar att 

en taktik kan vara att noggrant jämföra insamlad data med existerande teori, vilket ökar 

den externa validiteten. Yin (2009) förklarar dock att fallstudier inte i samma utsträckning 

som exempelvis studier av kvantitativ karaktär har till avsikt att skapa generaliserbarhet, 

utan att kontexen fortfarande är viktig inom kvalitativa studier. Han förklarar också att 

det finns en skillnad mellan generaliseringar baserade på statistik och analys, där den 

senare var mer passande i denna studie eftersom kvantifierbarhet och mätning kan anses 

ha mindre relevans i kvalitativa undersökningar. I denna studie har den externa validiteten 

stärkts genom att jämföra insamlad data med existerande teori. Urvalet av studieobjekt 

gjordes med iterativ metod, vilket implicit innebär att de kan anses vara representativa 

för en grupp, vilket också ökar möjligheten till extern validitet. Konstruktionsvaliditeten 

består enligt Yin (2009) av att beviskedjan kan antas vara stark. Studien har hög teoretisk 
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konstruktionsvaliditet eftersom viktiga teoretiska påståenden är stärkta av flera forskares 

resultat. Den empiriska konstruktionsvaliditeten kan antas vara hög eftersom det förutom 

de två undersökta fallföretagen, har utförts observationer från flera aktörer inom 

branschen. Informanterna har dessutom fått ta del av det insamlade materialet för att 

kunna godkänna den studerades tolkning av datan. 

 

2.6.2 Reliabilitet 

Bryman och Bell (2003) förklarar att en studies reliabilitet består av en extern- och en 

intern del. Den interna reliabiliteten blir viktig om det är två eller fler forskare som utför 

studien eftersom det begreppet svarar för att det finns en kongruens i deras sätt att tolka. 

I denna studie blev den interna reliabiliteten inte av intresse då det enbart var en person 

som utförde undersökningen. Den externa reliabiliteten är enligt Bryman och Bell (2003) 

är likställd med studiens replikerbarhet, det vill säga huruvida resultatet kan antas bli 

likvärdigt om undersökningen genomförs på nytt. Merriam (2009) förklarar dock att inom 

kvalitativa undersökningar är resultatet kontextbundet, vilket försvårar reproduktion. 

Bryman och Bell (2003) förklarar att det därför är viktigt att beskriva och återge 

forskningsprocessen och dess premisser noggrant. För att stärka denna studies externa 

reliabilitet har vald metod beskrivits noggrant. Alla intervjuer har både spelats in och 

transkriberats. Alla mallar, det vill säga intervjuguide, within case-analys och cross case-

analys finns bifogat. Bifogat finns även de utförda företagsobservationerna. 

 

2.7 Metodkritik 

Bryman och Bell (2003) förklarar att en kvalitativ forskningsmetod är subjektiv till sin 

karaktär eftersom fokus läggs på tolkning av de undersöktas verklighet, vilket enligt dem 

kan resultera i att resultatet påverkas av forskaren. För att undvika feltolkning av 

undersökningspersonerna valdes det därför att intervjuerna både skulle spelas in, 

transkriberas och det sammanställda materialet skickades sedan till 

undersökningspersonerna för godkännande. Eisenhardt (1989) förklarar dessutom att 

genom att undersöka fler än ett objekt reduceras risken för subjektivitet, vilket därmed 

upplevdes som viktigt i denna studie. Då enbart två företag godkände intervjuer valdes 

det att även observationer skulle utföras för att jämföra företagens utsagor och strategier 

med andra företag inom branschen. 
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Eisenhardt (1989) förklarar att valet att praktisera fallstudier kritiseras eftersom dessa 

riskerar att generera snäv- och icke-generaliserbar teori. För att öka generaliserbarheten 

föreslår hon att forskaren bör jämföra sina resultat med existerande teori, vilket 

överensstämmer med Yins (2009) metod analytisk generalisering. I denna studie 

fokuserades det på att undersöka ett visst fenomen och en kvantitativ generalisering var 

därför inte aktuell. Genom att istället jämföra resultaten med existerande teori har en 

analytisk generalisering försökts uppnås. Generaliserbarheten har dessutom försökt 

stärkas genom en iterativ urvalsmetod av studieobjekt. 

 

Eisenhardt (1989) förklarar att en risk vid fallstudier är att forskaren drar för snabba 

analytiska slutsatser, främst eftersom informationen som samlas in oftast är extensiv. Hon 

förklarar att forskaren därför bör försöka bekanta sig med varje enskilt fall, genom så 

kallade within case-analyser, först. I denna studie valdes det därför att analysen skulle 

utföras i två steg, först gjordes within case-analyser för båda företagen och när all data 

var strukturerad kunde en cross case-analys utföras. 

 

2.8 Sammanfattning av metodval 

Denna studie karaktäriseras av en abduktiv forskningsansats eftersom 

forskningsproblemet växte fram i en symbios mellan teori och praktik. En kvalitativ 

forskningsmetod på grund av dess kompabilitet med explorativa undersökningar och en 

flerfaldig fallstudie valdes som forskningsstrategi eftersom studien ämnade erhålla en 

förståelse av ett fenomen. Urvalet av undersökningsobjekt gjordes genom en iterativ 

metod för att säkerställa att studieobjekten var relevanta och primärdata samlades in 

genom både kvalitativa, semi-strukturerade intervjuer och observationer. Alla intervjuer 

spelades in och transkriberades. Först utfördes within case-analyser för att bekanta sig 

med varje enskilt fall och sedan utfördes en cross case-analys för att utröna gemensamma 

mönster. 
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3 Teoretisk referensram 
I följande kapitel presenteras det teoretiska ramverk som studien grundar sig på. Kapitlet 

inleds med en beskrivning av grön marknadsföring och fortsätter med en övergripande 

diskussion om förtroende. Följer gör en ingående redogörelse för de faktorer som enligt 

tidigare teori kan bygga förtroende för gröna produkter, nämligen grön kommunikation 

och grönt varumärke. Kapitlet avslutas med en överskådlig teoretisk syntes. 

 

3.1 Grön marknadsföring 

Kotler et al. (2011) förklarar att begreppet marknadsföring handlar om att hantera 

lönsamma kundrelationer genom att skapa och leverera kundvärde. De förklarar att det 

handlar om att tillfredsställa kundens behov och önskningar. Kunders behov och 

önskningar ändras dock i samband med att världen förändras. Ett fenomen som fått allt 

större uppmärksamhet är grön marknadsföring. Begreppet innefattar exempelvis 

marknadsföring av ekologiska produkter (Crane 2000). Den gröna marknadsföringen 

utvecklades från början som ett initiativ för att försöka reducera konsumtionens 

miljöpåverkan och har fått stort genomslag på senare år (Davari & Strutton 2014). Ottman 

et al. (2006) förklarar att konceptet sammanför kundtillfredsställelse med miljötänk. 

Davari och Strutton (2014) förklarar dock att även om målet med grön marknadsföring är 

mindre miljöpåverkan så är det inte alltid just den anledningen som kommuniceras. De 

förklarar att den gröna marknadsföringen många gånger betonar konsumentens hälsa 

eftersom det ibland anses mer värdeskapande. 

 

Grön marknadsföring skiljer sig från traditionell marknadsföring genom sin informativa 

funktion och syfte (Matthes & Wonneberger 2014; Rahbar & Wahid 2011) eftersom det 

enligt D’Souza och Taghian (2005) bör läggas mer fokus på att skapa uppmärksamhet, 

kunskap och positiva attityder än att som i traditionell marknadsföring informera, 

påminna och övertala. En vanlig strategi inom traditionell marknadsföring är att anspela 

på kundens känslor för att skapa en bild av att om kunden konsumerar produkten så blir 

hen en viss person eller kan identifiera sig med en viss livsstil eller grupp, men inom 

forskningen för den gröna marknadsföringen går dock åsikterna isär gällande denna 

strategi. Vissa forskare e.g. Fuentes (2014) påstår att även grön marknadsföring gynnas 

av en känslostrategi eftersom konsumenten då enklare kan identifiera sig med företaget 

medan Matthes och Wonneberger (2014) förklarar att information är viktigare än 

känsloanspelningar i gröna kontexter eftersom det skapar högre förtroende. Många 
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forskare hävdar att konsumenter är mer skeptiska till grön marknadsföring (Do Paco & 

Reis 2012; Fowler & Close 2012; Bickart & Ruth 2012), vilket anses bero på svårigheten 

i att utvärdera kommunicerade attribut och påståenden (Atkinson & Rosenthal 2014) och 

detta har lett till uppfattningen om att förtroende är en essentiell del av grön 

marknadsföring (Chen & Chang 2012).  

 

3.2 Förtroende 

Kang och Hustvedt (2014) förklarar att många har undersökt de positiva konsekvenserna 

av att bygga förtroende i en relation mellan företaget och konsumenten, men att det ännu 

inte är helt fastställt vilka faktorer som genererar förtroende. Enligt Norstedts Svenska 

Ordbok (2003:338) definieras förtroende som ”övertygelse om att man kan lita (på ngn 

eller ngt)”. Ganesan (1994) förklarar att förtroende i en marknadsrelation innebär graden 

av en parts villighet att lita på en annan part baserat på en förväntan om att den andra 

parten kommer att visa förmåga, vara pålitlig samt visa välvilja. Chen och Chang (2012) 

förklarar att förtroende är en nyckelfaktor inom grön marknadsföring men Do Paco och 

Reis (2012) menar att gröna konsumenter ofta är skeptiska till grön marknadsföring, och 

framförallt de mest insatta konsumenterna. Furlow (2010) förklarar dessutom att 

skepticismen riskerar att blir än högre när det inte existerar generellt accepterade 

definitioner av gröna produkter eftersom många konsumenter saknar tillräcklig kunskap 

för att förstå och utvärdera gröna påståenden. Atkinson och Rosenthal (2014) menar 

dessutom att det är svårt att utvärdera produktattribut och löften i kontexten. Det verktyg 

som har tillskrivits högst relevans när det handlar om att skapa förtroende är ekocertifikat 

(Atkinson & Rosenthal 2014; Daugbjerg et. al. 2014; Bickart & Ruth 2012; Sønderskov 

& Daugbjerg 2011; Furlow 2010; Karstens & Beltz 2006) men för vissa produktgrupper 

saknas dessa helt. Även inom de produktkategorier där ekocertifikat finns så uppstår det 

problem i de fall en leverantör inte har finansiella medel att ansöka om certifikatet.  

 

Dabbert (2006) menar att den information som delges kan hjälpa konsumenten att förstå 

hur en produkt kan räknas som grön, vilket även antyds av Rahbar och Wahid (2011). 

Mohr et al. (1998) menar dock att konsumenter generellt är skeptiska till marknadsföring 

om det saknas pålitliga källor till det utlovade. Rahbar och Wahid (2011) argumenterar 

för att marknadsföringskommunikationen av produkterna bör vara grön, det vill säga ”att 

den influerar konsumentens köpbeteende genom uppmuntran till att köpa produkter som 

inte är farliga för miljön och skapar uppmärksamhet till de positiva konskvenserna av ett 
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sådant köpbeteende, både för dem själva men också för miljön.” (fritt översatt Rahbar & 

Wahid 2011:76), och de poängterar att den ska bidra till kundens upplevelse om att kunna 

göra ett informerat val, vilket implicerar att informationen som delges är essentiell. Andra 

studier har också argumenterat för informationens betydelse för att skapa förtroende för 

sin marknadsföring. Moorman et al. (1993) förklarar att förtroende baseras på 

konsumentens upplevelse och bedömning av ett varumärkes- eller en produkts 

information. Singh och Sirdeshmukh (2000) förklarar att kundens förtroende minskas om 

hen upplever att den givna informationen är missledande eller förvirrande. Jacoby et al. 

(1974) förklarar att kundens upplevda förvirring antingen kan vara relaterad till mängden 

information, det vill säga om kunden upplever att det presenteras för mycket information, 

eller att den givna informationen är missvisande. Walsh et al. (2007) förklarar att det är 

extra viktigt att reducera kundens upplevda förvirring av information i komplexa 

kontexter, det vill säga i de branscher där förvirring lätt uppstår. 

 

Flera studier har poängterat vikten av att sändaren av marknadföringen (företaget) 

upplevs som trovärdig. Ohanian (1990) förklarar att begreppet ’trovärdighet’ innebär att 

källan upplevs som kunnig inom området och kan förmedla objektiv och relevant 

information. Goldsmith et al. (2000) hävdar att företagsbilden har stor påverkan på 

konsumentens uppfattning om marknadsföringens trovärdighet och Flavian et al. (2005) 

förklarar att företagsbilden kan minska kundens upplevda risk och öka kundens 

förtroende. Mudambi et al. (1997) poängterar att företagsbilden är än viktigare i 

situationer där det är svårt för kunden att utvärdera produktattributen.  

 

I enlighet med tidigare litteratur antar denna studie att konsumentens förtroende för att en 

produkt kan räknas som ekologisk kan påverkas av den information som kommuniceras 

och på vilket sätt den kommuniceras. Vidare antas det att konsumentens förtroende för 

den information som kommuniceras påverkas av sändaren av kommunikationen, det vill 

säga varumärket.  

 

3.3 Grön kommunikation 

Punyatoya (2014) förklarar att om ett företag önskar associeras med gröna produkter så 

är det viktigt att stärka denna bild i kundens medvetande genom att använda sig av olika 

kommunikationsstrategier såsom att kommunicera en medvetenhet på alla plan. 

Tydligheten i kommunikationen blir extra viktig eftersom gröna löften och attribut anses 



  
 

24 

vara svåra att utvärdera (Atkinson & Rosenthal 2014; Dabbert 2006). Dabbert (2006) 

förklarar att just information och dess utformning har en stor påverkan på huruvida 

kunden uppfattar en produkt som grön eller inte.  

 

Den gröna marknadsföringsmixen består enligt Davari och Strutton (2014) av grön 

produkt, grönt pris, gröna kampanjer och grön logistik. Där en grön produkt utgörs av 

produkter som är utvecklade genom mindre miljöpåverkan och de är oftast också mindre 

giftiga och har längre hållbarhet (Ottman 1998 se Davari och Strutton 2014). Gröna 

produktstrategier kan inkludera bland annat återvunna eller återvinningsbara material, 

reducerat förpackningsmaterial och/eller att produkten är säkrare för konsumenten. Ett 

grönt pris innebär det specifika som konsumenten erhåller genom att betala det högre 

priset som krävs för att producera och distribuera en grön produkt. Gröna kampanjer är 

meddelanden som visar att konsumentens beslut om att köpa gröna produkter har en 

positiv eller åtminstone mindre negativ påverkan på miljön. Grön logistik innebär att 

företaget söker alternativa transportsätt från produktens tillverkning till dess konsumtion. 

Davari och Struttons (2014) studie indikerade att bara var verktyget grön produkt som 

hade en signifikant påverkan på konsumentens förtroende. För att skapa förtroende bör 

företag enligt dem fokusera på att kommunicera främst sina produkter som gröna. 

 

3.3.1 Grönt kundvärde 

Grimmer och Woolley (2014) förklarar att ekologiska produkter generellt marknadsförs 

på två olika sätt, antingen genom att betona den marknadsförda produktens minimala 

miljöpåverkan eller den hälsopåverkan den marknadsförda produkten har för 

konsumenten. D’Souza och Taghian (2005) delar upp gröna konsumenter i två block; de 

som är intresserade av miljön och drivs av att konsumera miljövänligt och de som har ett 

lågt miljöintresse och som drivs av andra motiv än miljön i sin konsumtion. Grimmer och 

Woolley (2014) visar i sin studie att de konsumenter med högt miljömässigt engagemang 

svarade bäst på marknadsföring som beskrev produktens miljömässiga fördelar medan de 

konsumenter som hade ett lågt miljöengagemang svarade bättre på marknadsföring som 

beskrev de personliga fördelar den marknadsförda produkten genererar för konsumenten. 

Var konsumentens intresse och engemang än ligger så skapar det en mer frekvent kognitiv 

process som innebär att kunden funderar över vilka attribut som är viktiga och hur dessa 

relevanta attribut överensstämmer med den marknadsförda produkten (Fraj & Martinez 

2007). Det blir därmed först viktigt att förstå konsumentens drivkraft (Davari & Strutton 
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2014) och sedan utforma den gröna marknadsföringen så att den tilltalar konsumenten 

och svarar mot dennes bakomliggande motiv (Ku et al. 2012). Rousseau och Vranken 

(2013) förklarar att vissa gröna produktkategorier är mindre gynnade av kommunikation 

som rör deras miljömässiga påverkan än andra faktorer såsom personlig hälsa. Det är även 

något Dabbert (2006) uppmärksammat, och han konkluderar att även om miljömässiga 

fördelar kan ge ett positivt resultat för försäljningen så kommer marknadsföringen inte 

lyckas om den enbart fokuserar på miljön i de produktkategorier där miljön inte är 

konsumentens huvudprioritering för att köpa en grön produkt. 

 

Inom forskningen för förtroende för gröna produkter är det ytterligare två kommunikativa 

ledtrådar som givits hög relevans, nämligen etiskt ursprung och produktens 

produktionsland. Chen och Lee (2015) förklarar att ett företags påstående om etiskt 

ursprung (ethical sourcing, det vill säga etisk produktion i förhållande till människor och 

miljö), om det uppfattas som trovärdigt, kan öka kundens förtroende för företaget och 

varumärket. Produktens produktionsland och tillverkare kan påverka förtroendet för om 

produkten uppfattas som grön (Chan 2004 se Rahbar & Wahid 2011). Det innebär att om 

produktionslandet eller tillverkaren uppfattas som icke-gröna så kan det påverka 

konsumentens uppfattning om produkten som icke-grön. 

 

Zinkhan och Carlson (1995) förklarar att grön kommunikation kan definieras som alla 

försök som syftar till att möta den gröna kundens behov och intressen, vare sig det handlar 

om ekologiska-, hållbarhets- eller miljövänliga meddelanden. Tidigare studier har 

dessutom poängterat det upplevda kundvärdets positiva påverkan på förtroendet (e.g. 

