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Sammanfattning 
 
Att vi lever i ett samhälle som kräver mer av jordens resurser än den själv kan återhämta 
sig från är vida omtalat, där förändrade konsumtionsmönster är en väg att bidra till ett 
mer hållbart samhälle. Många företag är idag engagerade i hållbarhetsfrågor, 
kommunicerar mer hållbara budskap samt utökar sina sortiment av hållbara varor. Dock 
är hållbar kommunikation en mycket svår uppgift för marknadsförare. Svenska 
konsumenter väljer till viss mån hållbara varor framför konventionella, men upplever att 
det inte finns tillräckligt med information som framhäver hållbara varors fördelar. 
 
Denna kvalitativa studie riktar fokus till hur konsumenter uppfattar dagligvaruhandelns 
kommunikation av hållbara varor i syfte att förstå vilken typ av kommunikation som har 
en positiv påverkan på konsumenterna och vilken de inte stimuleras av. För att 
möjliggöra detta har vi utgått från de initiala stegen av individens förmåga att uppfatta 
kommunikation. Detta är en tre-stegs-process som behandlar individens förmåga att 
upptäcka, uppmärksamma och tolka information, vilken vi utvecklat med teorier kring 
hållbar kommunikation och marknadsföringsåtgärder anpassade till dagligvaruhandeln.  
 
För att skapa en förståelse för konsumenternas uppfattning av dagligvaruhandelns 
hållbara kommunikation har vi genomfört fem fokusgrupper med 29 unga konsumenter 
med varierande engagemang i hållbarhetsfrågor, som diskuterade ämnet enligt en 
strukturmall vi utformat. Studien visar att konsumenterna har uppmärksammat en ökad 
exponering av hållbara varor men likt tidigare forskning inom andra branscher 
framträder en bild av att konsumenter har svårt att förstå de hållbara budskapen. 
Konsumenterna efterfrågar transparent och lättillgänglig kommunikation, i 
butiksmiljön, som visar på värdet av den prisskillnad hållbara varor innebär. Där krävs 
en för konsumenten egoistiskt grundad uppmaning för att hen ska fästa uppmärksamhet 
till kommunikationen, antingen via en personlig hälsoaspekt eller genom en tydlig 
förklaring till i vilken grad orättvisa kan återställas via mer hållbara alternativ. Vidare 
krävs att denna förklaring är lättförståelig för att konsumenterna ska tolka budskapen, 
vilket underlättas av bilder som associerar till den praktiska påverkan som den 
miljömässiga, sociala eller etiska varan/märkningen har. 
 
Ett delsyfte har varit att förstå vilken typ av kommunikation som faktiskt kan få 
konsumenter att välja hållbara varor, där vi kan konstatera att bland annat säljfrämjande 
åtgärder kan vara ett första steg att fånga uppmärksamheten hos konsumenter med lägre 
engagemang för hållbarhetsfrågor. I samband med dessa kan dagligvaruhandeln även 
lyfta frågan om varför konsumenter bör konsumera mer hållbart, för att stimulera ett 
beteende som bidrar till en mer hållbar utveckling.  
  



	  

	  

	    



	  

	  

Innehållsförteckning 
	  
1.	  INLEDNING	  ........................................................................................................................................	  1	  
1.1	  PROBLEMBAKGRUND	  ......................................................................................................................................	  1	  
1.2	  PROBLEMFORMULERING	  ................................................................................................................................	  3	  
1.3	  SYFTE	  .................................................................................................................................................................	  3	  

2.	  TEORETISK	  METOD	  ........................................................................................................................	  4	  
2.1	  ÄMNESVAL	  OCH	  FÖRFÖRSTÅELSE	  .................................................................................................................	  4	  
2.2	  FORSKNINGSFILOSOFISKA	  FRÅGOR	  ..............................................................................................................	  4	  
2.2.1	  Verklighetssyn	  .........................................................................................................................................	  4	  
2.2.2	  Kunskapssyn	  .............................................................................................................................................	  5	  
2.2.3	  Angreppssätt	  ............................................................................................................................................	  5	  