Sirdesmukh et al. 2002). Sirdesmukh et al. (2002) presenterar en beskrivning av 

värdeskapande, baserat på tidigare teori: ”(1) Konsumentens agerande är väglett eller 

”identifierat” av det underliggande målet som hen strävar efter att uppnå; (2) flera och 

ibland även konkurrerande mål kan existera; (3) målen organiseras i en hierarki [...]; och 

(4) konsumenten styr sitt agerande för att försäkra sig om att nå sina mål.” (fritt översatt 

Sirdesmukh et al. 2002:21). De förklarar även att de olika målen kan ha olika nivå, där 

de högsta målen utgörs av önskade sinnestillstånd (desired end states). Då förtroende för 

gröna produkter av många anses skapas genom att den gröna kommunikationen är baserad 

på kundvärde så presenteras nedan en väletablerad teori för att utveckla sin 

kommunikation ur ett kundvärdeperspektiv, nämligen Gutmans (1982) Means-end theory 

(MECCA). 
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MECCA 

Reynolds och Craddock (1988) förklarar att det inom marknadsföring har varit 

problematiskt att förstå konsumentens strategiska nivå och att sedan använda denna 

kunskap för att utveckla en konkurrenskraftig marknadsföring. De hävdar att företag bör 

använda means-end theory för att förstå hur de bör kommunicera till konsumenter 

eftersom teorin låter företaget förstå konsumentens motivation samt förhållandet mellan 

produkten, motivationen och konsumenten. Själva teorin utvecklades av Gutman (1982) 

som hävdar att konsumenter har önskade mål och sinnestillstånd som de strävar efter att 

uppnå och att konsumtion kan vara ett medel för att nå målet, där produkterna och dess 

attribut är instrument. Konsumentens mål och strävan är baserad på deras värdegrund och 

Reynolds och Craddock (1988) förklarar att förbindelsen mellan produkten och 

konsumenten ligger i just konsumentens värde. Värdet förklarar varför kunden väljer att 

köpa en specifik produkt gentemot en liknande och de argumenterar för att företagen bör 

fokusera sin kommunikation där.  

 

Reynolds och Gutman (1984) skapade en modell med komponenterna inom MECCA-

teorin (se tabell 3). Huvudkomponenterna är: 1. Drivkraft, 2. Påtryckande krafter, 3. 

Framförandet, 4. Konsumentfördel, 5. Meddelandets olika delar. Drivkraften förklaras 

som konsumentens önskade mål eller sinnestillstånd och därmed också det slutliga målet 

för marknadsföringen. Påtryckande krafter förklaras som sättet marknadsföringen 

kommer nå kunden på, det vill säga de informativa ledtrådar som kopplas till kundens 

värde. Framförandet karaktäriseras som den övergripande designen, tonen och stilen som 

kommunicerar förtroende för värdet. Konsumentfördel innebär de huvudsakliga 

fördelarna som kommuniceras, både verbalt och visuellt. Meddelandets olika delar 

innefattar produktens olika attribut, konsekvenser och kännetecken som förmedlas, både 

verbalt och visuellt. När en kommunikationsstrategi utformas blir det viktigt att förstå 

denna värdestruktur och sedan översätta den i ett, för kunden, begripligt och relevant 

språk. 
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NIVÅ BESKRIVNING 

DRIVKRAFT Konsumentens önskade mål eller sinnestillstånd 

PÅTRYCKANDE KRAFTER Informativa ledtrådar kopplade till kundvärdet 

FRAMFÖRANDE Övergripande design, ton och stil 

KONSUMENTFÖRDEL Verbalt och visuellt kommunicerade fördelar 

MEDDELANDETS DELAR Produktens attribut, konsekvenser och kännetecken 

Tabell 3. Egenskapad modell av Reynolds och Gutman (1984) MECCA’s Model of Advertising Strategy 

 

3.3.2 Grönt anpassad utformning 

Matthes och Wonneberger (2014) förklarar att grön kommunikation har som syfte att 

informera den gröna konsumenten om produktens karaktär och kommer därmed upplevas 

som positiv om den anses bidra till konsumentens möjlighet att göra ett välinformerat val 

och den bör därmed ha ett högt informationsvärde. Chen och Chang (2013) hävdar att för 

att förbättra kundens förtroende för företaget bör de motverka förvirring genom att 

informera kunden på ett tydligt sätt. Kärnä et al. (2001) förklarar att företag i sin gröna 

marknadsföring många gånger använder begrepp som är svårdefinierade och vaga såsom 

’naturlig’ och ’miljövänlig’ och de betonar vikten av att istället försöka använda konkreta 

begrepp som konsumenten förstår. De förklarar att begreppen helst ska vara användbara 

för konsumenten ur ett informationsperspektiv, eftersom konsumenten känner högre 

förtroende när hen förstår vad som köps. Det betonas även av Karstens och Beltz (2006) 

som förklarar att eftersom gröna produkter är av tilltro-karaktär så måste deras tilltro-

attribut omvandlas till begrepp som konsumenten kan förstå och söka information om. 

Ett exempel är om begreppet ’miljövänlig’ omvandlas och konkretiseras till exempelvis 

"skapade av återvunna PET-flaskor” för då kan konsumenten själv söka ytterligare 

information och bilda sig en uppfattning om huvuvida hen upplever att produkten är grön 

på det sätt hen önskar. Om konsumenten drivs av personliga drivkrafter såsom hälsa så 

kanske inte ”skapade av återvunna PET-flaskor” är särskilt lockande eftersom 

konsumenten inte kan kontrollera vilka tillsatser som gjorts vid plastproduktionen i 

tidigare led, men informationen fyller ändå syftet. Hade det enbart stått ’miljövänlig’ så 

hade inte konsumenten kunnat utvärdera produkten lika enkelt. 

 

Gershoff och Frels (2015) förklarar att även om företaget kommunicerar delar av en 

produkt som grön, så är det inte säkert att kunden upplever produkten som grön. Centrala 
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delar av en produkt har större betydelse än delar som kunden uppfattar som komplement 

och deras studie påvisar att så även är fallet i kundens utvärdering av en produkts gröna 

karaktär. Det innebär att om företaget kommunicerar en central del av produkten som 

grön så är chansen större att kunden ska uppfatta hela produkten som grön än om en 

mindre väsentlig del kommuniceras som grön. Ett exempel är om en docka (central del) 

i vinyl marknadsförs med ekologiska kläder (perifer del) så kommer dockan inte upplevas 

som grön eftersom den centrala delen (dockan) är producerad av vinyl som innehåller 

PVC och bara den perifera delen kommuniceras som ekologisk. Det övergripande 

intrycket kommer bli att dockan inte är grön. D’Souza och Taghian (2005) spinner vidare 

på den detaljerade informationen och tillskriver transparens stor betydelse för att skapa 

förtroende. Kärnä et al. (2001) förklarar att produktens karaktär och klassifikation 

tydliggörs genom att demonstrera tillverkningsprocessen. De hävdar att genom att 

detaljerat  beskriva produktens material- och produktionsprocess så skapas förtroende. 

 

3.3.3 Egna gröna löften 

Karstens och Beltz (2006) förklarar att egna löften kan skapa förtroende hos 

konsumenten. Furlow (2010) förklarar att dessa löften kan skapa trovärdighet för 

produkterna om de upplevs som ärliga och uppriktiga samtidigt som de reflekterar 

företagets agenda, vilket innebär att företagets löften bör kännas relevanta.  

 

3.4 Grönt varumärke  

Flera studier visar att ett högt förtroende för företaget och dess varumärke är positivt 

relaterat till kundens övergripande förtroende. Mohr et al. (1998) konstaterade att 

konsumenter generellt är skeptiska till marknadsföring och kommunikation om det saknas 

pålitliga källor till uttalade påståenden. Chen (2010) förklarar att ju ”grönare” ett företag 

upplevs, det vill säga ju mer kunden upplever att företaget är trovärdigt, visar sig välvilligt 

och kan antas vara dugligt till att prestera ”grönt”, desto större chans är det att 

konsumenten litar på företaget och dess uttalanden. Rahbar och Wahid (2011) förklarar 

att ett av verktygen som underlättar för konsumenter att identifiera huruvida en produkt 

är grön eller konventionell är ett grönt varumärke.  

 

Padgett och Allen (1997) förklarar att företagsbilden består av kundens mentala 

uppfattning om företaget och Burke (2009) föreslår att det kommunicerade varumärket 

bör grundas i företagets målgrupp och det värde som varumärket tillför kunden. Keller 
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(1993) förklarar att varumärket skapas genom associationer som består av den 

information som är sammanknuten med varumärket i kundens hjärna. Chen (2010) 

argumenterar för att en grön företagsbild är viktig inom grön marknadsföring, vilket även 

styrks av Rahbar och Wahid (2011). Chen (2010) definierar begreppet grönt varumärke 

som ”en uppsättning mentala uppfattningar om hur ett varumärke är relaterat till 

miljömässiga åtaganden och intressen.” (fritt översatt Chen 2010:309) och förklarar att 

desto grönare ett företag upplevs, det vill säga ju mer kunden upplever att företaget är 

trovärdigt, visar sig välvilligt och kan antas vara dugligt till att prestera ”grönt”, desto 

större chans är det att konsumenten litar på företaget, vilket även styrks av Punyatoya 

(2014).  

 

Delgado-Ballester et al. (2003) förklarar att varumärkets upplevda pålitlighet och motiv 

har en stor påverkan på konsumentens förtroende och Sirdesmukh et al. (2002) förklarar 

att företaget kan skapa förtroende genom att skapa ett varumärke som kunden upplever 

som kompetent och kan lösa hens problem. Chen (2008) håller med om att en viktig faktor 

för att skapa ett grönt varumärke är att företaget har grön kompetens, och förklarar 

kompetensbegreppet i en grön kontext som ”den kollektiva kunskapen och förmågan till 

grön innovation samt den miljömässiga ledarskapsförmågan i en organisation.” (fritt 

översatt Chen 2008:533).  

 

Varumärkets talesperson har också en påverkan på kundens förtroende för varumärket 

(Folse et al. 2012; Garretson & Niedrich 2004). Påståendet är dock inte specifikt 

undersökt inom grön marknadsföring, utan inom generell varumärkesforskning. Teorin 

om att symbolik och betydelse kan överföras mellan olika delar av ett system började 

diskuteras mer ingående av McCracken (1986) där han poängterar att betydelser kan 

överföras mellan produkter och konsumenter, genom exempelvis marknadsföring. 

McCracken utvecklade sedan teorin genom att hävda att talespersoner kan överföra sina 

personlighetsdrag till produkten (McCracken 1989), och det har inom litteraturen för 

varumärken blivit en viktig del för att differentiera varumärken från varandra på ett 

symboliskt plan (Folse et al. 2012). 

 

3.4.1 Varumärkets pålitlighet och motiv 

Delgado-Ballester et al. (2003) förklarar att förtroende för varumärket är den enskilt 

viktiga komponenten för ett företags överlevnad och de utvecklade därför en förtroende-
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skala som syftar till att utvärdera ett varumärkes förtroende. Deras förtroende-skala är 

baserad på två koncept, nämligen varumärkets pålitlighet och varumärkets 

bakomliggande motiv. Då studien inte ämnar undersöka kundens perspektiv kommer inte 

den faktiska skalan att användas men istället hur företagen arbetar med de olika 

byggstenarna. 

 

Varumärkets pålitlighet förklaras som uppfattningen om att varumärket kommer att 

fullfölja sina löften gentemot kunden samtidigt som kundens behov tillfredsställs. 

Delgado-Ballester et al. (2003) poängterar dock att även om den framtida 

tillfredsställelsen bör vara förutsägbar så är varumärkets pålitlighet bara en liten del av 

skapandet av varumärkesförtroendet. Större påverkan tillskrivs varumärkets 

bakomliggande motiv, som förklaras som kundens uppfattning om att varumärket har ädla 

eller rena motiv och att dess aktioner är vägledda av ett intresse i att kunden ska må bra 

och vara nöjd. Tidigare påstånde implicerar dessutom att kunden ska uppleva att 

varumärket inte har för avsikt att utnyttja dennes eventuella sårbarhet (Andaleeb 1992 se 

Delgado-Ballester et al. 2003). Davari och Strutton (2014) tillägger dessutom att ett 

företag som tydligt visar sina konsumenter att de bryr sig om kundens gröna värden och 

varför, ökar konsumentens förtroende. 

 

3.4.2 Talespersonens påverkan 

Flera studier har indikerat talespersonens betydelse för att skapa förtroende för ett 

varumärke (Folse et al. 2012; Sung & Kim 2010; Garretson & Niedrich 2004). Folse et 

al. (2012) förklarar att talespersonens ärlighet, engagemang och expertis är viktiga 

variabler för förtroendet, och att speciellt den upplevda ärligheten har störst betydelse. 

Garretson och Niedrich (2004) förklarar att en talespersons personlighetsdrag är viktigare 

för kunder som inte har en tidigare relation med företaget, speciellt dess upplevda 

trovärdighet. En indikation i Folse et al. (2012) studie visar dessutom att en kombination 

av ovan nämnda drag skulle kunna stärka förtroendet mer än ett enskilt. 

 

Garretson och Niedrich (2004) förklarar att konsumenter tenderar att betrakta 

talespersonen som en indikator på varumärkets- eller företagets ärlighet och uppriktighet. 

Enligt dem är talespersonens kunskap och expertis en variabel som skapar trovärdighet 

för talespersonen och Sung och Kim (2010) tillägger att talespersonens upplevda ärlighet 

skapar förtroende för varumärket. Garretson och Niedrich (2004) förklarar att i de fall 
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talespersonen är av mänsklig karaktär så är representantens matchning med produkten 

viktig, det vill säga att talespersonen kan upplevas ha ett genuint intresse av produkten. 

Sung och Kim (2010) märkte i sin studie en skillnad mellan olika produktgrupper när det 

handlade om talespersonens upplevda kompetens. Även om det inte är helt empiriskt 

undersökt så märkte de att köp av produkter som hade en beslutsprocess av känslobaserad 

karaktär, såsom parfymer, påverkades mindre av talespersonens upplevda kompetens än 

köp av produkter med en beslutsprocess av kognitiv karaktär. De sistnämnda köpen 

föreslogs påverkas mer av talespersonens kompetens. Daugbjerg et al. (2014) förklarar 

att gröna produkter är svåra att evaluera både under och efter köpet, vilket leder till ett 

antagande om att talespersonens upplevda kompetens blir viktig vid marknadsföring av 

gröna produkter. 

 

3.4.3 Grön kompetens 

Nordsteds Svenska Ordbok (2003) definierar begreppet ’kompetens’ som att någon eller 

något har en ”(tillräckligt) god förmåga (för viss verksamhet).”, där ordet ’förmåga’ 

syftar på någons möjlighet att utföra något med hjälp av inre egenskaper (Nordstedt 

Svenska Ordbok 2003:565;328), såsom exempelvis kunskap. Begreppet har bara använts 

inom den gröna kontexten av Chen (2008) och några av dennes senare studier, men inte 

direkt diskuterats av andra. Andra forskare har dock implicit hävdat att företagets kunskap 

är viktig för att skapa förtroende eftersom de tillskriver detaljerad, sanningenlig och 

transparent information som förtroendeskapande. Flertalet studier påpekar den 

detaljerade informationens betydelse för att skapa förtroende (e.g. Atkinson & Rosenthal 

2014; Matthes & Wonneberger 2014), vilket automatiskt leder till att företaget bör ha en 

viss kunskap inom ämnet. Mohr et al. (1998) förklarar att skepticism kan reduceras genom 

att företaget bevisar sanningshalten i sina påståenden, vilket också implicerar ett visst 

behov av kunskap. 

 

Chen (2008) definierar begreppet grön kompetens som ”den kollektiva kunskapen och 

förmågan till grön innovation samt den miljömässiga ledarskapsförmågan i en 

organisation.” (fritt översatt Chen 2008:533). Chen (2008) argumenterar för att grön 

innovation delvis utgör en medlande part mellan grön kompetens och ett grönt varumärke. 

Grön innovation består enligt Chen (2006) av en produktdel och en processdel och 

definieras som ”hårdvaru- eller mjukvaruinnovation som är relaterad till gröna 

produkter eller processer, inkluderat de tekniker som är involverade i energisparande, 
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minskad förorening, avfallshantering, grön produktdesign eller ett miljömässigt 

ledarskap.” (fritt översatt Chen 2006:332). Chen (2006) förklarar att grön 

produktinnovation innebär att företaget väljer gröna material, en miljövänlig produktion, 

en miljövänlig transport samt att produkten är möjlig att återvinna. Den gröna 

processinnovationen syftar enligt Chen (2006) på företagets förmåga att se till så att 

produktionen sker med minsta möjliga påverkan både utsläppsmässigt och ur ett 

kemikalieperspektiv. 

 

Davari och Struttons (2014) studie indikerade dock att det inom den gröna 

marknadsföringsmixen enbart var verktyget grön produkt som hade en signifikant 

påverkan på konsumentens förtroende. För att skapa förtroende bör företag enligt dem 

fokusera på att kommunicera främst sina produkter som gröna. Deras definition av en 

grön produkt  utgörs av produkter som är utvecklade genom mindre miljöpåverkan och 

de är oftast också mindre giftiga och har längre hållbarhet (Ottman 1998 se Davari och 

Strutton 2014). Gröna produktstrategier kan inkludera bland annat återvunna eller 

återvinningsbara material, reducerat förpackningsmaterial och/eller att produkten är 

säkrare för konsumenten.  

 

3.5 Teoretisk syntes 

Den teoretiska syntes som presenteras syftar till att förtydliga samt motivera valet av teori 

på ett överskådligt sätt för läsaren. Avsnittet inleds med en sammanfattning av studiens 

huvudsakliga delar; förtroende för gröna produkter, grön kommunikation och grönt 

varumärke. När studiens teoretiska huvuddelar är sammanfattade vävs de samman i 

studiens teoretiska syntes (se figur 1) så att läsaren ges en förståelse för hur de olika 

delarna hänger samman. 

 

Grön marknadsföring skiljer sig från traditionell marknadsföring på grund av dess 

informativa funktion och syfte (Matthes & Wonneberger 2014; Rahbar & Wahid 2011) 

men också för att konsumenter generellt känner en större skepticism till den (Do Paco & 

Reis 2012; Fowler & Close 2012; Bickart & Ruth 2012) eftersom gröna produktattribut 

är svårare, om inte omöjliga att utvärdera (Atkinson & Rosenthal 2014). Det mest 

frekvent använda verktyget för att skapa förtroende för gröna produkter är ekocertifikat 

(Atkinson & Rosenthal 2014; Daugbjerg et. al. 2014; Bickart & Ruth 2012; Sønderskov 

& Daugbjerg 2011; Furlow 2010; Karstens & Beltz 2006) men det saknas fortfarande 
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inom vissa produktgrupper. Dabbert (2006) menar att den information som delges kan 

hjälpa konsumenten att förstå hur en produkt kan räknas som grön. Mohr et al. (1998) 

menar dock att konsumenter generellt är skeptiska till marknadsföring om det saknas 

pålitliga källor till det utlovade. Flera studier har visat ett samband mellan förtroende och 

kommunikation (e.g. Rahbar & Wahid 2011; Walsh, et al. 2007; Singh & Sirdeshmukh 

2000; Moorman et al. 1993; Jacoby et al. 1974) och förtroende och varumärket (e.g. 

Flavian et al. 2005; Goldsmith et al. 2000; Mudambi et al. 1997). 

 

Grön kommunikation 

Grön marknadsföring anses som komplex eftersom de förmedlade attributen är svåra för 

kunden att evaluera. Många studier pekar på informationens betydelse för att skapa 

förtroende för att företagets produkter lever upp till deras löften (Gershoff & Frels 2015; 

Atkinson & Rosenthal 2014; Matthes & Wonneberger 2014; Chen & Chang 2013; 

Dabbert 2006). För att skapa förtroende bör den gröna kommunikationen fokuseras kring 

den gröna produkten snarare än andra delar av den gröna marknadsföringsmixen (Davari 

och Strutton 2014). Den gröna kommunkationen syftar till att informera kunden så att hen 

kan ta ett välinformerat beslut (Matthes & Wonneberger 2014), men informationen bör 

vara förankrad till det gröna kundvärdet (Rousseau & Vranken 2013; Ku et. al 2012; 

Dabbert 2006; Zinkhan & Carlson 1995), vilket också innebär att urskilja om 

konsumenten drivs av miljö- eller personliga skäl (Davari och Strutton 2014). En strategi 

för att utveckla kommunikationen ur ett kundvärdeperspektiv är Gutmans (1982) 

MECCA-teori. 

 

Grönt varumärke 

Flera studier har visat att ett företags varumärke skapar förtroende för deras 

marknadsföring, uttalanden och produkter. Chen (2010) visar att detta även är fallet inom 

grön marknadsföring, men introducerar begreppet ’grönt varumärke’ och förklarar att ju 

grönare ett företag upplevs, alltså ju mer kunden upplever att företaget är trovärdigt, visar 

sig välvilligt och kan antas vara dugligt till att prestera ”grönt”, desto större chans är det 

att konsumenten litar på företaget och dess uttalanden. För att ett grönt varumärke ska 

upplevas som förtroendeingivande så krävs det att kunden uppfattar det som pålitligt 

(Delgado-Ballester et al. 2003), ärligt (Folse et al. 2012) och kompetent (Chen 2008; 

Sirdesmukh et al. 2002).  
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Figur 1. Teoretisk syntes, egenskapad.  
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4 Empiri 

I detta kapitel ämnas studiens empiriska material redogöras. Kapitlet är uppdelat på de 

båda fallföretagen, där både information från intervjuerna presenteras men också 

observationer från deras hemsidor. Kapitlet avslutas med en redogörelse för 

observationer av övriga företag inom branschens hemsidor. 

 

4.1 Ekoleko 

 

Förtroende för ekologiska leksaker 

Limé upplever att förtroendet för ekologiska leksaker är blandat, men att det främst 

handlar om en utbredd okunskap. Hon förklarar att det blir svårt för konsumenterna att 

urskilja vilka leksaker som kan räknas som ekologiska eftersom det inte existerar någon 

generell, allmängiltig definition av begreppet ekologiska leksaker. Däremot upplever hon 

inte att kunderna har lågt förtroende för hennes företag eftersom hon är noggrann med att 

definiera hur leksakerna som de säljer kan räknas som ekologiska. Limé förklarar att det 

egentligen finns två aspekter av termen ’ekologisk’, det vill säga giftfri och miljövänlig, 

men att företaget i första hand väljer giftfria produkter. Hon förtydligar med att säga att 

produkterna helst ska vara både giftfria och miljömässigt hållbara men att när 

avvägningar måste göras så kommer de alltid att välja giftfritt i första hand. De säljer 

hellre en leksak som är giftfri för barnet och som transporteras långväga än en giftig 

leksak som är producerad i närområdet. Det kommuniceras även på hemsidan att företaget 

prioriterar att leksaken är giftfri framför dess miljöpåverkan och etiska produktion. 

 

Limé förklarar att hon primärt tror att det som skapar förtroende för att leksakerna kan 

uppfattas som ekologiska är att kunden känner att den eller de som står bakom butiken 

vet vad de pratar om, att de är konsekventa och att det finns en bakomliggande kunskap 

om ämnet. Hon förklarar att deras viktigaste verktyg är att de ofta är ute bland kunderna 

och förmedlar kunskap genom olika föreläsningar.  

 

4.1.1 Grön kommunikation 

Limé förklarar att hon tror att kommunikationen av ekologiska leksaker skiljer sig åt 

gentemot andra äldre ekologiska produktgrupper, främst på grund av kunskapsgapet. 

Andra ekologiska produktgrupper, exempelvis livsmedel och kläder, har varit 

uppmärksammade under en längre tid och det finns därmed en större kunskap hos 
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allmänheten, vilket förenklar kommunikationen. Ekologiska leksaker är ganska nytt och 

därmed svårare att kommunicera. På hemsidan kan det utrönas att företaget främst arbetar 

med att informera kunden om hälsoaspekten, det vill säga kemikalier och företagets 

definition av att en leksak kan anses som giftfri snarare än miljöaspekten. 

 

Kundvärde  

Företagets målgrupp beskrivs av Limé som ”människor med barn i sin närhet” och Limé 

förklarar att kundens intresse för ekologiska leksaker grundas i att leksaken är helt ofarlig 

för dennes barn ur ett kemikalieperspektiv, och att mindre fokus ligger på miljöaspekten. 

Miljön upplevs snarare som ett sekundärt värde, vilket har lett till att informationen har 

baserats på först och främst giftighetsaspekten. För att kommunicera detta värde har 

företaget valt en informativ strategi, och valt att inte anspela på kundens känslor. Limé 

tror att det är rätt strategi för att skapa förtroende men hon poängterar att det säkert går 

att välja en känslostrategi också. Hon förklarar att alla kunder reagerar olika och att det 

därför är svårt att säga vilken strategi som är rätt, men eftersom deras varumärkesstrategi 

är att visa sin kunskap så upplevde hon att en informationsstrategi var mer passande. Limé 

förklarar vidare att de försöker kommunicera med en kunskapsinriktad, upplysande och 

vänlig ton. 

 

Limé förklarar att produktens ursprungsland är en viktig aspekt att kommunicera eftersom 

hon upplever att kunder har högre förtroende för produkter som är producerade i Sverige 

än i exempelvis Asien. En annan aspekt som hon upplever är viktig för förtroendet är 

leverantörens storlek, och hon förklarar att de gärna försöker välja små leverantörer 

eftersom de ofta är mer dedikerade till sina varor och kontroll av dessa medan hon 

upplever att kunden hellre köper en produkt som är producerad av en större leverantör 

eftersom de anses ha högre kunskap om vad de håller på med. Limé förklarar att de har 

valt att kommunicera hur leverantörerna arbetar och deras engagemang för att skapa 

förtroende för mindre leverantörer, men också kommunicera Ekolekos kunskap och 

expertis så att kunden känner förtroende för att Ekoleko vet att just den utvalda 

leverantören lever upp till kraven. 

 

Egna gröna löften 

Limé förklarar att de har många egna löften gentemot kunden men förklarar att deras egna 

löften inte står konkret utan att kunden kan läsa sig till dem ”mellan raderna”. Hon 
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förklarar också att det är just dessa egna löften som är hela deras affärsidé, att de har 

flertalet löften med punkter som är viktiga för företaget och för att köpas in måste 

produkterna kvalificera sig på denna lista. På hemsidan finns flera hintar som kan 

upplevas som löften, exempelvis att de inte säljer plastleksaker, att leksakerna enbart är 

gjorda av naturmaterial, och att de ser till så att leksaken varken innehåller skadliga ämnen 

från början eller att det tillsätts under produktionen. Istället för att presentera exakt hur de 

gör för att kontrollera detta, skriver de: 

 

”Vi på EkoLeko vill göra det lätt för dig att välja rätt. Vi gör jobbet åt dig och garanterar 

inte bara att regelverken följs - vi går betydligt längre än så. Vi lutar oss mot 

försiktighetsprincipen och väljer bort tveksamma ämnen som fortfarande är lagliga. Vi 

vill att du ska känna dig helt trygg när du handlar av oss.”. 

 

4.1.2 Grönt varumärke 

Limé förklarar att deras varumärke självklart är en viktig del för att skapa förtroende för 

att leksakerna de säljer kan räknas som ekologiska, speciellt eftersom de har valt ett 

varumärke som inkluderar ordet ’eko’. Hon förklarar att deras varumärke Ekoleko, står 

för giftfria leksaker och att hon vill att kunden ska associera företaget med kunskap och 

expertis. Limé förklarar att en stor del av deras varumärke handlar om att informera och 

lära kunden att både konsumera-, men också leva mer giftfritt. Företaget arbetar därför 

med att föreläsa för både konsumenter men också butiker och förskolor. De har även valt 

att samarbeta med Naturskyddsföreningen i ”Operation Giftfri Förskola”. Hemsidan är 

uppbyggd kring information, både i form av egna ord men också länkar till vetenskapliga 

artiklar. De presenterar mycket information om potentiellt skadliga kemikalier som är 

vanliga inom leksaksindustrin och länkar flitigt till både kemikalieinspektionen samt 

aktuella studier exempelvis Selmastudien för ftalater. De förklarar först vad ämnet har för 

funktion och varför den gärna används inom leksaksindustrin, sedan förklarar de varför 

ämnet anses vara skadligt, sedan länkar de till antingen en aktuell studie eller 

kemikalieinspektionen med en direktlänk till just det ämnets information och sist 

förklarar de att Ekolekos leksaker inte innehåller detta ämne. Företaget kommunicerar 

dessutom tydligt sitt engagemang kring föreläsningar och samarbete med 

Naturskyddsföreningen. 
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Varumärkets pålitlighet och motiv 

Limé har en bakgrund i finansvärlden och förklarar att hon aldrig hade intresserat sig för 

miljön förrän hon såg filmen ”the inconvenient truth” av Al Gore i mitten av 2000-talets 

första årtionde. Vid den tiden hade hon precis blivit mamma för tredje gången och därför 

låg barnprodukter nära till hands. Hon började, i och med detta uppvaknande, att 

intressera sig och söka efter mer information och blev chockerad när hon insåg att det 

faktiskt säljs leksaker till barn som innehåller ämnen som det finns vetenskapliga bevis 

för, är cancerogena och hormonstörande. År 2007 valde därför Limé att starta företaget 

och hon var då först på marknaden med att erbjuda giftfria och ekologiska leksaker. På 

hemsidan publiceras denna berättelse tillsammans med en bild av Limé, där hon står i 

förgrunden av ett berg i ett snötäckt landskap med armarna uppsträckta i luften och ett 

leende på läpparna. Företaget har expanderat sedan starten och är nu verksamma som 

både återförsäljare men också som leverantörer och de har i dagens läge sammanlangt 

140 återförsäljare i både Sverige, Norge och Finland och Limé förklarar att hon tror att 

det skapar ett förtroende för att företaget har kunskap. I sin kommunikation talar företaget 

väl om sina konkurrenter och det förklaras att företaget tycker att det är kul att fler butiker 

med bra alternativ öppnar. 

 

Talesperson 

Limé förklarar att hon inte upplever att hon som person är viktig för att skapa förtroende 

för att leksakerna som de säljer kan räknas som ekologiska, och inte heller att 

konsumenterna vill identifiera sig med hennes principer. Däremot förklarar att hon tror 

att det är viktigt att kunden känner att den eller de som representerar företaget har 

kunskap. När företaget pratar om Limé så betonas betonas hennes kunskap om ämnet 

genom att visa att hon föreläser tillsammans med exempelvis professorer inom 

folkhälsovetenskap. Företaget har förvisso en hel del information om Madeleine Limé 

och även en bild på henne men deras övriga kommunikation är mindre personlig utan mer 

baserad på objektiv information och de kommunicerar genomgående hennes kunskap och 

expertis. 

 

Grön kompetens 

Företaget arbetar mest med att marknadsföra sina produkter som gröna och Limé förklarar 

att det inom produktkategorin är produkten som skapar värdet för konsumenten. 

Konsumenten av ekologiska leksaker är enligt henne mindre intresserad av produktens 
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logistiska kedja än dess giftfria karaktär, vilket gör att de har valt att framförallt betona 

produktens karaktär.  

 

Limé förklarar att med tanke på hur litet företaget är så kan det anses vara grönt, men att 

det helt beror på hur begreppet definieras. Hon förklarar att det självklart alltid går att bli 

bättre men att de för tillfället är så gröna som de överhuvudtaget har möjlighet att vara. 

Hon tror att ett företags ’grönhet’ är viktigt för en del kunder, medan vissa bara vill ha en 

giftfri leksak som transporteras på ett billigt sätt. På hemsidan kommuniceras det inga 

direkta gröna löften om företaget, men det presenteras små gröna hintar exempelvis ”Vi 

låter miljömedvetenheten genomsyra hela vår verksamhet. Bli därför inte förvånad om 

du får din sändning i ett återanvänt emballage eller kuvert som något företag slängt. Vi 

återanvänder så mycket vi kan.”. Det beskrivs också att företaget arbetar med 

välgörenhet, genom att skänka både pengar och leksaker. 

 

4.2 Ekotjusigt 

Förtroende för ekologiska leksaker 

Åsäter förklarar att hon upplever att förtroendet för ekologiska leksaker generellt sett är 

högt, även om hon poängterar att det är stora skillnader mellan olika konsumenter. De 

konsumenter som är mest insatta tenderar att ifrågasätta mer och de som har mindre 

kunskap verkar inte granska företagens utsagor alls. De många olika 

tillverkningsprocesserna och det faktum att begreppet ekologiska leksaker definieras 

olika av branschens olika aktörer leder enligt henne att konsumenten får svårigheter i att 

utvärdera vilka produkter som kan räknas som ekologiska. Åsäter poängterar att hon 

därför alltid har strävat efter att vara övertydlig och transparent i sin kommunikation. 

 

Företagets viktigaste verktyg för att skapa förtroende för att deras leksaker kan räknas 

som ekologiska är enligt Åsäter varumärket, det vill säga att kunden upplever att personen 

bakom butiken har kunskap och kan förmedla den på ett sätt som kunden förstår men 

också att kunden kan identifiera sig med företaget och dess representant. Hon betonar 

också vikten av att ge mycket och transparent information samt snabb och personlig 

kundservice. Åsäter förklarar att eftersom certifikat saknas så blir det viktigt att 

kommunicera likartat värde som certifikatet gör. 
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4.2.1 Grön kommunikation 

Åsäter förklarar att ekologiska leksaker skiljer sig från andra ekologiska produktgrupper 

på det sätt att det är svårare att kommunicera eftersom det inte finns några certifieringar, 

vilket innebär att hon inte får lika mycket ”kött på benen” direkt. Hon förklarar skillnaden 

mellan kommunikation av ekologiska kläder och leksaker som kläder: ”okej den är 

GOTS-certifierad, klart!” leksaker: ”okej, det här företaget jobbar si och så, de här 

färgerna ja men de verkar vara schyssta.”. Åsäter förklarar att eftersom certifikat saknas 

så blir det viktigt att kommunicera likartat värde som certifikatet gör, det vill säga 

materialets beståndsdelar, förädlings- och produktionsprocess. Företaget har därför valt 

att kommunicera produktionsstegen, det vill säga både materialens förädling och 

processer tydligt. 

 

Åsäter upplever att det är viktigt att ge kunden mycket, detaljerad och transparent 

information. Hon förklarar att det fyller två syften, för de kunder som är riktigt pålästa 

svarar informationen på deras behov av att bekräfta att personen bakom företaget 

verkligen har rätt kunskap och likartad definition som dem, medan för de lite mindre 

kunniga blir informationen ett sätt att lära sig mer. 

 

Kundvärde 

Åsäter förklarar att kundens främsta motivation eller drivkrafter för att köpa ekologiska 

leksaker är att det först och främst är giftfritt och sedan att det är klimatsmart, etiskt 

producerat men också kundens image. Hon förklarar att ekologiska leksaker skapar ett 

kundvärde eftersom det får kunden att känna sig bra och stolt eftersom hen upplever att 

hen har gjort något bra för sitt barn. Hon poängterar att det inte bara är själva 

konsumtionen som känns bra, utan också att visa upp vad som har köpts. Åsäter förklarar 

att hon försöker kommunicera det här värdet genom att kommunicera att: ” [...] köper du 

det här nu så kommer ditt barn få mindre gifter, naturen kommer tacka dig och hela 

världens barn i alla kommande generationer kommer tacka dig.” 