2.3	  FORSKNINGSSTRATEGI	  ...................................................................................................................................	  6	  
2.4	  TEORIVAL	  OCH	  KÄLLKRITIK	  ...........................................................................................................................	  6	  
2.4.1	  Teorisökning	  och	  urval	  ........................................................................................................................	  6	  
2.4.2.	  Litteratursökning	  ..................................................................................................................................	  7	  
2.4.3	  Källkritik	  ....................................................................................................................................................	  8	  

3.	  TEORETISK	  REFERENSRAM	  ......................................................................................................	  10	  
3.1	  FRÅN	  PROBLEMET	  TILL	  KONSUMENTEN	  ..................................................................................................	  10	  
3.2	  VAD	  PÅVERKAR	  KONSUMENTERNA?	  .........................................................................................................	  11	  
3.3	  EXPONERING	  .................................................................................................................................................	  12	  
3.3.1	  Kommunikationskanaler	  .................................................................................................................	  12	  
3.3.2	  Tekniska	  komponenter	  .....................................................................................................................	  15	  

3.4	  UPPMÄRKSAMHET	  ........................................................................................................................................	  16	  
3.4.1	  Selektiv	  uppmärksamhet	  .................................................................................................................	  16	  
3.4.2	  Butiksmiljöns	  betydelse	  ....................................................................................................................	  16	  
3.4.3	  Miljömärkningar	  .................................................................................................................................	  17	  
3.4.4	  Tekniker	  för	  att	  fånga	  och	  bibehålla	  konsumenternas	  uppmärksamhet	  ..................	  18	  

3.5	  TOLKNING	  ......................................................................................................................................................	  19	  
3.5.1	  Perception	  genom	  olika	  sinnen	  .....................................................................................................	  19	  
3.5.2	  Ordens	  betydelse	  ..................................................................................................................................	  19	  
3.5.3	  Budskapens	  innehåll	  ..........................................................................................................................	  20	  
3.5.4	  Greenwashing	  .......................................................................................................................................	  22	  

4.	  TILLVÄGAGÅNGSSÄTT	  ................................................................................................................	  23	  
4.1	  FOKUSGRUPPER	  ............................................................................................................................................	  23	  
4.2	  VIKTIGA	  VAL	  INFÖR	  FOKUSGRUPPER	  ........................................................................................................	  24	  
4.2.1	  Deltagare	  till	  fokusgrupperna	  .......................................................................................................	  24	  
4.2.2	  Hur	  genomfördes	  urvalet?	  ..............................................................................................................	  25	  

4.3	  	  UTFORMNING	  AV	  STRUKTURMALL	  FÖR	  FOKUSGRUPPERNA	  ................................................................	  26	  
4.3.1	  Struktureringsnivå	  .............................................................................................................................	  26	  
4.3.2	  Förberedande	  undersökning	  ..........................................................................................................	  26	  
4.3.3	  Utformning	  av	  frågor	  ........................................................................................................................	  27	  
4.3.4	  Pilotfokusgrupp	  ...................................................................................................................................	  28	  
4.3.5	  Övriga	  förberedelser	  ..........................................................................................................................	  29	  

4.4	  PRAKTISKT	  UNDER	  FOKUSGRUPPERNA	  ....................................................................................................	  29	  
4.4.1	  Inledningsvis	  ..........................................................................................................................................	  29	  
4.4.2	  Moderatorns	  roll	  ..................................................................................................................................	  29	  
4.4.3	  Fokusgruppernas	  totala	  omfattning	  ..........................................................................................	  30	  
4.4.4	  Kritik	  mot	  primärkällor	  ...................................................................................................................	  30	  

4.5	  EFTER	  FOKUSGRUPPERNA	  ..........................................................................................................................	  30	  
4.5.1	  Avstämning	  ............................................................................................................................................	  30	  
4.5.2	  Transkribering	  av	  data	  ....................................................................................................................	  31	  



	  

	  

4.5.3	  Kodning	  ...................................................................................................................................................	  31	  
4.5.4	  Tolkning	  och	  analys	  ...........................................................................................................................	  31	  