 

Åsäter förklarar att tillverkaren spelar en viss roll i förtroendeskapandet, kända märken 

såsom exempelvis Plan Toys skapar förtroende för att kunden känner igen märket och vet 

att det är bra, medan exempelvis ett litet okänt familjeföretag i Tyskland kräver mer 

omfattande och transparent information. På hemsidan presenteras dock lika mycket 

information och Åsäter förklararar att det beror på att hon inte kan räkna med att alla 

kunder känner till Plan Toys, på grund av de olika kunskapsnivåerna.  
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 Även om Åsäter främst arbetar med att kommunicera transparent och detaljerad 

information så tror hon att kundens känslor kan påverka förtroendeskapandet. Hon 

förklarar att känslanspelningar i hennes kommunikation fungerar som ögonöppnare, för 

att konsumenten ska få en ”aha”-upplevelse och att de ska inse hur enkelt det är att 

konsumera bättre. 

 

Egna gröna löften 

Åsäter förklarar att deras egna löften är viktiga för att skapa förtroende och att det hör 

samman med kunskapen hos företaget. Hon förklarar att företagets egna löften till kunden 

är att leksakerna i första hand ska vara giftminimerade, i andra hand klimatsmarta och i 

tredje hand etiskt producerade. Hon förklarar att de hela tiden försöker sälja det bästa på 

marknaden, men att produkten måste hålla hög standard.  

 

4.2.2 Grönt varumärke 

Åsäter förklarar att varumärket spelar stor roll för att skapa förtroende för att leksakerna 

de säljer är ekologiska. Hur stor roll det spelar, beror dock på vilken leksak det handlar 

om och vem som köper den. Hon förklarar att om leksaken är producerad av en känd 

tillverkare såsom exempelvis ’Plan Toys’ och kunden känner till det märket så spelar 

Ekotjusigts varumärke mindre roll eftersom kunden antagligen redan har förkunskap om 

produktens kvalitet. I de fall tillverkaren är mindre känd eller om konsumenten är mindre 

påläst så spelar Ekotjusigts varumärke större roll eftersom det då implicit blir likställt 

med en kvalitetsstämpel. Hon förklarar att företagets kunskap är oerhört viktig och när 

kunderna upplever att Ekotjusigt är kunnigt, då vet de att de kan lita på företaget. 

 

Åsäter förklarar att Ekotjusigts varumärke ofta blir synonymt med henne men att hon har 

försökt definiera varumärket som ”giftfritt, klimatsmart och etiskt, utan att kompromissa 

med stilen”. På frågan vilken som är företagets målgrupp svarar Åsäter att det framförallt 

är kvinnor i mindre städer eller på landsbygden som önskar ge sina barn en giftfri uppväxt 

och har ett intresse av att visa andra att de tycker att det är viktigt. Hon förklarar att 

målgruppen mest bryr sig om leksakens giftfrihet, sedan miljön och efter det arbetarnas 

villkor, och i de fall inte alla aspekterna går att uppnå så prioriterar hon i den ordningen. 

 

Åsäter förklarar att företaget i dagsläget är så grönt som det kan bli med tanke på dess 

storlek. Huruvida kunderna tycker det är viktigt tror hon är olika, hon förklarar att 
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återkommande kunder antagligen tycker att det är viktigt att hon lever som hon lär men 

att det nog skulle bli än viktigare om företaget expanderade.  

 

Varumärkets pålitlighet och motiv 

Åsäter förklarar att under hennes år som journalist gjorde hon mycket research eftersom 

hon gärna valde uppdrag som kretsade kring barn, vilket innebar att hon var ganska påläst 

redan innan hon skaffade barn själv. Under graviditeten började hon intressera sig ännu 

mer för ämnet. Ju mer hon läste och lärde sig, desto mer ökade intresset och när hennes 

barn kom upplevde hon att det saknades snygga barnprodukter som var giftfria och 

miljövänliga. Därför valde hon att starta Ekotjusigt, för att ekologiska barnprodukter inte 

ska behöva kompromissa med stilen. 

 

På hemsidan finns det mycket information om Åsäter, hennes kunskap, intresse och motiv 

och det kommuniceras med en genuin och passionerad ton. Överallt kommuniceras det 

att företagets motiv är rena. Ett exempel är: ”Bara sedan Ekotjusigt startade har 

marknaden fullkomligt exploderat av ekoreko alternativ och vi och våra kollegor (eller 

konkurrenter om man vill det, men det är trevligare att se det som att vi alla kämpar mot 

samma mål) letar ständigt efter de bästa alternativen för att det ska kännas kul och lätt 

att göra bra konsumtionsval. Det är det vi brinner för.”  

 

Talesperson 

Åsäter upplever att personen som representerar företaget är mycket viktig för att skapa  

förtroende och hon förklarar att hon tror att konsumenten vill kunna identifiera sig med 

representanten. Hon märker på Instagram när hon är mer personlig, att hon får positiv 

feedback och hon förklarar att kunden verkar känna att det är ”vi två mot världen”. Av 

den anledningen tror hon inte heller det skulle fungera om en ”sån här kostymnisse, en 

man på 45 bast utan barn” hade sålt ekologiska leksaker. 

 

Åsäter förklarar att hon tror att personen Annika Åsäter betyder mycket för vissa kunder 

och ingenting för andra. För de återkommande kunderna betyder hon som person mycket 

för, det märker hon på Instagram, i mejl och på Facebook, men de kunder som köper 

någon någon enstaka gång, de bryr sig mindre. Hemsidan känns väldigt personlig och 

ofta publiceras bilder från Åsäters egna familj och leverne. Dessutom kommuniceras och 

diskuteras vardagsproblem som är nära relaterade till målgruppen, såsom råd för att sätta 

sin giftångest i ett perspektiv, men också råd om hur kunden kan tackla situationer med 

människor i dess närhet som inte förstår kundens giftångest. Hon förklarar att hon 
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försöker skapa en personlig relation till kunderna genom att förmedla att hon faktiskt är 

en helt vanlig mamma som också tycker att hennes barn ska få växa upp i en giftfri miljö, 

men att inte heller hon är perfekt. Hon förklarar att hon exempelvis kan skriva: ”Oj nu 

har jag äntligen rensat ut mina giftiga nagellack, det gjorde jag alldeles för sent, men nu 

har jag gjort det iaf, det känns bra. Det här är några bra alternativ.”  

 

Grön kompetens 

Företaget arbetar mest med att kommunicera anledningen till att deras produkter kan 

räknas som ekologiska. På hemsidan kommuniceras inga direkta följder av den 

ekologiska produktens påverkan på miljön mer än att produkten är ”miljövänligt 

producerad”, när det handlar om den direkta effekten på konsumentens hälsa är företaget 

mer konkret och skriver exempelvis: ”färgen är fri från bly och andra oönskade 

kemikalier”. Åsäter förklarar att eftersom kundvärdet baseras på produktens giftfria 

karaktär så är det också det som måste kommuniceras tydligast. Hon förklarar dock att 

hon ”mellan raderna” försöker förmedla att naturen och barnet kommer gynnas av köpet. 

Företaget använder ingen miljötransport och kommunicerar inte produktens logistiska 

kedja.  

 

Åsäter förklarar att kunskap är viktigt när det gäller att skapa förtroende för ekologiska 

leksaker, men att kunskapen är något som växer för varje dag. Hon började lära sig om 

ämnet under åren som journalist och har sedan dess gått kurser i Medveten Konsumtion 

men är också delaktig i diskussionsforum på Internet. Hennes kunskap kommuniceras 

tydligt på hemsidan, exempelvis har företaget en sida (som enkelt hittas på menyraden) 

med information om varför konsumenter bör välja eko, där det förklaras både ur 

hälsosynpunkt generellt och specifikt för det lilla barnet, samt hur och när testning för 

konventionellt producerade produkter utförs, coctaileffekten, men också ur miljö- och 

etisk synpunkt. På hemsidan kommuniceras dessutom olika tips om hur kunden, med 

enkla medel, kan leva ett mer giftfritt- och miljövänligt liv, exempelvis: ”Tvätta gärna 

dina bebiskläder i parfymfritt tvättmedel och utan sköljmedel för att skona bebben från 

onödigheter som kan orsaka allergi eller utslag och för att skona vår miljö. Tvättnötter 

är också ett hett tips för dig som vill vara både miljövänlig, giftfri och ekonomisk! För 

envisa fläckar funkar galltvål fint.” 

 

Åsäter förklarar att hon försöker tänka grönt i alla led, de kartonger hon skickar varorna 

i ska vara antingen begagnade, återvunna eller biologiskt nedbrytbara och påsarna ska 

inte vara av plast utan av majsstärkelse.  
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4.3 Observationer inom branschen 

Nedan presenteras observationer av sju stora aktörer inom branschen. Den information 

som presenteras utgörs av företagens kommunikation på deras respektive hemsida, det 

vill säga den information de har valt att förmedla till sina kunder.  

 

4.3.1 Grön kommunikation 

71% av de undersökta företagen förmedlar transparens och dessa presenterar också en 

riklig mängd information om produkterna, deras produktions- och förädlingsprocesser 

samt materialets karaktär. Övriga 29% varken utvecklar eller styrker sina påståenden. 

57% av de undersökta företagen styrker sina utsagor med vetenskapliga evidens. Det är 

dock bara 29 % av alla företagen som refererar kontinuerligt. 

 

Inget av de undersökta företagen kommunicerar uteslutande genom att göra anspelningar 

på kundens känslor, 43% av företagen har valt att kommunicera på ett uteslutande 

informerande sätt och 57% av företagen har valt att kommunicera på ett informativt sätt 

men med vissa känsloanspelningar. 86% har valt att kommunicera med en positiv ton och 

fokuserar på ekologiska leksakers positiva effekter snarare än att skrämma upp kunden, 

resterande 14% kommunicerar varken positiva effekter eller negativa konsekvenser. 

 

De mest frekvent förekommande begreppen inom branschen är ’giftfri’ (100%), ’giftfri 

färg’ (100%), ’testat’ (71%), ’naturmaterial’ (71%) ’fritt från ftalater, bisfenoler, 

flamskyddsmedel och nitrosaminer’ (57%). 

 

Det är bara 14% av företagen inom branschen som marknadsför egentillverkade 

produkter, utan 86% är enbart återförsäljare. 71% av de undersöka företagen 

kommunicerar hela produkten eller åtminstone centrala delar av den som ekologiska. 

 

Alla företagen har valt att kommunicera både produktgruppens- och den specifika 

produktens effekt på hälsa och miljö. Inget av företagen kommunicerar dock den direkta 

följden på ett konkret sätt såsom ”X leder till Y” utan alla har istället valt att använda sig 

av informativa ledtrådar såsom ”fri från ftalater”. Inget av företagen redogör för 

produktens logistiska kedja. 
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86% av företagen presenterar produktens ursprungsland. 71% av de undersökta företagen 

förklarar dessutom att de strävar efter att produkterna ska vara etiskt försvarbara, även 

om majoriteten av dessa företag (80%) anser att det är ett sekundärt värde. 57% av alla 

företagen förklarar att de inkluderar både kemikalie- och miljöaspekten i sin 

produktstrategi men 71% av alla företagen poängterar dock att de prioriterar leksakens 

giftfrihet framför miljöaspekten. Bara 28,5% av företagen inkluderar etisk produktion i 

begreppet ’ekologiska leksaker’.  

 

Alla företagen förklarar att de säljer giftfria leksaker men påståendet bevisas på skilda 

sätt. Majoriteten (71,5%) har valt att förklara hur produkten kan anses giftfri och det är 

bara 28,5% som inte försöker bevisa sitt påstående. De 71,5% som försöker bevisa 

produktens giftfrihet arbetar främst med transparens genom att de transparent redogör för 

både materialval och produktions- eller förädlingsprocess.  

 

86% kommunicerar egna löften till kunden. 86% av företagen lovar kunden att leksakerna 

är giftfria, och 77% av dessa konkretiserar löftet genom att förklara vad deras definition 

avser. Det framkommer inga statuerade löften om vare sig miljö eller etisk produktion, 

på dessa punkter förklarar 57% att de i den mån det finns försöker inkludera även dessa 

aspekter. 

 

4.3.2 Grönt varumärke 

Det kan utrönas två kategorier av företag när det kommer till deras definition av begreppet 

’ekologiska leksaker’, där 43% definierar det som enbart giftfritt medan 57% även väljer 

att inkludera miljöaspekten. Det är dock bara 28,5% som även inkluderar etisk produktion 

i sin definition. 57% vidhåller dock att etisk tillverkning är ett plus i kanten, medan 14,5% 

inte kommunicerar ett ställningstagande om etisk produktion. Hos 71% av företagen 

prioriteras dock leksakens giftfrihet.  

 

När det kommer till att presentera övergripande information om kemikalier så delas 

branschen i två läger; 43% har valt att presentera information och alla dessa presenterar 

dessutom en riklig mängd information, medan 57% inte presenterar någon övergripande 

information alls. Övergripande information om miljön presenteras av 71% av företagen; 

43% har valt att presentera en riklig mängd medan 28,5% enbart presenterar en mindre 

mängd och resterande 28,5% inte presenterar någon information om miljön alls. En 
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övergripande presentation av etisk produktion ges av 14% av företagen medan resterande 

86% inte presenterar någon information alls. De 14% som faktiskt har presenterat 

information har dock enbart presenterat en mindre mängd. 

 

Över hälften av företagen, det vill säga 57% har valt att presentera företagets grundare 

med bild medan 43% har valt att inte göra det. Alla de som har valt att presentera 

grundaren med bild har också valt att presentera dennes motiv att starta företaget, medan 

de som inte presenterar en bild inte heller har presenterat grundarens motiv. Av de företag 

som presenterar en bild på grundaren så är 50% också personliga i sin kommunikation 

medan de resterande 50% förmedlar en mer objektiv kommunikation. Av dessa betonar 

43% implicit grundarens ärlighet, 28,5% grundarens expertis och 28,5% grundarens 

engagemang. Flera av företagen presenterar dock dubbla- eller multipla drag.  

 

Alla företagen som presenterar en företagsrepresentant redogör på något sätt hur denne 

kan antas ha kunskap om ämnet. 57% av branschens alla företag beskriver dessutom att 

de har ett genuint intresse för ekologiska leksaker medan resterande 43% inte har 

presenterat något dylikt. Alla företag som har presenterat grundaren har dock redogjort 

för att denne har ett intresse för ekologiska leksaker och barn. 71% av branschens alla 

företag beskriver dock att de anser att det är viktigt att barn får växa upp i en giftfri miljö. 

Resterande 29% har inte uttalat sig alls om det senare.  

 

Av de observerade företagen är det enbart 14% som arbetar med miljöfrågor för sitt 

företag, resterande 86% beskriver inte några miljöstrategier alls. 43% yrkar dock på att 

deras försändelsematerial åtminstone kan räknas som miljövänligt, resterande 57% har 

inte redogjort för sitt val av försändelsematerial.  
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5 Analys 
I följande avsnitt redogörs studiens analys, baserad på den empiriska insamlingen samt 

den teoretiska referensramen. Kapitlet är uppbyggt på ett sätt som ämnas förenkla 

besvarandet av studiens forskningsproblem; det inleds med en kortfattad analys av 

företagens uppfattning om vad som skapar förtroende för ekologiska leksaker och sedan 

följer en mer ingående analys av studiens två huvudblock; den gröna kommunikationen 

och slutligen det gröna varumärket. 

 

5.1 Förtroende för ekologiska leksaker 

De undersökta fallföretagen förklarar att det främst är varumärket och den förmedlade 

informationen som påverkar på konsumentens förtroende för att en produkt kan räknas 

som ekologisk. Dessa två parametrar har också krediterats inom litteraturen och 

argumenterats för att kunna skapa förtroende (Rahbar & Wahid 2011; Dabbert 2006). 

Informanterna är överens om att det är varumärket som är viktigast eftersom det fungerar 

som en kvalitetsstämpel för det statuerade. Det senare påståendet går i linje med Mohr et 

al. (1998) teori som förklarar att konsumenter är skeptiska till marknadsföring när det 

saknas pålitliga källor.  

 

5.2 Grön kommunikation 

Konsumenter är enligt litteraturen skeptiska till grön marknadsföring (Do Paco & Reis 

2012; Fowler & Close 2012; Bickart & Ruth 2012), vilket anses bero på svårigheten i att 

utvärdera gröna attribut och påståenden (Atkinson & Rosenthal 2014) men båda 

fallföretagen förklarar att de inte upplever skeptisicm i den graden. Åsäter förklarar dock 

att det skiljer sig mellan olika konsumenter, och att de minst pålästa tror på allt medan de 

mest insatta istället ifrågasätter allt. Båda företagen upplever att kommunikationen av 

ekologiska leksaker skiljer sig åt gentemot andra ekologiska produktgrupper i det 

hänseendet att konsumentkunskapen är mindre utbredd eftersom fenomenet har varit 

uppmärksammat under en kortare tid. Åsäter poängterar dessutom att eftersom det saknas 

certifieringar för slutprodukten så blir det svårare att skapa förtroende än för exempelvis 

ekologiska kläder. Hon förklarar att det därför blir viktigt att kommunicera likartat värde 

som ett certifikat. 
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5.2.1 Kundvärde 

För att skapa förtroende bör grön kommunikation utformas så att den möter den gröna 

konsumentens intressen (Zinkhan & Carlson 1995) samtidigt som den bör svara mot 

konsumentens bakomliggande motiv (Davari & Strutton 2014; Ku et al. 2012) och vara 

grundat i konsumentvärdet (Sirdesmukh et al. 2002).  Båda fallföretagen förklarar att det 

finns två aspekter av begreppet ’ekologisk’, det vill säga giftfri och miljövänlig. Båda 

vidhåller dock att kundvärdet i ekologiska leksaker framförallt baseras på produktens 

giftfrihet, det vill säga att leksaken uppfattas som ofarlig för konsumentens barn ur ett 

kemikalieperspektiv. Alla företag inom branschen förklarar att de säljer giftfria leksaker 

och de 57% som även inkluderar miljöaspekten förklarar att den aspekten dock enbart är 

sekundärprioriterad. Etisk produktion inkluderas bara av 28,5% av företagen och Åsäter 

förklarar att det beror på att hon upplever att kunden prioriterar kemikalier högst, miljön 

i andra hand och etisk produktion i tredje. Denna prioriteringsstrategi överensstämmer 

med Sirdesmukh et al. (2002) teori om att företagen bör utforma sin kommunikation 

utifrån en förståelse om att kundens agerande är väglett av ett eller flera underliggande 

mål och att det är av hög vikt att förstå hur dessa mål organiseras i en hierarki. Då alla 

företagen har likartad prioriteringsordning kan det antas att konsumenten som köper 

ekologiska leksaker främst intresserar sig för sitt barns säkerhet, sekundärt för miljön och 

i tredje hand etisk produktion. Det verkar därmed räcka att kommunicera produktens 

giftfrihet för att skapa ett grundläggande förtroende för ekologiska leksaker. Påståendet 

styrks av Rousseau och Vrankens (2013) teori om att vissa gröna produktgrupper 

förtroendemässigt är mindre beroende av kommunikation som rör miljömässig påverkan 

är personlig hälsa. De poängterar dock att även om inte kommunikation av produktens 

miljöpåverkan är nödvändig så kan den ändå öka förtroendet, och Chen och Lee (2015) 

poängterar att även etiskt ursprung kan addera förtroende. Ett legitimerat antagande är 

därmed att produktens giftfrihet är den enda aspekten som är nödvändig för att skapa ett 

grundläggande förtroende för produkter där konsumentens intresse grundas i primärt 

hälsoskäl, men att både produktens miljöpåverkan och etiska ursprung kan öka det redan 

etablerade förtroendet.  