5.	  RESULTAT	  OCH	  ANALYS	  ............................................................................................................	  33	  
5.1	  INLEDANDE	  PRESENTATION	  AV	  RESULTAT	  OCH	  ANALYS	  ......................................................................	  33	  
5.2	  VAR	  SER	  KONSUMENTERNA	  DAGLIGVARUHANDELNS	  KOMMUNIKATION?	  .........................................	  35	  
5.2.1	  Upplevd	  ökning	  av	  hållbar	  kommunikation	  ............................................................................	  35	  
5.2.2	  Dagligvaruhandelns	  olika	  kommunikationskanaler	  ...........................................................	  37	  

5.3	  UPPMÄRKSAMMADE	  EGENSKAPER	  I	  KOMMUNIKATIONEN	  AV	  HÅLLBARA	  VAROR	  ............................	  41	  
5.3.1	  Selektiv	  uppmärksamhet	  .................................................................................................................	  41	  
5.3.2	  Vilka	  butiksattribut	  är	  betydande	  för	  uppmärksamheten?	  .............................................	  42	  
5.3.3	  Uppmärksamhet	  kring	  hållbara	  varumärkningar	  ...............................................................	  46	  

5.4	  TOLKNINGAR	  AV	  KOMMUNIKATIONEN	  .....................................................................................................	  47	  
5.4.1	  Tolkas	  kommunikationen	  genom	  alla	  sinnen?	  .......................................................................	  47	  
5.4.2	  Ordens	  betydelse	  för	  konsumenterna	  .........................................................................................	  48	  
5.4.3	  Hur	  budskapens	  innehåll	  tolkas	  av	  konsumenter	  .................................................................	  50	  
5.4.4	  Normativa	  budskap	  i	  dagligvaruhandeln	  ................................................................................	  57	  
5.4.5	  Greenwashing	  vilseleder	  konsumenterna	  ................................................................................	  62	  

6.	  AVSLUTANDE	  DISKUSSION	  .......................................................................................................	  64	  
6.1	  SLUTSATSER	  ..................................................................................................................................................	  64	  
6.2	  PRAKTISKA	  REKOMMENDATIONER	  ...........................................................................................................	  67	  
6.3	  TEORETISKT	  BIDRAG	  OCH	  FRAMTIDA	  FORSKNING	  .................................................................................	  68	  
6.4	  SAMHÄLLELIGA	  ASPEKTER	  .........................................................................................................................	  70	  

7.	  SANNINGSKRITERIER	  .................................................................................................................	  71	  
7.1	  TILLFÖRLITLIGHET	  ......................................................................................................................................	  71	  
7.2	  ÄKTHET	  ..........................................................................................................................................................	  72	  

REFERENSER	  ........................................................................................................................................	  II	  
	  
	  
Appendix	  1:	  Bilder	  som	  visades	  under	  fokusgrupperna..............................................................I	  
Appendix	  2:	  Strukturmall	  för	  fokusgrupperna............................................................................VI	  
Appendix	  3:	  Rankingövningar	  -‐	  Normativa	  budskap.................................................................X	  
Appendix	  4:	  Frågeformulär.................................................................................................................XI	  
Appendix	  5:	  Inledning	  av	  fokusgrupperna...................................................................................XII	  
	  
Figur	  1.	  Individens	  uppfattning	  av	  hållbar	  kommunikation.................................................12	  
Figur	  2.	  Deltagarnas	  första	  kommentarer...................................................................................35	  
Figur	  3.	  MSC-‐märkning	  -‐	  Lidl............................................................................................................47	  
Figur	  4.	  MSC-‐logga	  -‐	  Lidl.....................................................................................................................47	  
Figur	  5.	  Info	  i	  butik	  -‐	  Coop..................................................................................................................53	  
Figur	  6.	  Hemsida,	  annons	  -‐	  Lidl........................................................................................................55	  
Figur	  7.	  Fairtrade	  -‐	  Lidl.......................................................................................................................56	  
Figur	  8.	  Ägghyllan	  -‐	  Coop....................................................................................................................58	  
Figur	  9.	  Normativt	  budskap	  -‐	  Coop.................................................................................................59	  
	  
Tabell	  1.	  Deltagarna	  i	  studiens	  fokusgrupper.............................................................................34	  
Tabell	  2.	  Praktiska	  rekommendationer	  till	  dagligvaruhandeln..........................................66	  
	   	  



	  

	   1	  

1. Inledning 

1.1	  Problembakgrund	  

Behov	  av	  förändrade	  konsumtionsmönster	  
Det är väl omdiskuterat att överkonsumtion ligger bakom stora delar av dagens 
miljöproblem och är en av de viktigaste utmaningarna för den hållbara utvecklingen 
(Cohen, 2005, s. 25; Fredriksson & Fuentes, 2014, s. 6). Samtliga aktörer från 
producerande företag, politiker, intresseorganisationer till konsumenter är överens om 
att dagens konsumtion är ohållbar och förändrade konsumtionsmönster krävs (Mont et 
al., 2013, s. 9; WBCSD, 2011, s. 3; WWF, 2014). Enligt WWF (2014) skulle vi idag 
behöva drygt ett och ett halvt jordklot för att balansera människors konsumtion till 
jordens tillgångar och om alla på jorden levde som den genomsnittliga svensken gör 
idag skulle vi behöva drygt tre jordklot för att uppnå denna balans.  
 
Efter att Sverige vid en FN-konferens i Johannesburg 2002 åtog ett löfte om att arbeta 
för en omställning till en mer ekologisk, social och ekonomiskt hållbar produktion och 
konsumtion lyfter Edman (2005, s. 13) i en statlig utredning upp ett antal åtgärder för 
att göra denna omställning. Ett av huvudspåren i denna utredning kan liknas vid Fuchs 
och Loreks (2005, s. 262-263) begrepp “svag hållbar konsumtion” och handlar om att 
konsumera “grönare”, vilket innebär att varor och tjänster väljs så resurseffektivt, 
miljövänligt och solidariskt som möjligt. Edman (2005, s. 13) presenterar där ett förslag 
till handeln att bättre exponera, informera och kampanja “gröna varor” för att främja 
hållbara köp och konsumtionsmönster.  
 
Det råder dock delade åsikter om vem som bär ansvaret för att förändra dagens 
ohållbara konsumtionsmönster.  Mont et al. (2013) menar att det endast är en myt att det 
är konsumenterna som är ansvariga för den hållbara utvecklingen. Inom den Nordiska 
marknaden råder en gemensam förståelse för att alla olika aktörer måste dela på 
ansvaret för att möjliggöra en förändring i konsumentbeteendet, såväl företag, 
utbildning, media som beslutsfattare (Mont et al., 2013, s. 38). Vidare framhäver Mont 
et al. (2013) det betydande inflytande som marknadsföringsavdelningar och 
återförsäljare i slutändan har på konsumenternas köp och menar att detaljhandeln har en 
viktig roll att spela när det gäller både att erbjuda hållbara valmöjligheter samt att 
informera om hållbara konsumtionsåtgärder. Även Jones et al. (2011, s. 936) lyfter fram 
att det finns ett ökat medvetande om den viktiga roll som återförsäljare spelar i att 
främja en mer hållbar konsumtion.  