 

Som ytterligare specifika informativa ledtrådar ges produktens produktionsland och dess 

leverantör stor vikt för att skapa förtroende för att en produkt kan räknas som grön (Chan 

2004 se Rahbar & Wahid 2011). Båda fallföretagen nämner att produktens 

produktionsland och dess leverantör är två intressanta parametrar som de upplever skapar 
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förtroende och det är också något som majoriteten av företagen inom branschen har valt 

att kommunicera. Limé förklarar att hon upplever att konsumenten har högre förtroende 

för närproducerade produkter än de som produceras i ett avlägset land. Hon poängterar 

dessutom att konsumenterna verkar ha högre förtroende för större leverantörer eftersom 

de antas ha större kunskap. Åsäter håller med om detta och även om hon inte själv 

kommunicerar dem på olika sätt så tror hon ändå att det är viktigare med mer information 

och att vara transparent när det handlar om att skapa förtroende för en produkt som 

producerats av en mindre eller okänd leverantör. Anledningen till att hon har valt att 

presentera lika mycket information om både stora- som små-, kända- som okända 

leverantörer beror på den bristande kunskapsnivån inom branschen, och att det faktiskt är 

få konsumenter som känner till även de mest kända leverantörerna. Det kan i enlighet 

med ovanstående antas vara viktigt att kommunicera både produktens produktionsland 

och tillverkare för att skapa förtroende för att produkten kan uppfattas som grön, men 

eftersom i de fall kunskapsnivåerna fortfarande är skilda mellan olika konsumenter så kan 

det fortfarande vara legitimt att kommunicera detaljerad information om små- såväl som 

stora leverantörer. 

 

MECCA 

För att tydliggöra kundvärdet och dess förhållande till konsumenten genom dennes 

motivation så presenteras nedan en egenskapad modell (se tabell 4) över Reynolds och 

Gutmans (1984) modell för MECCA-teorin. 

Tabell 4: Egenskapad modell av Reynolds och Gutmans (1984 MECCA’s Model of Advertising Strategy, anpassad 

för ekologiska leksaker 

NIVÅ BESKRIVNING 

DRIVKRAFT Primärt: Barnets giftfria uppväxt 

Sekundärt: Miljömässig produktion  

I tredje hand: Etisk produktion 

PÅTRYCKANDE KRAFTER Konkretiserade begrepp som förenklar utvärderingen av 

produktens ekologiska karaktär i förhållande till det primära 

kundvärdet såsom exempelvis ”fritt från ftalater, bisfenoler, 

flamskyddsmedel och nitrosaminer”. 

FRAMFÖRANDE Transparens, riklig och detaljerad information relaterad till främst 

konsumentens hälsa.  

Positiv ton med fokus på den positiva effekten av konsumtion av 

ekologiska leksaker.  

Information snarare än känslor. 

KONSUMENTFÖRDEL Barnet exponeras inte för hormonstörande och potentiellt 

cancerframkallande ämnen. 

Barnet får leka med säkra, naturliga material. 

MEDDELANDETS DELAR Material- och produktionsprocess. 

Ursprungsland. 

Tillverkare. 
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5.2.2 Utformning 

43% av de undersökta företagen kommunicerar övergripande information om kemikalier 

och dess effekt hos det lilla barnet och 71% av alla företagen redogör dessutom tydligt 

för produkternas giftfrihet i alla hänseenden på artikelnivå, det vill säga både material, 

färg och vax. 71% av företagen kommunicerar dessutom övergripande information om 

miljön. Ovanstående överensstämmer med teorin som menar att grön marknadsföring bör 

vara informativ (Matthes & Wonneberger 2014; Rahbar & Wahid 2011) och att detaljerad 

information främjar förtroende för gröna produkter (Atkinson och Rosenthal 2014). Limé 

förklarar att den information företaget presenterar dessutom syftar till att försöka lära 

konsumenten att konsumera bättre och leva mer giftfritt. 86% av branschens företag är 

enbart återförsäljare och inte tillverkare, vilket dessutom gör att deras kommunikation 

inte uppfattas som partisk. Partiska texter anses nämligen enligt Matthes och 

Wonneberger (2015) reducera kundens förtroende. Jacoby et al. (1974) förklarar dock att 

informationen inte bör vara alltför extensiv och/eller missvisande, men påståendet om att 

informationen inte bör vara extensiv kan dock ifrågasättas eftersom nästintill alla 

företagen presenterar mycket information. Åsäter poängterar dessutom att mycket 

information är viktigt för alla konsumenter, både insatta som oinsatta eftersom den fyller 

en förtroendefunktion för båda dessa konsumentgrupper. Övrig teori fokuserar dessutom 

inte alls på informationens mängd, utan snarare på att information är oerhört viktig i gröna 

kontexter och att den skapar förtroende om den är tydlig (Walsh et al. 2007; Dabbert 

2006; Singh & Sirdesmukh 2000; Moorman et al. 1993). Påståendet om mängden 

information kan därmed antas inte passa in i kontexten för ekologiska leksaker, speciellt 

eftersom fenomenet är relativt nytt, konsumentkunskapen generellt är låg och inga 

certifieringar finns som kan styrka företagens utsagor. Extensiv, detaljerad, opartisk och 

tydlig information kan istället antas reducera förvirring och skapa förtroende för att 

leksakerna kan räknas som ekologiska (Walsh et al. 2007; Dabbert 2006; Singh & 

Sirdesmukh 2000; Moorman et al. 1993). 

 

86% av företagen kommunicerar med en positiv attityd och fokuserar på positiva effekter 

av att konsumera ekologiska leksaker, vilket går i linje med D’Souza och Taghians (2005) 

teori om att grön kommunikation bör fokusera på att skapa uppmärksamhet och sprida 

kunskap men skapa positiva attityder, men också Rahbar och Wahids (2011) teori om att 

marknadsföringskommunikationen bör betona positiva konsekvenser av konsumentens 

agerande istället för att skrämma kunden för att erhålla förtroende. Det kan därmed antas 

att även om det bör finnas information som får konsumenten att förstå kundvärdet i 
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ekologiska leksaker så gynnas ändå förtroendet av att kommunikationen fokuseras på 

positiva konsekvenser av kundens konsumtion. 

 

71% av de undersökta företagen presenterar riklig information på ett transparent- och 

objektivt sätt, det vill säga redogör för både materialet och produktionen. Åsäter förklarar 

att transparens är en av hennes viktigaste strategier för att skapa förtroende för att hennes 

leksaker kan räknas som ekologiska. Framförallt eftersom hon upplever att det är 

värdeskapande för alla kunder; de mer insatta kan kontrollera både processen men också 

Ekotjusigts kompetens och de mindre insatta kan lära sig mer. Transparens är något som 

D’Souza och Taghian (2005) betonar är viktigt för att skapa förtroende för gröna 

produkter. Limé väljer också att tillägga vikten av att sträva efter att förmedla objektiv 

information eftersom det skapar förtroende. Det senare påståendet styrks även av Matthes 

och Wonneberger (2014). Företagens strategi att förmedla transparent information skulle, 

som tidigare nämnt, också kunna vara ett effektivt verktyg för att hela leksaken ska 

upplevas som ekologisk, vilket Gershoff och Frels (2015) betonar är viktigt. Åsäter 

förklarar att transparens är hennes valda strategi medan Limé betonar att det är hennes 

och företagets upplevda kunskap och expertis som överbrygger klyftorna och skapar en 

upplevelse av att hela produkten upplevs som ekologisk. Dessa två strategier är dock inte 

oförenliga på något vis eftersom transparens också tyder på kunskap och expertis då 

företaget visar vilka steg som är viktiga att informera kunden om. Transparens skulle 

snarare kunna vara en effektiv metod för att kommunicera företagets kunskap. 

 

Teoretiskt går åsikterna isär gällande om grön kommunikation bör baseras på 

känsloanspelningar eller information, men alla de undersökta företagen kommunicerar på 

ett mer informativt sätt än ett känslomässigt, även om 57% även har känslobaserade 

inslag. Limé är en av dem som har valt en informativ strategi och hon förklarar att det 

beror på att hon har valt en varumärkesstrategi som går ut på att kommunicera kunskap 

och expertis. Hon tror att det är en mer lämpad strategi för att skapa förtroende inom 

branschen, vilket överensstämmer med Matthes och Wonnebergers (2014) teori om att 

information skapar högre förtroende i gröna kontexter. Åsäter förklarar att hon tror att 

känsloanspelningar ändå är en effektiv kommunikationsstrategi inom branschen, 

åtminstone för att öppna konsumentens ögon och därmed få kunden att förstå 

produktkategorins värde. Åsäters upplevelse överensstämmer med Fuentes (2014) teori 

om att känsloanspelningar kan vara en effektiv kommunikationsmetod inom gröna 
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kontexter. Det verkar som om information och känsloanspelningar kan samverka för att 

skapa förtroende för ekologiska leksaker. Känsloanspelningar kan fungera som effektiva 

ögonöppnare som får konsumenten att inse värdet i ekologiska leksaker och information 

kan sedan lära konsumenten, fungera som ett kontrollverktyg för att leksaken kan räknas 

som ekologisk och indikera att försäljaren har den kunskap som lovas och erfodras. 

 
5.2.3 Egna gröna löften 

86% av de undersökta företagen förmedlar självuppställda löften gentemot konsumenten 

som är grundat i det primära kundvärdet, det vill säga företagets önskan om att erbjuda 

kunden giftfria leksaker, och 77% av dessa konkretiserar löftet genom att förklara vad 

deras definition avser. Även om de fyra mest frekvent kommunicerade löftena är vaga, 

det vill säga ’giftfri’, ’giftfri färg’, ’testat’ och ’naturmaterial’, så är det även vanligt 

förekommande att företagen definierar dessa begrepp så att kunden enklare tillåts 

utvärdera dem. Över hälften kommunicerar exempelvis att produkterna är fria från 

ftalater, bisfenoler, flamskyddsmedel och nitrosaminer. De senare begreppen är mer 

konkreta och kan antas skapa förtroende eftersom kunden förstår hur företaget definierar 

begreppet, men också för att kunden enklare kan utvärdera produktens ekologiska 

karaktär. Genom konkretiseringen kan kunden också göra egna efterforskningar, vilket 

Kärnä et al. (2001) förklarar skapar förtroende. Då majoriteten konkretiserar sina löften 

kan det antas vara nödvändigt för att skapa förtroende i enlighet med Karstens och Beltz 

(2006) teori om att egna löften ökar förtroendet för att leksaken kan räknas som ekologisk, 

på den premissen att dessa löften upplevs som genuina och reflekterar företagets agenda 

(Furlow 2010). 

 

5.3 Grönt varumärke 

Ett företags varumärke och/eller företagsbild har inom litteraturen tillskrivits stor 

betydelse för att skapa förtroende (Flavian et al. 2005; Goldsmith et al. 2000; Mohr et al. 

1998; Ohanian 1990). Rahbar och Wahid (2011) förklarar att företagets varumärke är ett 

verktyg som underlättar för konsumenten att utvärdera huruvida en produkt kan räknas 

som grön eller konventionell. Båda fallföretagen tillskriver sitt varumärke stor betydelse 

för skapandet av förtroende för att deras leksaker kan räknas som ekologiska och de 

betonar båda vikten av att förmedla kunskap. Limé förklarar dessutom att det blir extra 

viktigt eftersom de har valt ett varumärkesnamn med ordet ’eko’ i, eftersom det implicerar 

att de också ska sälja ekologiska produkter. Åsäter förklarar dock att varumärket blir olika 

viktigt beroende på vilken produkt som säljs, det vill säga om kunden köper en ekologisk 
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leksak med ett känt varumärke såsom exempelvis Plan Toys, då blir Ekotjusigts 

varumärke av mindre vikt eftersom konsumenten redan är bekant med leksakens 

varumärke och vet att hen kan räkna den som ekologisk. Hon poängterar dock att det 

oftast är en väldigt liten skara som känner till branschens märken och att Ekotjusigts 

varumärke då blir likställt med en kvalitetsstämpel. Att företaget och varumärket ges stor 

betydelse kan bero på att branschen för ekologiska leksaker präglas av svårigheten att 

evaluera företagens påståenden eftersom ett påstående om att en leksak inte innehåller 

exempelvis ftalater är omöjligt för konsumenten att testa. Antagandet går helt i linje med 

Mudambi et al. (1997) teori om att företagsbilden blir än viktigare i kontexter som 

karaktäriseras av svårigheter i att utvärdera produktattribut.  

 

Existerande teori menar att företagets varumärke bör förankras i dess målgrupp och 

specifikt i det värde som varumärket tillför konsumenten (Burke 2009; Padgett & Allen 

1997; Keller 1993). Gemensamt för de båda undersökta fallföretagen är att deras 

målgrupp inte är speciellt specifik, Limé förklarar att hennes företag riktar sig till 

konsumenter med barn i sin närhet medan Åsäter förklarar att hennes målgrupp är 

konsumenter som strävar efter att ge sina barn en giftfri uppväxt. Gemensamt för deras 

båda varumärken är att de står för giftfria produkter, men Åsäter har valt att addera även 

miljön och den etiska produktionen i sitt varumärke. Både Åsäter och Limé vidhåller dock 

att deras målgrupp prioriterar leksakens giftfrihet, sedan miljöaspekten och sist den etiska 

delen, vilket också överensstämmer med deras inbördes prioriteringsordning. 

 

5.3.1 Varumärkets pålitlighet och motiv 

Enligt Delgado-Ballester et al. (2003) har varumärkets pålitlighet, men framförallt dess 

bakomliggande motiv en stor påverkan på konsumentens förtroende. Ett vanligt 

förekommande tilltag inom branschen är att presentera företagets representant (57%), det 

vill säga ägaren och dennes motiv att sälja ekologiska leksaker. Många strävar efter att 

visa sina rena motiv och att deras aktioner är grundade i välmening gentemot 

konsumenten och att inte utnyttja dennes sårbarhet i en komplicerad bransch, vilket 

stämmer överens med Delgado-Ballester et al. (2003) teori. Ytterligare en aspekt som 

tyder på att företagen försöker visa att de har rena motiv och är pålitliga är att de tenderar 

att förklara att de känner glädje över att allt fler företag förstår vikten av att sälja bättre 

produkter. Det senare påståendet förmedlar att deras grundläggande motiv är att barn ska 

få växa upp i en giftfri miljö, vilket därmed kan antas förmedla förtroende hos 

konsumenten.  
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5.3.2 Talespersonens påverkan 

Varumärkets talesperson har också en påverkan på kundens förtroende för varumärket 

(Folse et al. 2012; Sung & Kim 2010; Garretson & Niedrich 2004) och McCracken (1989) 

hävdar att talespersoner kan överföra sina personlighetsdrag till produkten. Inom 

branschen för ekologiska leksaker upplevs företagsrepresentantens betydelse ganska 

blandad och bland de som aktivt upplevs försöka kommunicera sin talespersons 

karaktäriska så återfinns tre personlighetsdrag; störst betydelse ges ärlighet (43%), sedan 

kommer expertis (28,5%) och engagemang (28,5%) på delad andraplats. Det 

framkommer dock att majoriteten av företagen försöker kommunicera dubbla- eller 

multipla drag, och alltså inte enbart ett. Det kan därmed antas att alla tre av dessa 

personlighetsdrag är viktiga för att skapa förtroende, och att ärlighet är den viktigaste 

komponenten. Det senare styrks även av Folse et al. (2012). Åsäter poängterar dock att 

hon upplever att representanten är viktigare för de återkommande kunderna än de som 

besöker hennes företag för första gången, detta eftersom hon tror att återkommande 

kunder har ett större behov av en personlig relation än nya kunder. Detta påstående 

motstrider Garretsson och Niedrich (2004) påstående om att talespersonens drag är 

viktigast för nya kunder. Det skulle kunna bero på komplexiteten i branschen, eftersom 

kunskapsnivån är blandad och de mer insatta konsumenterna främst verkar vilja ha en 

riklig mängd information och transparens för att erhålla förtroende medan mindre insatta 

konsumenter tenderar att lita på företagens alla utsagor, då kanske 

företagsrepresentantens drag ges mindre relevans ur ett kortsiktigt förtroendeperspektiv 

för båda konsumentgrupperna. När det istället gäller ett långsiktigt förtroendeperspektiv 

kanske representanten fungerar som ett verktyg för att skapa och en personlig relation hos 

kunden och därmed upprätthålla förtroendet. 