Dagligvaruhandelns	  hållbara	  kommunikation 

Handelns utvecklingsråd lyfter upp brister i forskningen gällande undersökningar av 
hållbarhetsfrågor inom detaljhandelsområdet (Fredriksson & Fuentes, 2014, s. 11-12). 
De menar att tidigare studier som gjorts i detaljhandelskontext endast behandlar 
företagens nuvarande hållbarhetsstrategier, men att få studier verkligen undersökt hur 
detaljhandelsverksamheter marknadsför hållbarhet. I befintlig forskning från 
konsumenters perspektiv används främst en förklaringsmodell där man undersöker 
konsumenters attityder gentemot olika företags hållbarhetsarbeten, och på vilket sätt 
dessa påverkar köpbeslut, men ingenting om hur konsumenter uppfattar företagens 
hållbara kommunikation (Fredriksson & Fuentes, 2014, s. 11), vilket tyder på att fler 
studier bör göras inom just detta område.  
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År 2005 publicerade Sjöström & Ählström en undersökning i samarbete med 
Naturvårdsverket i syfte att kartlägga svensk forskning inom hållbar konsumtion, med 
ett djupare fokus på dagligvaruhandeln. Undersökningen visar på ett flertal 
kunskapsluckor inom forskningen kring hållbar konsumtion och främst bristen på 
fokuserade studier vars resultat kan tillämpas i praktiken. Områden som Sjöström & 
Ählström (2005) anser bör studeras vidare är bland annat: “Vad gör dagligvaruhandeln 
själva för att agera proaktivt och utbilda konsumenterna inom hållbar konsumtion?” 
samt “Vilka effekter får marknadsföring av ekologiska/etiska varor på köpbeteenden?”. 
Ekström et al. (2007, s. 3-4) framhäver också att det behövs mer konsument- och 
konsumtionsforskning som anknyter till Sverige. Ekström et al. (2007, s. 8-9) pekar ut 
frågor kring hållbarhet som aktuella och framtida forskningsområden och en av frågorna 
de lyfter behandlar specifikt hur marknadsföring av ekologiskt hållbara och lokalt 
producerade produkter upplevs av konsumenterna.  
 
Efter år 2007 finns få studier som behandlar hur just dagligvaruhandelsföretagen agerar 
för att informera konsumenterna om hållbar konsumtion och framförallt hur 
konsumenterna upplever den hållbara marknadsföringen, därför är det av intresse för 
oss att studera detta vidare för att kunna bidra med nya insikter till området. Thögersen 
et als. (2012, s. 194) studie visar att både för konventionella- och gröna dagligvaror 
använder konsumenter ytterst lite tid och ansträngningar vid sina köpbeslut, då dessa 
inhandlas mycket frekvent och sker enligt ett rutinmässigt beteende. De identifierar att 
ekologiska konsumenter, liksom konventionella, använder en målorienterad, enkel och 
effektiv beslutsmetod som bygger på tidigare erfarenhet, vilket förklarar svårigheten i 
att påverka konsumenterna att välja andra (hållbara) alternativ. 

Hållbar	  kommunikation	  är	  en	  svår	  uppgift	   
Inom marknadsföring är ett vida känt fenomen ”The attitude and behavior gap”. Detta 
beskrivs av bland andra Prothero et al. (2011, s. 32) som att skillnaden mellan 
konsumenters positiva attityder till hållbarhet oftast inte omsätts i ett hållbart 
konsumtionsbeteende. Detta gäller även när det kommer till konsumtion av livsmedel 
(Carrigan & Attala, 2001; Padel & Foster, 2005; Vermeir & Verbeke, 2006). För att öka 
involvering, upplevd tillgänglighet och konsumtionseffektivitet som är betydande för att 
minska gapet mellan attityder och beteende, är kommunikationsinsatser viktiga för att 
förmedla information som kan tas upp av alla intressenter i den hållbara 
livsmedelskedjan (Vermeir & Verbeke, 2006, s. 188). Även World Business Council for 
Sustainable Development (WBCSD, 2011, s. 13) framhäver att om konsumenterna ska 
ta åt sig mer hållbara lösningar behöver de tillgång till riktig, relevant, lättförståelig och 
motiverande information samt att företagen spelar en viktig roll i att hjälpa med att 
definiera och rapportera hållbarhet på ett meningsfullt sätt. De menar att företagen med 
sin expertis i att marknadsföra produkter och tjänster för kommersiella syften bör kunna 
använda denna expertis för att marknadsföra hållbara lösningar (WBCSD, 2011, s. 9). 
 
I en undersökning gjord av Svensk Handel (Blom, 2013, s. 25) framgår det att svenska 
företag överlag kommunicerar hållbar information mer aktivt och försöker underlätta 
för konsumenterna att göra medvetna val. Dock är inte konsumenterna nöjda med den 
information som ges, trots att ett tydligt intresse för hållbara/etiska/ekologiska varor 
finns (Blom, 2013, s. 25). Många svenska företag vill idag uppmuntra konsumenter till 
en mer hållbar konsumtion genom att erbjuda hållbara alternativ i sitt sortiment, men 
konsumenterna uppfattar inte informationen kring dessa utan nås främst av erbjudanden 
kring andra icke-hållbara varor (Fredriksson & Fuentes, 2014, s. 68).  Konsumenter 
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efterfrågar mer information kring hållbara varor och kräver också att informationen bör 
vara både mer lättillgänglig och lättare att tolka (Blom, 2013, s. 25).  
 