 

Både Åsäter och Limé tillskriver representantens betydelse stor vikt för förtroendet, men 

på olika sätt. Limé förklarar att det är viktigt att representanten förmedlar kunskap och 

expertis inom området och Åsäter förklarar att hon arbetar med en ”vi två mot världen”-

strategi, vilket innebär att hon vill att konsumenten ska kunna identifiera sig med henne 

och hennes principer. Företagens kommunikation är anpassad efter dessa strategier; 

Ekoleko betonar Limés kunskap och Ekotjusigt kommunicerar Åsäter som en helt vanlig 

mamma som tycker att det är viktigt med giftfria och miljövänliga leksaker men som 

också möter den gröna konsumentens vardagliga problem. Hon försöker kommunicera 

att inte heller hon är perfekt och att hon då märker att hon lyckas skapa en mer personlig 
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relation med kunderna. Eftersom användningen av en talesperson är blandat så verkar det 

som om fenomenet inte är nödvändigt för att skapa förtroende inom branschen, men i de 

fall en talesperson presenteras med bild och berättelse kan det komma att skapa en känsla 

av att talespersonen går i god för det statuerade. Det senare kan antas skapa förtroende i 

enlighet med Garretson och Niedrichs (2004) teori om att talespersonen blir en indikator 

på företagets ärlighet och uppriktighet. 

 

Garretson och Niedrich (2004) förklarar att i de fall talespersonen är av mänsklig karaktär 

så är representantens matchning med produkten viktig, vilket även betonas av Åsäter. 

Hon förklarar att det antagligen inte alls hade fungerat lika bra om företagsrepresentanten 

var en äldre herre i kostym som mest intresserade sig för hög avkastning. Inom branschen 

kan det tydligt utrönas att varje företagsrepresentant har ett genuint intresse av 

produktkategorin och att de kommunicerar att målet är att varje barn ska få växa upp i en 

giftfri miljö, och det kan i enlighet med Garretson och Niedrich (2004) antas att det inom 

branschen för ekologiska leksaker är viktigt att företagsrepresentanten upplevs ha ett 

genuint intresse, som ligger mer åt det altruistiska hållet än det egoistiska. 

 

Sung och Kim (2010) föreslog att produkter som har en beslutsprocess av kognitiv 

karaktär gynnas av att talespersonen kommuniceras som kompetent. Alla företagen som 

presenterar en representant förmedlar också på något sätt hur denne kan antas ha kunskap 

om ämnet. 43% av branschens alla företag förmedlar dessutom riklig information och 

kompetens om ekologi, kemikalier och gifter vilket tyder på att de anser att expertis, 

kompetens och kunskap är viktigt inom branschen men också att de anser att det är viktigt 

att kunden kan ta ett välinformerat beslut. Både Åsäter och Limé betonar vikten av att 

representanten upplevs som kunnig och kompetent men också att kunden måste ges all 

den information som krävs för att hen ska kunna ta ett välgrundat beslut. Baserat på 

ovanstående kan det antas att ekologiska leksaker karaktäriseras av en kognitiv 

beslutsprocess men att eftersom det är svårt att evaluera gröna produktattribut och –löften 

så blir talespersonens kompetens viktig för att skapa förtroende för ekologiska leksaker. 

 
5.3.3 Grön kompetens 

Ett varumärke som upplevs som kompetent och dugligt till att lösa konsumentens problem 

är enligt Sirdesmukh et al. (2002) förtroendeingivande. Just kompetens är också något 

som båda fallföretagen arbetar hårt med att förmedla och Limé förklarar att det är en av 

deras viktigaste strategier. 43% av alla företag inom branschen presenterar mycket 
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information om kemikalier, dess eventuella effekter, coctaileffekten och varför barn är 

känsliga för exponering. Företagens strategi att presentera detaljerad information har flera 

gånger påpekats vara en viktig del av förtroendeskapandet inom grön marknadsföring 

(e.g. Atkinson & Rosenthal 2014; Matthes & Wonneberger 2014). Vissa av företagen 

inom branschen styrker dessutom sina utsagor med vetenskapliga evidens (57%), vilket 

Mohr et al. (1998) poängterar är av stor vikt för att bevisa sanningshalten och därmed 

inge förtroende. Omfattande och gärna vetenskapligt bevisad information som är grundad 

i konsumentens värde av ekologiska leksaker verkar vara en hörnsten för företagen inom 

branschen, vilket antagligen beror på konsumenternas kunskapsskillnader. Fenomenet är 

relativt nytt och kunden behöver ha en viss förförståelse för att förstå varför ekologiska 

leksaker skapar ett värde för dem. Den omfattande informationen kan dock spela en viktig 

roll även för de konsumenter som redan är insatta, eftersom de kan använda informationen 

som en kontroll för att företaget som säljer ekologiska leksaker faktiskt har den kunskap 

som både utlovas och fodras. Detta i enlighet med Do Paco och Reis (2012) teori om att 

insatta konsumenter är mer skeptiska till grön marknadsföring. 

 

Chen (2008) poängterar att det inom den gröna marknadsföringen dock blir extra viktigt 

med grön kompetens. Det kan dock utrönas ett tydligt mönster inom branschen, även om 

57% av företagen även inkluderar miljöaspekten i sin strategi, så är det inget av dem som 

värderar miljön högre än kemikalieaspekten. Limé förklarar att det beror på att 

konsumentens intresse framförallt ligger i att leksaken ska vara säker för barnet och båda 

fallföretagen vidhåller att de upplever att de är för små för att ha råd att vara helt gröna 

men att de gör det de kan. Åsäter tror dock att det skulle bli viktigare om företaget 

expanderade. Både Åsäter och Limé förklarar att de främst arbetar med att marknadsföra 

produkten som ekologisk eftersom kundvärdet grundar sig i produkten och dess giftfrihet. 

Eftersom enbart 14% av företagen inom branschen arbetar aktivt med miljöfrågan så kan 

det antas att den inte är lika viktig för att skapa förtroende för kunden som köper 

ekologiska leksaker. Det bör dock tilläggas att alla företagen är relativt små och att denna 

premiss skulle kunna komma att ändras vid en expansion eftersom större företag självklart 

har större påverkan på vår miljö än mindre.  
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6 Slutsatser 

I följande avsnitt presenteras uppsatsens slutsatser och besvarande av studiens 

problemformuleringar. De viktigaste slutsatserna knyts sedan samman i en överskålig 

slutsatsmodell. Kapitlet fortsätter med en diskussion kring studiens begränsningar och 

avslutas med två förslag till fortsatt forskning. 

 

6.1 Besvarande av forskningsfråga 
Förtroende är en nyckelfaktor inom grön marknadsföring men det mest krediterade 

verktyget för att skapa förtroende, ekocertifikat, saknas dock för vissa produktgrupper 

såsom inom branschen för ekologiska leksaker. Baserat på ovanstående skapades följande 

huvudfråga: 

 

Hur utformar företagen som säljer ekologiska leksaker sin gröna marknadsföring för att 

skapa förtroende för att de leksaker de säljer kan räknas som ekologiska, trots att 

ekocertifikat saknas? 

 

För att kunna besvara huvudfrågan formulerades två underfrågor: 

 

1. Hur redogör företagen genom grön kommunikation för hur produkterna de 

säljer kan antas vara ekologiska? 

2. Hur kommunicerar företagen sin gröna varumärkesbild för att skapa 

förtroende för sina påståenden? 

 

Den första delfrågan behandlar företagens gröna kommunikation av ekologiska 

leksaker. Eftersom det viktiga verktyget ekocertifikat saknas för slutprodukten så blir det 

viktigt att förmedla likartat värde som ett ekocertifikat, nämligen produktens material, 

förädlings- och produktionsprocess på ett detaljerat och transparent sätt så att 

konsumenten själv kan utvärdera huruvida produkten uppfyller hens krav. Då kundvärdet 

av ’ekologiska leksaker’ främst är grundat i kemikalieaspekten och flera företag enbart 

kommunicerar denna kan slutsatsen dras att den enda premissen för att skapa ett 

grundläggande förtroende inom branschen är att kommunicera att leksakerna är giftfria, 

men att en eventuell kommunikation av produkternas miljöpåverkan eller etiska ursprung 

kan öka ett redan etablerat förtroende. Nästan alla företagen presenterar egna gröna löften 

och dessa kan antas bidra till att skapa förtroende när de konkretiseras och definieras 
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tydligt så att konsumenten förstår löftet och enklare kan utvärdera produktens ekologiska 

karaktär. Inom ramen för företagens kommunikation är ledorden transparens, riklig 

information och kunskapsförmedlande. Bäst resultat ges när dessa tre samverkar eftersom 

de då stärker varandra; genom att redogöra för materialet och leksakens 

produktionsprocess på ett transparent sätt impliceras att en riklig mängd information 

presenteras. För att vidare kunna utforma produkttexten på ett, för konsumenten, 

värdeskapande sätt erfodras kunskap om vilka steg som anses vara relevanta för att 

utvärdera en produkts ekologiska karaktär. 

 

Den andra delfrågan behandlar hur företagen arbetar med ett grönt varumärke för att 

skapa förtroende. Båda fallföretagen tillskriver varumärket hög vikt för att skapa 

förtroende och varumärket verkar liknas vid kontrolldelen av ekocertifikatets värde. Det 

innebär att om företagen önskar förmedla ett likartat värde som ekocertifikat skapar för 

kunden så svarar varumärket för att skapa förtroende för dess kommunikation. 

Konsumentvärdet grundas främst i att leksakerna är säkra att använda ur ett 

kemikalieperspektiv. Vissa av företagen har också valt att inkludera miljöaspekten i sin 

produktstrategi, men alla förklarar att den är sekundärprioriterad. Det är dock ytterst få 

företag inom branschen som faktiskt har en miljöstrategi för sitt företag, och det verkar 

därmed inte vara nödvändigt för att skapa förtroende inom kontexten. Det framkommer 

att varumärkets motiv, ärlighet och kunskap är ledord för att skapa förtroende för att 

leksakerna kan räknas som ekologiska. Många av företagen har valt att visa sin ärlighet 

och sina rena motiv genom att presentera en talesperson och därmed implicera att 

representanten går i god för det statuerade. Då produktkategorin karaktäriseras av många 

olika definitioner av begreppet ’ekologiska leksaker’ samt att fenomenet är relativt nytt, 

är det en naturlig konsekvens att konsumentkunskapen är blandad. Hög betydelse ges då 

information, inte bara för de mindre insatta konsumenterna utan för båda 

konsumentgrupper, även om informationen fyller olika syften. Mindre insatta 

konsumenter kan lära sig mer och förstå konsumentvärdet av ekologiska leksaker medan 

mer insatta konsumenter ges ett verktyg för att kontrollera att den/de som står bakom 

butiken faktiskt har den kunskap som utlovas och erfodras. 

 

Ovanstående två delfrågor skapar tillsammans en förståelse som möjliggör besvarandet 

av studiens huvudfråga: 
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Hur utformar företagen som säljer ekologiska leksaker sin gröna marknadsföring för att 

skapa förtroende för att de leksaker de säljer kan räknas som ekologiska, trots att 

ekocertifikat saknas? 

 

Flera av företagen arbetar med att försöka skapa ett likartat värde som ekocertifikat, 

genom att den gröna kommunikationen och det gröna varumärket samverkar. Den gröna 

kommunikationen har två roller i förtroendeskapandet, först och främst genom att 

presentera relevant information som redogör för produktens ekologiska karaktär men den 

spelar också en roll i att förmedla varumärkets kompetens. Det gröna varumärkets roll är 

att skapa förtroende för den gröna kommunikationen och fungerar därmed som ett 

substitut för ekocertifikatets kontrollmekanism. 

 

Företagen presenterar riklig, detaljerad och transparent information om kemikalier, deras 

användningsområden och potentiella risker, men också företagets egen definition av 

begreppet ’ekologiska leksaker’ och denna information stärker företagets kompetens. På 

artikelnivå betonas transparent information om både produktens material, dess förädlings- 

och produktionsprocess, ursprungsland och tillverkare och denna information redogör för 

produktens ekologiska karaktär. Informationen på artikelnivå stärker också varumärkets 

kompetens eftersom den visar att företaget har kunskap om vilken information som är 

relevant för att bedöma en produkts ekologiska karaktär.  

 

Då kunskap påpekas vara den största skillnaden mellan de olika konsumenterna så delas 

de snarare in i kunskapsfack än andra traditionella segmenteringsfack såsom ålder eller 

kön. Informationen som förmedlas på både översiktlig- och artikelnivå fyller en funktion 

för alla kunder, även om den har olika syften. Mindre insatta kunder ges ett verktyg som 

möjliggör ökad kunskap och mer insatta kunder kan själva kontrollera huruvida leksaken 

kan räknas som ekologisk, men de ges också ett verktyg för att kontrollera att den/de som 

står bakom företaget faktiskt har den kunskap som utlovas och erfodras. 

 

Företag som säljer ekologiska leksaker förklarar att varumärket är deras viktigaste 

instrument för att skapa förtroende för att deras leksaker kan räknas som ekologiska. 

Deras varumärke likställs med en kvalitetsstämpel, vilket kan liknas vid ett certifikat om 

kunden känner förtroende för varumärket. Varumärket och dess eventuella talesperson 

representerar ärlighet och kompetens, och de strävar efter att förmedla att eftersom de har 
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stor kunskap så har de också det viktigaste verktyget för att kontrollera leverantörernas 

gröna löften och utsagor. Gemensamt för nästan alla företag är att de tydligt visar sitt 

intresse för produktkategorin och barn. De väljer också i stor utsträckning att visa att deras 

motiv är rena, och att dessa ligger mer åt det altruistiska hållet än det egoistiska eftersom 

de talar gott om sina konkurrenter/kollegor och förklarar att deras mål är att barn ska få 

en giftfri uppväxt. Det är den giftfria uppväxten som betonas i alla led och även de företag 

som har valt att inkludera miljöaspekten i sin produktstrategi, förklarar att den är 

sekundärprioriterad. Produktens etiska ursprung ges ännu mindre betydelse, och för 

många är den bara ett plus i kanten.  

 

Studiens syfte var att undersöka hur företag kan utforma sin gröna marknadsföring för att 

skapa förtroende för att en produkt kan räknas som ekologisk trots att ekocertifikat 

saknas. Baserat på ovanstående slutsatser skapades därför en överskådlig modell (se figur 

2) som visar det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Egenskapad slutsatsmodell 

 

6.2 Studiens begränsningar 

Resultatet är självklart påverkat av det stadium som branschen befinner sig i för tillfället. 

Fenomenet är relativt nytt och har ännu inte nått den stora massan, vilket innebär att alla 

aktörer är förhållandevis små. Det är möjligt att en liknande studie skulle få ett annat 

resultat när kunskapsnivån inom branschen har ökat och aktörerna har växt i storlek. 

Branschens specifika fokus på produkternas giftfrihet innebär att studiens resultat inte är 

överförbart till alla ekologiska produktgrupper, men eftersom det empiriska resultatet är 

kopplat till existerande teori för övergripande grön marknadsföring så kan det ändå 

argumenteras för att studiens resultat är överförbart till även andra ekologiska 
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produktgrupper om tre premisser föreligger; nämligen 1. Det existerar ett kunskapsgap 

hos konsumenten, 2. Det existerar ingen allmängiltig definition av det aktuella begreppet, 

och 3. Kundvärdet är främst fokuserat till dennes egen hälsa och inte till miljön. Det kan 

också konkluderas att studiens resultat är mer användbart när en ekologisk produktgrupp 

fortfarande befinner sig i ett relativt tidigt utvecklingsstadie. 

 

6.3 Förslag till framtida forskning 

Denna studie är empiriskt avgränsad till företagens perspektiv, trots att det finns en till 

viktig aktör, nämligen kunden. Teoretiskt upplevs ett gap av de parametrar som 

konsumenten tillskriver stor vikt för att skapa förtroende för att en produkt kan räknas 

som ekologisk. Existerande studier har framförallt krediterat ekocertifikat trots att det inte 

alltid är ett tillängligt verktyg. I denna studie har kundvärdet redogjorts av företagen 

själva, men eftersom dessa enbart baserar sina utsagor på diskussioner på internetforum 

samt deras egna interaktion med kunden och inte reliabla kundundersökningar så finns 

utvecklingspotential. Det finns därmed ett legitimerat antagande om att en undersökning 

med kundfokus skulle kunna öka förståelsen för grön marknadsföring inom ramen för 

ekologiska leksaker. 

 

Det återfinns också ett teoretiskt gap av longitudinella studier av utvecklingsfaser inom 

grön marknadsföring. Ett intressant förslag är att undersöka den gröna marknadsföringens 

förändring från tidigt utvecklingsstadium till en mer mognad fas för olika produktgrupper. 

Vilka parametrar som ges störst betydelse för att skapa förtroende kan antas skilja sig åt 

beroende på om produktgruppen befinner sig i ett tidigt stadium eller ett senare eftersom 

kunskapsnivån och medvetandet kan antas öka med tiden. Genom att jämföra vilka 

parametrar som skapar förtroende för olika produktgrupper över tiden kan en mer 

generaliserbar modell som är anpassad till produktgruppens utvecklingsstadium skapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

62 

 

 

 

 

. 

. 