Det krävs en helhetssyn på hur företag integrerar sin hållbara kommunikation i sina 
kanaler och därför har marknadsförare av hållbara varor en stor utmaning i att få 
budskapen att uppfattas rätt (Belz & Peattie, 2012, s. 219-220). Forskare menar att 
konsumenter som nås av hållbara budskap har högre förväntningar på dessa löften 
(Emery, 2012, s. 226) och att de vill ha kontrollerbar och sanningsenlig fakta som är 
enkel att förstå (Chen & Chang, 2013, s. 489). Konsumenter idag blir mer och mer 
skeptiska till, och mindre mottagliga för, kommunikation av gröna budskap på grund av 
att vissa företag idag sysslar med så kallad greenwashing, dvs de lägger större 
ansträngningar på att marknadsföra att de är gröna snarare än att vara gröna, vilket leder 
till förvirring bland konsumenterna (Horiuchi et al., 2009, s. 14; Orange, 2010, s. 29-
30). Därför är det också av betydelse för marknadsförare att anpassa sin 
kommunikation, genom att specificera i vilket avseende företaget agerar hållbart, till en 
situation där konsumenterna har förmåga att faktiskt uppfatta den hållbara 
kommunikationen (Chan, 2000, s. 370-371).   
 
Sett till kommunikationens innehåll har exempelvis användningen av rätt ordval en stor 
betydelse, inte minst för hållbara budskap. Vissa ord som har med hållbar utveckling att 
göra är lättare att förstå och tycka om medan andra ord lättare missförstås och ogillas av 
mottagaren (Futerra, 2007, s. 23). Det är därför svårt att i hållbar marknadsföring inte 
bara förstå meningen utav orden som kommuniceras utan också att kunna balansera 
detta med känslor och bilder som mottagaren kan associera orden med (Futerra, 2007, s. 
1). Vi vill med ovan förda resonemang konstatera att hållbar kommunikation är både en 
komplex uppgift samt att forskning om hur kommunikation kring hållbara dagligvaror 
påverkar konsumenternas respons är begränsad, vilket också leder fram till denna 
studies problemformulering.  

1.2	  Problemformulering 

Hur uppfattar konsumenter dagligvaruhandelsföretagens kommunikation av hållbara 
varor? 

1.3	  Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur dagligvaruhandelsföretagen idag 
kommunicerar hållbara varor och förstå vilken typ av kommunikation som har en 
positiv påverkan på konsumenter och vilken typ av kommunikation de inte stimuleras 
av. Ett delsyfte är vidare att om möjligt undersöka om en positiv påverkan leder till ett 
agerande, dvs om kommunikationen får konsumenter att köpa hållbara varor. Genom att 
empiriskt undersöka detta ur svenska konsumenters perspektiv vill vi ge praktiska 
rekommendationer till dagligvaruhandeln om hur de kan påverka konsumenter till en 
hållbar konsumtion. Vi vill även bidra med teori till kunskapsluckor inom forskning 
kring marknadskommunikation och konsumentbeteende, i en hållbar kontext, genom att 
skapa underlag för fortsatt forskning och bidra till en hållbar utveckling och ett hållbart 
samhälle. 
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2. Teoretisk metod 

2.1	  Ämnesval	  och	  förförståelse 

Anledningen till valet av ämne grundar sig främst av vårt intresse för hållbarhetsfrågor 
och konsumentbeteende. Vi båda läser nu fjärde året och sista terminen på 
Civilekonomprogrammet vid Umeå Universitet. Under tidigare terminer har vi inriktat 
oss på företagsekonomi och mer specifikt marknadsföring och management. Därav har 
vi både grundläggande och fördjupade kunskaper i det ämne som denna studie 
behandlar. Under vår sjätte termin läste vi en kurs i Marketing ethics and sustainability 
vilket väckte vårt intresse för företags arbete med hållbarhetsfrågor. Under senare 
studier på D-nivå läste vi mer fördjupande kurser inom ämnet konsumentbeteende där 
vi fann ett stort intresse för hur konsumenter reagerar på olika typer av 
marknadsföringsåtgärder som företag bedriver. I samband med dessa kurser förvärvades 
också mer kunskap kring individens perceptionsprocess, vilken ligger som grund för vår 
teoretiska referensram.   
 