 

 

 



  
 

I 
 

  



  
 

II 

Referenser 
 

Primärdata 

 

Intervjuer 

 

Åsäter, Annika, grundare och ägare av företaget Ekotjusigt. 2015-04-13 

Limé, Madeleine, grundare och ägare av Ekoleko. 2015-04-01 

 

Sekundärdata 

 

Atkinson, L., Rosenthal, S. (2014). Signaling the Green Sell: The Influence of Eco-Label 

Source, Argument Specificity, and Product Involvement on Consumer Trust. Journal of 

Advertising, vol. 43, pp. 33-45 

 

Bickart, B., Ruth, J. (2012). Green Eco-Seals and Advertising Persuasion. Journal of 

Advertising, vol. 41, pp. 51-67 

 

Bourn, D., Prescott, J. (2002). A Comparison of the Nutritional Value, Sensory Qualities 

and Eood Safety of Organically and Conventionally Produced Foods. Critical Reviews in 

Food Science and Nutrition, vol 42, pp. 1-34 

 

Bryman, A., Bell, E. (2003). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: Liber 

 

Burke, R. (2009). Behavioral Effects of Digital Signage. Journal of Advertising Research, 

vol. 49, pp. 180-186 

 

Chen, MF., Lee, CL. (2015). The Impacts of Green Claims on Coffee Consumers’ 

Purchase Intention. British Food Journal, vol. 117, pp. 195-209 

 

Chen, YS. (2006). The Influence of Green Innovation Performance on Corporate 

Advantage in Taiwan. Journal of Business Ethics, vol. 67, pp. 331-339 

 

Chen, YS. (2008). The driver of green innovation and green image – green core 

competence. Journal of Business Ethics, vol. 81, pp. 531-543 

 

Chen, YS. (2010). The Drivers of Green Brand Equity: Green Brand Image, Green 

Satisfaction, and Green Trust. Journal of Business Ethics, vol. 93, pp. 307-319 

 

Chen, YS., Chang, CH. (2012). Enhance Green Purchase Intentions - The Roles of Green 

Perceived Value, Green Perceived Risk, and Green Trust. Management Decisions, vol. 

50, pp. 502-520 

 

Chen, YS., Chang, CH. (2013a). Greenwash and Green Trust: The Mediation Effects of 

Green Consumer Confusion and Green Perceived Risk. Journal of Business Ethics, vol. 

114, pp. 489-500 

 

Chen, YS. (2013b). Towards Green Loyalty: Driving from Green Perceived Value, Green 

Satisfaction, and Green Trust. Sustainable Development, vol 21, pp. 294-308 

 



  
 

III 

Chen, YS., Chang, CH. (2013). Towards Green Trust: The Influences of Green Perceived 

Quality, Green Perceived Risk, and Green Satisfaction. Management Decision, vol. 51, 

pp. 63-82 

 

Crane, A. (2000). Facing the Backlash: Green Marketing and Strategic Reorientation in 

the 1990s. Journal of Strategic Marketing, vol. 8, pp. 277-296 

 

Dabbert, S. (2006). Measuring and Communicating the Environmental Benefits of 

Organic Food Production. Crop Management, [Tillgänglig]: 

http://dx.doi.org.proxy.lnu.se/10.1094/CM-2006-0921-13-RV 2015-03-22 

 

Daugbjerg, C., Smed, S., Andersen, L., Schvartzman, Y. (2014). Improving Eco-labelling 

as an Environmental Policy Instrument: Knowledge, Trust and Organic Consumption. 

Journal of Environmental Policy & Planning, vol. 16, pp. 559-575 

 

Davari, A., Strutton, D. (2014). Marketing Mix Strategies for Closing the Gap Between 

Green Consumers' Pro-environmental Beliefs and Behaviors. Journal of Strategic 

Marketing, vol. 22, pp. 563-586 

 

Delgado-Ballester, E., Munuera-Aléman, J., Yagüe-Guillén, M. (2003). Development 

and Validation of a Brand Trust Scale. International Journal of Market Research, vol. 45, 

pp. 35-53 

 

Do Paco, A., Reis, R. (2012). Factors Affecting Skepticism Toward Green Advertising. 

Journal of Advertising, vol. 41, pp. 147-155 

 

D’Souza, C., Taghian, M. (2005). Green Advertising Effects on Attitude and Choice of 

Advertising Themes. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, vol. 17, pp. 51-66 

 

Eisenhardt, K. (1989). Building Theories from Case Study Research. Academy of 

Management Review, vol. 14, pp. 532-550 

 

Flavian, C., Guinalíu, M., Torres, E. (2005). The Influence of Corporate Image on 

Consumer Trust: A Comparative Analysis in Traditional Versus Internet Banking. 

Internet Research, vol. 15, pp. 447-470 

 

Folse, J., Burton, S., Netemeyer, R. (2012). Defending Brands: Effects of Alignment of 

Spokescharacter Personality Traits and Corporate Transgressions on Brand Trust and 

Attitudes. Journal of Advertising, vol. 42, pp. 331-342 

 

Fowler, A., Close, A. (2012). It Ain’t Easy Being Green. Journal of Adverising, vol. 41, 

pp. 119-132 

 

Fraj, E., Martinez, E. (2007). Ecological Consumer Behaviour – an Empirical Analysis. 

International Journal of Consumer Studies, vol. 31, pp. 26-33 

 

Fuentes, C. (2014). Enacting Green Consumers: The Case of the Scandinavian Peppies. 

Journal of Current Cultural Research, vol. 6, pp. 963-977 

 

Furlow, N. (2010). Greenwashing in the New Millennium. Journal of Applied Business 

and Economics, vol. 10, pp. 22-25 

http://dx.doi.org.proxy.lnu.se/10.1094/CM-2006-0921-13-RV%202015-03-22


  
 

IV 

 

Ganesan, S. (1994). Determinants of Long-term Orientation in Buyer– Seller 

Relationships. Journal of Marketing, vol. 58, pp. 1-19 

 

Garretson, J., Niedrich, R. (2004). Spokes-characters: Creating Character Trust and 

Positive Brand Attitudes. Journal of Advertising, vol. 33, pp. 25-36 

 

Gershoff, A., Frels, J. (2015). What Makes It Green? The Role of Centrality of Green 

Attributes in Evaluations of the Greenness of Products. Journal of Marketing, vol. 79, pp. 

97-110 

 

Ghauri, P., Grönhaug, K. (2010). Research methods in business studies. Harlow: Pearson 

Education 

 

Goldsmith, R., Lafferty, B., Newell, S. (2000). The Impact of Corporate Credibility and 

Celebrity Credibility on Consumer Reaction to Advertisements and Brands. Journal of 

Advertising, vol. 29, pp. 43-54 

 

Grimmer, M., Woolley, M. (2014). Green Marketing Messages and Consumers' Purchase 

Intentions: Promoting Personal versus Environmental Benefits. Journal of Marketing 

Communications, vol. 20, pp. 231-250 

 

Gutman, J. (1982). A Means-End Chain Model Based on Consumer Categorization 

Processes. Journal of Marketing, vol. 46, pp. 60-72 

 

Hartmann, P., Apaolaza-Ibáñez, V. (2009). Green Advertising Revisited. International 

Journal of Advertising, vol. 28, pp. 715-739 

 

Jacoby, J., Speller, D., Kohn, C. (1974). Brand Choice Behavior as a Function of 

Information Load. Journal of Marketing Research, vol. 11, pp. 63-69 

 

Kang, J., Hustvedt, G. (2014). Building Trust Between Consumers and Corporations: The 

Role of Consumer Perceptions of Transparency and Social Responsibility. Journal of 

Business Ethics, vol. 125, pp. 253-265 

 

Karstens, B., Beltz, F-M. (2006). Information Asymmetries, Labels and Trust in the 

German Food Market - A Critical Analysis Based on the Economics of Information. 

International Journal of Advertsing, vol. 25, pp. 189-211 

 

Keller, K. (1993). Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand 

Equity. Journal of Marketing, vol. 57, pp. 1-22 

 

Kotler, P., Armstrong, G., Parment, A. (2011). Principles of Marketing: Swedish Edition. 

Harlow: Prentice Hall 

 

Ku, H-H., Kuo, C-C., Wu, C-L., Wu, C-Y. (2012). Communicating Green Marketing 

Appeals Effectively. Journal of Advertising, vol. 41, pp. 41-50 

 

Kärnä, J., Juslin, H., Ahonen, V., Hansen, E. (2001). Green Advertising Greenwash or a 

True Reflection of Marketing Strategies? Greener Management International, vol. 33, 

pp. 59-70 



  
 

V 

 

Lane, E. (2013). Green Marketing Goes Negative: The Advent of Reverse Greenwashing. 

Intellectual Property & Technology Law Journal, vol. 25, pp. 20-26 

 

Matthes, J., Wonneberger, A. (2014). The Skeptical Green Consumer Revisited: Testing 

the Relationship Between Green Consumerism and Skepticism Toward Advertising. 

Journal of Advertising, vol. 43, pp. 115-127 

 

McCracken, G. (1986). Culture and Consumption: A Theoretical Account of the Structure 

and Movement of the Cultural Meaning of Consumer Goods. Journal of Consumer 

Research, vol. 13, pp. 71-84 

 

McCracken, G. (1989). Who is the Celebrity Endorser? Cultural Foundations of the 

Endorsement Process. Journal of Consumer Research, vol. 16, pp. 310-321 

 

Merriam, S. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur 

 

Merriam, S. (2009). Qualitative Research: A guide to Design and Implementation. San 

Fransisco: John Wiley & Sons 

 

Mohr, L., Eroglu, D., Ellen, P. (1998). "The Development and Testing of a Measure of 

Skepticism Towards Environmental Claims in Marketers' Communications. Journal of 

Consumer Affairs, vol. 32, pp. 30-55 

 

Moorman, C., Deshpandé, R., Zaltman, G. (1993). Factors Affecting Trust in Market 

Research Relationships. Journal of Marketing, vol. 57, pp. 81-101 

 

Mudambi, S., Doyle, P., Wong, V. (1997). An Exploration of Branding in Industrial 

Markets. Industrial Marketing Management, vol. 26, pp. 433-446 

 

Norstedts Svenska Ordbok (2003) Norstedts Svenska Ordbok. Göteborg: Norstedts 

Svenska Ordbok 

 

Nyilasy, G., Gagadharbatla, H. (2014) Perceived Greenwashing: The Interactive Effects 

of Green Advertising and Corporate Environmental Performance on Consumer 

Reactions. Journal of Business Ethics, vol. 125, pp. 693-707 

 

Patel, R., Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur 

 

Olsen, M., Slotegraaf, R., Chandukala, S. (2014). Green Claims and Message Frames: 

How Green New Products Change Brand Attitude. Journal of Marketing, vol. 78, pp. 119-

137 

 

Ohanian, R. (1990). Construction and Validation of a Scale to Measure Celebrity 

Endorsers' Perceived Expertise, Trustworthiness, and Attractiveness. Journal of 

Advertising, vol. 19, pp. 39-52 

 

Ottman, J., Stafford, E., Hartman, C. (2006). Avoiding Green Marketing Myopia – Ways 

to Improve Customer Appeal for Environmentally Preferable Products. Environment, vol. 

48, pp. 22-36 



  
 

VI 

 

Padgett, D., Allen, D. (1997). Communicating Experiences: A Narrative Approach to 

Creating Service Brand Image. Journal of Advertising, vol. 26, pp. 49-62 

 

Parguel, B., Benoît-Moreau, F., Larceneux, F. (2011). How Sustainability Ratings Might 

Deter ‘Greenwashing’: A Closer Look at Ethical Corporate Communication. Journal of 

Business Ethics, vol. 102, pp. 15-28 

 

Peattie, K. (2001). Towards Sustainability: The Third Age of Green Marketing. 

Marketing Review, vol. 2, pp. 129-146 

 

Peattie, K. (2010). Green Consumption: Behavior and Norms. Annual Review of 

Environment and Resources, vol. 35, pp. 195-228 

 

Punyatoya, P. (2014). Linking Environmental Awareness and Perceived Brand Eco-

friendliness to Brand Trust and Purchase Intention. Global Business Review, vol. 15, pp. 

279-289 

 

Rahbar, E., Wahid, A. (2011). Investigation of Green Marketing Tools’ Effect on 

Consumers’ Purchase Behavior. Business Strategy Series, vol. 12, pp. 73-83 

 

Reynolds, T., Craddock, A. (1988). The Application of the MECCAS Model to the 

Development and Assessment of Advertising Strategy, Journal of Advertising Research, 

vol. 28, pp. 43-54 

 

Reynolds, T., Gutman, J. (1984). Advertising is Image Management, Journal of 

Advertising Research, vol. 24, pp. 27-37 

 

Rousseau, S., Vranken, L. (2013). Green Market Expansion by Reducing Information 

Asymmetries: Evidence for Labeled Organic Food Products. Food Policy, vol. 40, pp. 31-

43 

 

Singh, J., Sirdeshmukh, D. (2000). Agency and Trust Mechanisms in Consumer 

Satisfaction and Loyalty Judgements. Journal of the Academy of Marketing Science, vol. 

28, pp. 150-167 

 

Sirdesmukh, D., Singh, J., Sabol, B. (2002). Consumer Trust, Value, and Loyalty in 

Relational Exchanges. Journal of Marketing, vol. 66, pp. 15-37 

 

Sung, Y., Kim, J. (2010). Effects of Brand Personality on Brand Trust and Brand Affect. 

Psychology and Marketing, vol. 27, pp. 639-661 

 

Sønderskov, K., Daugbjerg, C. (2011). The State and Consumer Confidence in Eco-

labeling: Organic Labeling in Denmark, Sweden, The United Kingdom and The United 

States. Agriculture & Human Values, vol. 28, pp. 507-517 

 

Toften, K., Hammervoll, T. (2009). Niche Firms and Marketing Strategy - An 

Exploratory Study of Internationally Oriented Niche Firms. European Journal of 

Marketing, vol. 43, pp. 1378-1391 

 



  
 

VII 

Walsh, G., Hennig-Thurau, T., Mitchell, V-W. (2007). Consumer Confusion Proneness: 

Scale Development, Validation, and Application. Journal of Marketing Management, vol. 

23, pp. 697-721 

 

Yin, R. (2009). Case Study Research: Design and Methods. London: SAGE Publications, 

Inc. 

 

Zinkhan, G., Carlson, L. (1995). Green Advertising and the Reluctant Consumer. Journal 

of Advertising, vol. 41, pp. 5-7 

 

Elektroniska dokument 

 

Blom, C. (2014). Det ansvarsfulla företaget 2014 - Svensk Handels årliga undersökning 

om CSR- och hållbarhetsfrågor bland medlemsföretag och konsumenter. Stockholm: 

HUI Research/Svensk Handel 

http://www.svenskhandel.se/Documents/Milj%C3%B6%20och%20CSR/Det%20ansvar

sfulla%20f%C3%B6retaget%202014.pdf?epslanguage=sv  

 

Naturskyddsföreningen (2014). Allt du (inte) vill veta om plast. 

http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-

media/rapporter/Plastrapporten_hela.pdf  

 

World Wide Web 

 

Svenskt Näringsliv (2014). Företagens Storlek. Ekonomifakta, 30 November. 

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Foretagande/Naringslivet/Naringslivets-struktur/ 

 

Figurförteckning 

 

Figur 1: Teoretisk syntes, egenskapad. 

 

Figur 2: Egenskapad slutsatsmodell. 

 

Tabell 1: Operationalisering, egenskapad 

 

Tabell 2: Intervjustruktur 

 

Tabell 3: Egenskapad tabell av Reynolds och Gutman (1984) MECCA’s Model of 

Advertising Strategy 

 

Tabell 4: Egenskapad tabell av Reynolds och Gutmans (1984) MECCA’s Model of 

Advertising Strategy, anpassad för ekologiska leksaker 

 

 

http://www.svenskhandel.se/Documents/Milj%C3%B6%20och%20CSR/Det%20ansvarsfulla%20f%C3%B6retaget%202014.pdf?epslanguage=sv
http://www.svenskhandel.se/Documents/Milj%C3%B6%20och%20CSR/Det%20ansvarsfulla%20f%C3%B6retaget%202014.pdf?epslanguage=sv
http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/rapporter/Plastrapporten_hela.pdf
http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/rapporter/Plastrapporten_hela.pdf
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Foretagande/Naringslivet/Naringslivets-struktur/


  
 

VIII 

 
 
 
 
 

  



  
 

IX 

Bilagor 

Bilaga 1 Generell intervjuguide 
 

Inledningsfrågor: 

 

Namn och titel: 

Bakgrund: 

När grundades (företagsnamn) och av vem? 

 
1. Ekologiska leksaker: 

 

1.1 Hur definierar (företagsnamn) en ekologisk leksak? 

1.2 Upplever du att (företagsnamn) har samma definition som era konkurrenter? 

1.3 Om nej, upplever (företagsnamn) det problematiskt att det inte existerar någon 

generell definition av ekologiska leksaker? 

1.5 Vad är viktigt för er kund för att en leksak ska anses vara ekologisk? 

1.6 Varför har (företagsnamn) valt att sälja ekologiska leksaker? 

1.7 Finns det ekocertifikat för leksaker? 

 

 
2. Förtroende: 

 

2.1 Har konsumenten högt eller lågt förtroende för ekologiska leksaker? (genom hela 

branschen) 

2.2 Är det svårt att skapa förtroende för ekologiska leksaker? 

2.3 Vilka ”instrument” använder (företagsnamn) för att skapa förtroende för att 

leksakerna är ekologiska? 

 
3. Grönt varumärke: 

 

3.1 Vilken roll anser du att varumärket spelar för att skapa förtroende för att leksakerna 

är ekologiska? 

3.2 Hur definierar (företagsnamn) sitt varumärke? 

3.3 Hur vill ni att kunden ska uppleva ert varumärke?  

3.4 Vad vill ni att kunden ska associera med (företagsnamn) varumärke med?  

3.5 Vad skiljer (företagsnamn) från era konkurrenter? 

3.6 Vilken är (företagsnamn) målgrupp? 

3.7 Är er kunskap inom området viktigt för att skapa förtroende för att leksakerna ni 

säljer är ekologiska? 

3.7.1 JA: Hur kommunicerar ni för att få kunden att uppleva er som kunniga inom 

området? 

3.8 Om företaget presenterar grundaren med bild på hemsidan: Är företagets 

representant viktig för att skapa förtroende? På vilket sätt? 

3.9 Kan (företagsnamn) uppfattas som ett grönt företag? 

På vilket sätt? 

3.10 Är det viktigt för konsumenternas förtroende att (företagsnamn) är ett grönt 

företag? 

 
4. Grön kommunikation: 



  
 

X 

 

4.1 Vilket värde skapar ekologiska leksaker för era kunder? 

4.2 Hur gör (företagsnamn) för att kommunicera detta värde? 

4.3 Vilken är kundens drivkraft/motivation att köpa ekologiska leksaker? (Om flera, 

inbördes ordning?) 

4.4 Vilken slags information är viktig för att kunden ska känna ett förtroende för att 

leksaken är ekologisk? 

4.5 Hur resonerar (företagsnamn) kring mängden information som presenteras? (hur 

mycket detaljer?) 

4.6 Hur kommunicerar ni med era kunder på hemsidan? (informativt vs känslomässigt) 

4.7 Vilken ton använder ni i kommunikationen? 

4.8 Skiljer sig kommunikationen för ekologiska leksaker åt gentemot andra ekologiska 

produktgrupper? 

4.9 Har ni några egna löften av vad en produkt som ni säljer måste uppfylla? 

4.10 Vad innebär dessa? 

4.11 Hur kommuniceras dessa? 

4.12 Hur kommunicerar ni för att kunden ska uppleva hela produkten som ekologisk? 

 

 

 

 

  



  
 

XI 

Bilaga 2 – Mall för within case-analys 

 
Within case analys (företagsnamn) 
Här presenteras min within case-analys för företaget (företagsnamn) som baseras på 

mina observationer från företagets hemsida, min intervju med (namn), samt egna 

reflektioner över materialet. Allting är färgkodat; mina observationer från hemsidan 

presenteras i grönt, relevanta delar från intervjun presenteras i blått och mina 

reflektioner presenteras i orange. 

 

Grön = Observationer hemsida, sociala medier, blogg & 

nyhetsbrev 

Blå = Intervju 

Gul = Mina reflektioner 

 
Förtroende 
Förtroende för ekologiska leksaker 

Grön: 

Blå: 

Gul: 

 

Verktyg för att skapa förtroende för att produkterna är ekologiska 

Grön: 

Blå: 

Gul: 

 

Grön kommunikation 
Grön: 

Blå: 

Gul: 

 
Kundvärde  

Grön: 

Blå: 

Gul:  

 

Miljö- eller hälsoeffekter: 

Grön: 

Blå: 

Gul:  

 

Produktens etiska ursprung: 

Grön: 

Blå: 

Gul:  

 

Produktens produktionsland: 

Grön: 

Blå: 
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Gul:  

 

Prioritetsordning: 

Grön: 

Blå: 

Gul:  

 

MECCA-komponenter: 

Grön: 

Blå: 

Gul:  

 

Utformning: 

Grön: 

Blå: 

Gul: 

 

Konkretiserande av begrepp: 

Grön: 

Blå: 

Gul:  

 
Centrala- eller perifera delar: 

Grön: 

Blå: 

Gul:  

 

Transparens, samt på vilket sätt (material och/eller produktion): 

Grön: 

Blå: 

Gul:  

 

Information övergripande (kemikalier, miljö, etik): 

Grön: 

Blå: 

Gul:  

 
Egna gröna löften 

Grön: 

Blå: 

Gul: 

 
Avseende kemikalier eller giftfrihet: 

Grön: 

Blå: 

Gul: 

 

Avseende miljö: 

Grön: 

Blå: 

Gul: 
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Avseende etik: 

Grön: 

Blå: 

Gul: 

 

Grönt varumärke 
Grön: 

Blå: 

Gul: 

 
Pålitlighet och motiv 

Grön: 

Blå: 

Gul: 

 

Pålitlighet: 

Grön: 

Blå: 

Gul: 

 

Motiv: 

Grön: 

Blå: 

Gul: 

 

Talesperson 

Grön: 

Blå: 

Gul: 

 

Personlighetsdrag: 

Grön: 

Blå: 

Gul: 

 

Grön kompetens 

Grön: 

Blå: 

Gul: 

 

Övergripande information (kemikalier, miljö, etik): 

Grön: 

Blå: 

Gul: 

 

Information på artikelnivå (material, produktion, ursprungland, etik, tillverkare): 

Grön: 

Blå: 

Gul: 
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Grön produktinnovation: 

Grön: 

Blå: 

Gul: 

 

Grön processinnovation: 

Grön: 

Blå: 

Gul: 
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Bilaga 5 Sammanställning observationer 
 

Definition av ekologiska leksaker: 

 Kommunicerar ej:  

 Giftfritt: F1, F7, F4 (3 av 7 dvs 43 %) 

 Giftfritt & miljö: F5, F6, F3, F2 (4 av 7 dvs 57 %) 

 

Inkluderar även etisk tillverkning: 

 Ja: F4, F6 (2 av 7 dvs ca 28,5%) 

 Nej:  

 Nej, bara plus i kanten: F1, F2, F7, F3 (4 av 7 dvs ca 57%) 

 Kommunicerar ej: F5 (1 av 7 dvs ca 14,5%) 

 

 

Prioriterar: 

 Kommunicerar ej: F5, F3 (2 av 7 dvs 29 %) 

 Giftfritt: F1, F2, F6, F7, F4 (5 av 7 dvs 71 %) 

 Miljö: 

 Etisk produktion: 

 

Definition av giftfritt: 

 Kommunicerar ej: F5, F4 (2 av 7 dvs  ca 29%) 

 Testat: F3, (1 av 7 dvs ca 14 %) 

 Naturmaterial: F1, F6, F7, F2 (4 av 7 dvs ca 57%) 

 

 

 

Grönt varumärke 

 

 

 Helekologiska med ett genomgående miljö- och gifttänk inom företaget: F5 (1 

av 7 dvs ca 14 %) 

 Ingen uttalad miljöstrategi för företaget: F1, F2, F6, F7, F4, F3 (6 av 7 dvs ca 

86%) 

 

Säljer plast: 

 Ja: F3, (1 av 7 ca 14%) 

 Nej: F1, F2, F5, F6, F7, F4, (6 av 7 dvs ca 86%) 

 

Övergripande info kemikalier: 

 Ja: F1, F2, F5 (3 av 7 dvs 43%) 

 Nej: F6, F3, F7, F4 (4 av 7 dvs 57%) 

 

Mängd: 
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 Mycket info: F5, F1, F2, (3 av 7 dvs ca 43 %) 

 Lite info:  

 Ingen info alls: F6, F3, F7, F4 (4 av 7 dvs ca 57 %) 

 

Övergripande information om miljön: 

 Ja: F3, F6, F1, F2, F5 (5 av 7 dvs ca 71%) 

 Nej: F7, F4 (2 av 7 dvs ca 29%) 

 

Mängd: 

 Mycket: F1, F2, F5 (3 av 7 dvs ca 43%) 

 Lite: F6, F3 (2 av 7 dvs ca 28,5%) 

 Ingen: F7, F4 (2 av 7 dvs ca 28,5%) 

 

Övergripande info om etisk produktion: 

 Ja: F2 (1 av 7 dvs ca 14%) 

 Nej: F3, F6, F1, F7, F5, F4 (6 av 7 dvs ca 86%) 

 

Mängd: 

 Mycket:  

 Lite: F2 (1 av 7 dvs ca 14%) 

 Ingen: F6, F3, F1, F7, F5, F4 (6 av 7 dvs ca 86%) 

 

Bild på grundaren/ägaren: 

 Ja: F1, F2, F5, F3, (4 av 7 dvs ca 57%) 

 Nej: F6, F7, F4, (3 av 7 dvs ca 43%) 

 

Motiv presenterat: 

 Ja: F5, F1, F2, F3, (4 av 7 dvs ca 57%) 

 Nej: F6, F7, F4 (3 av 7 dvs ca 43%) 

 

Av de som presenterar grundaren: är personliga i sitt uttryckssätt: 

 Ja: F3, F2 (2 av 4 dvs ca 50%) 

 Nej: F1, F5 (2 av 4 dvs ca 50%) 

 

De som presenterar grundaren betonar dennes: (multipla drag tillåtna) 

 Expertis: F1, F2, (2 av 7 dvs ca 28,5 %) 

 Ärlighet: F1, F2, F5 (3 av 7 dvs ca 43%) 

 Entusiasm: F2, F3, (2 av 7 dvs ca 28,5%) 

 

Grundarens/ägarens intresse av produktkategorin: 

 Ja: F5, F1, F3, F2 (4 av 7 dvs ca 57%) 

 Nej: 

 Kommuniceras ej: F6, F7, F4 (3 av 7 dvs ca 43%) 

 

Skriver att barn ska få växa upp i en giftfri miljö 

 Ja: F1, F2, F5, F6, F7 (5 av 7 dvs ca 71%) 

 Nej: 

 Kommuniceras inte: F3, F4 (2 av 7 dvs ca 29%) 
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Arbetar grönt inom företaget dvs påtalar miljöfrakt, e-faktura, miljövänliga 

förbrukningsmaterial, källsortering, wasteminimering, miljövänliga försändelsematerial 

eller andra miljöarbeten inom företaget: (för att klassas som att aktivt arbeta grönt måste 

företaget kommunicera tre eller fler av dessa eller andra miljöstrategier för sitt företag). 

 Ja: F5, (1 av 7 dvs ca 14%) 

 Nej: F1, F2, F6, F3, F7, F4 (6 av 7 dvs ca 86%) 

 

Parentes: Det framkom att bara ett av företagen kommunicerar en grön strategi för sitt 

företag men några av de andra företagen kommunicerade att åtminstone deras 

försändelsematerial är miljövänligt, därav nästa fråga. 

 

Försändelsematerialet är miljövänligt: 

 Ja: F1, F5, F2 (3 av 7 dvs ca 43%) 

 Nej:  

 Kommuniceras ej: F6, F3, F7, F4, (4 av 7 dvs ca 57%) 

 

 

Grön kommunikation 

 

Transparens (stickprov 3 produkter ur olika kategorier dvs badleksak, träleksak 

och gosedjur eller motsvarande): 

 Ja: F1, F5,  F7, F2, F6 (5 av 7 dvs ca 71%) 

 Nej: F3, F4 (2 av 7 dvs ca 29%) 

 

På vilket sätt: 

 Redogör materialet:  

 Redogör produktionen: 

 Redogör både för materialet och produktionen: F2, F1, F6, F7, F5 (5 av 7 dvs ca 

71%) 

 Inget: F3, F4 (2 av 7 dvs ca 29%) 

 

 

Mycket info artikelnivå (info om material, produktionsprocesser, tillverkare, 

ursprungsland osv): 

 Ja: F1, F5, F7, F2 (4 av 7 dvs ca 57%) 

 Nej: F3, F6, F4 (3 av 7 dvs ca 43%) 

 

Information eller känslor? 

 Information: F1, F5, F7, (3 av 7 dvs ca 43%) 

 Känslor: 

 Båda: F6, F3, F4, F2 (4 av 7 dvs ca 57%) 

 

Vanligaste begreppen: 

 giftfria: F5, F1, F6, F3, F7, F4, F2 (7 av 7 dvs 100%) 

 Ftalatfria: F1, F5, F6, F2 (4 av 7 dvs ca 57%) 

 Fria från bisfenoler: F5, F1, F7, F2 (4 av 7 dvs ca 57%) 
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 Fritt från flamskyddsmedel: F1, F5, F7, F2 (4 av 7 dvs ca 57%) 

 Fria från nitrosaminer: F1, F5, F1, F7 (4 av 7 dvs ca 57%) 

 Testat: F5, F1, F6, F3, F2 (5 av 7 dvs ca 71%) 

 Giftfri färg: F1, F2, F7, F6, F5, F4, F3 (7 av 7 dvs 100%) 

 Naturmaterial: F1, F6, F7, F4, F2 (5 av 7 dvs ca 71 %) 

 

Marknadsför egentillverkade produkter 

 Ja: F1 (1 av 7 dvs ca 14%) 

 Nej: F5, F2, F4, F6, F7, F3 (6 av 7 dvs ca 86%) 

 

Majoriteten av företagen verkar sträva mot att kommunicera hela produkten som 

ekologisk men i de fall det inte är möjligt är det nästan uteslutande perifera delar 

som upplevs oekologiska. (stickprov från tre olika produkter i kategorierna 

badleksaker, träleksaker och gosedjur eller motsvarande) 

 Hela eller centrala delar: F5, F1, F2, F6, F7 (5 av 7 dvs ca 71%) 

 Enbart perifera delar: F3, F4 (2 av 7 dvs ca 29%) 

 

Kommunikationston:  

 Positiva effekter av att köpa ekologiska leksaker: F1, F5, F2, F3, F4, F7 (6 av 7 

dvs ca 86%) 

 Skrämselteknik: 

 Inget: F6 (1 av 7 dvs ca 14%) 

 

Styrker sina påståenden med vetenskapliga evidens 

 Ja: F1, F2, F5, F6 (4 av 7 dvs ca 57%) 

 Nej: F3, F4, F7 (3 av 7 dvs ca 43%) 

 

Refererar kontinuerligt 

 Ja: F1, F2, (2 av 7 dvs ca 29%) 

 Nej: F5, F6, F3, F4, F7 (5 av 7 dvs ca 71%) 

 

Kommunicerar produkternas ursprungsland (Stickprov tre olika produkter i 

kategorierna badleksaker, träleksaker och gosedjur eller motsvarande): 

 Ja: F1, F2, F5, F3, F6, F7 (6 av 7 dvs ca 86%) 

 Nej: F4 (1 av 7 dvs ca 14%) 

 

Förklarar att de strävar efter att produkterna ska vara etiskt försvarbara 

 Ja: F1, F2, F3, F6, F4 (5 av 7 dvs ca 71%) 

 Nej: F5, F7 (2 av 7 dvs ca 29%) 

 

Hur redogörs produktens giftfrihet? 

 Transparens i produktionsprocessen: 

 Transparens i vilket material som använts:  

 Transparens både i produktionsprocessen och av vilket material som använts: 

F2, F6, F7, F5, F1,  (5 av 7 dvs ca 71%) 

 Ingen redogörelse, bara påstående: F3, F4 ( 2 av 7 dvs ca 29%) 

 

Egna löften: 



  
 

XIX 

 Ja: F2, F5, F1, F6, F4, F7 (6 av 7 dvs ca 86%) 

 Nej: F3 (1 av 7 dvs ca 14%) 

 

Lovar kunden giftfria leksaker 

 Ja: F1, F5, F6, F7, F4, F2 (6 av 7 dvs ca 86%) 

 Nej: F3, (1 av 7 dvs ca 14%) 

 

Annat löfte (rörande miljö eller etisk produktion): 

 Ja: 

 Nej: F2, F5, F1, F6, F4, F7, F3 (7 av 7 dvs 100%) 

 

 

  



  
 

XX 

Bilaga 6 – Mall för Cross case-analys 
Brun färg: Ekoleko 

Grön färg: Ekotjusigt 

Gul färg: Övriga aktörer, kodade med bokstaven ”F” och deras respektive kodsiffra. 

Lila färg: teori 

 
( För vissa av kategorierna har inte gul färg presenterats, exmpelvis ”förtroende för 

ekologiska leksaker” eftersom det inte är möjligt att redogöra för öviga företags åsikter 

om vad som skapar förtroende för ekologiska leksaker bara genom observationer av deras 

kommunikation. ) 

 

Förtroende 
Förtroende för ekologiska leksaker 

BRUN: 

GRÖN: 

LILA: 

 

Verktyg för att skapa förtroende för att produkterna är ekologiska (baserat på 

tankar och kommunikation för fallföretagen och enbart kommunikation för övriga 

aktörer) 

BRUN: 

GRÖN: 

GUL: 

LILA: 

 

Grön kommunikation 
BRUN: 

GRÖN: 

LILA: 

 

Kundvärde  

BRUN: 

GRÖN: 

GUL: 

LILA: 

 

Miljöpåverkan eller hälsoeffekter: 

BRUN: 

GRÖN: 

GUL: 

LILA: 

 

Produktens etiska ursprung: 

BRUN: 

GRÖN: 

GUL: 

LILA: 

 

Produktens produktionsland: 

BRUN: 



  
 

XXI 

GRÖN: 

GUL: 

LILA: 

 

Prioriteringsordning: 

BRUN: 

GRÖN: 

GUL: 

LILA: 

 

MECCA-komponenter: 

BRUN: 

GRÖN: 

GUL: 

LILA: 

 

Utformning 
BRUN: 

GRÖN: 

GUL: 

LILA: 

 

Konkretiserande av begrepp: 

BRUN: 

GRÖN: 

GUL: 

LILA: 

 

Centrala- eller perifera delar: 

BRUN: 

GRÖN: 

GUL: 

LILA: 

 

Transparens, samt på vilket sätt (material och/eller produktion): 

BRUN: 

GRÖN: 

GUL: 

LILA: 

 

Information övergripande (kemikalier, miljö, etik): 

BRUN: 

GRÖN: 

GUL: 

LILA: 

 

Egna löften 

BRUN: 

GRÖN: 

GUL: 

LILA: 



  
 

XXII 

Avseende kemikalier eller giftfrihet: 

BRUN: 

GRÖN: 

GUL: 

LILA: 

 

Avseende miljö: 

BRUN: 

GRÖN: 

GUL: 

LILA: 

 

Avseende etik: 

BRUN: 

GRÖN: 

GUL: 

LILA: 

 

Grönt varumärke  

BRUN: 

GRÖN: 

LILA: 
 

Pålitlighet och motiv: 

BRUN: 

GRÖN: 

GUL: 

LILA: 

 

Pålitlighet: 

BRUN: 

GRÖN: 

GUL: 

LILA: 

 

Motiv: 

BRUN: 

GRÖN: 

GUL: 

LILA: 

 

Talesperson 

BRUN: 

GRÖN: 

GUL: 

LILA: 

 

Personlighetsdrag: 

BRUN: 

GRÖN: 

GUL: 



  
 

XXIII 

LILA: 

 

Grön kompetens 

BRUN: 

GRÖN: 

GUL: 

LILA: 

 
Övergripande information (kemikalier, miljö, etik) 

BRUN: 

GRÖN: 

GUL: 

LILA: 

 

Information på artikelnivå (material, produktion, ursprungland, etik, tillverkare): 

BRUN: 

GRÖN: 

GUL: 

LILA: 

 

Grön produktinnovation: 

BRUN: 

GRÖN: 

GUL: 

LILA: 

 

Grön processinnovation: 

BRUN: 

GRÖN: 

GUL: 

LILA: 

 

 