Johansson Lindfors (1993, s. 25) påpekar att forskarens förföreställningar och 
erfarenheter är av betydelse för studiens problemformulering och Bryman (2008, s. 43-
45) understryker att forskarens värderingar kan återspeglas genom alla studiens delar. 
Därför vill vi klargöra att vi som konsumenter till dagligvaruhandeln har tagit del av hur 
dagligvaruhandeln arbetar med hållbarhet och hur de kommunicerar hållbara alternativ 
till konsumenterna. Vi har reflekterat över att allt fler aktörer i branschen har börjat 
kommunicera hållbara budskap, och därtill noterat olika strategier för detta. Vi har 
därför en egen uppfattning om dagligvaruhandelns kommunikation av hållbara varor 
men då vi i denna studie ämnat att på ett transparent och forskningsetiskt korrekt sätt 
framlägga vår forskningsprocess menar vi att våra åsikter inte speglat studiens 
utförande. 
 
Bryman (2008, s. 368) understryker att subjektivitet särskilt kan framträda i kvalitativ 
forskning eftersom forskaren startar på ett tämligen öppet sätt. Vi var medvetna om 
denna aspekt, varför vi författare kontinuerligt reflekterat och diskuterat sinsemellan 
eller med vår handledare om så behövts, för att klargöra eventuella implikationer av vår 
subjektivitet. För att främja objektiviteten i studien, som Ejvegård (2009, s. 19) betonar 
är en plikt för forskaren, har vi haft tidigare författares åtskilda meningar i åtanke då vi 
utformat problemformulering och teoretisk referensram samt åskådliggjort skilda 
meningar då vi upplevt en viss fråga som kontroversiell. Vi har även strävat efter att 
förhålla oss objektiva i terminologi och ordval samt tydliggjort då vi framlagt vår egen 
åsikt. Vi menar därför att vårt personliga intresse i hållbarhetsfrågor och vår 
förförståelse speglar av sig i själva ämnesvalet, men att vi på ett sakenligt sätt tagit 
hänsyn till god vetenskaplig sed för att detta inte heller påverkat det empiriska 
innehållet i studien.  

2.2	  Forskningsfilosofiska	  frågor	  

2.2.1	  Verklighetssyn	   
Verkligheten som forskaren uppfattar, ontologin, handlar om synen på sociala 
entiteternas art eller natur och om dessa entiteter ska eller kan uppfattas som objektiva 
eller som konstruktioner (Bryman 2008, s. 35) och Lindholm (1980, s. 188-189) menar 
att dessa filosofiska ståndpunkter framför allt avgör hur en forskare ser på en given 
situation. Forskarens verklighetsuppfattning är ofta antingen objektivistisk eller 
konstruktionistisk, men kan också vara både och (Johansson Lindfors, 1993, s. 11). Med 
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en objektivistisk ståndpunkt anser forskaren att de sociala entiteterna besitter en för dem 
yttre verklighet som ligger utanför människans intellekt som denne inte kan påverka, 
medan en konstruktionistisk forskares ståndpunkt innebär att sociala entiteter bygger på 
aktörernas uppfattningar och handlingar som de genom samspel får till stånd 
kontinuerligt (Bryman, 2008, s. 35-37).  
 
Johansson Lindfors (1993, s. 39) framhäver att forskaren redan i studiens 
problemformulering oftast ger en antydan om dennes ontologiska inställning, och 
påverkar således den resterande forskningsprocessen. Då vi i denna studie vill 
undersöka konsumenters uppfattningar om dagligvaruhandelns kommunikation av 
hållbara varor vill vi framhålla hur deras subjektiva verklighet som individer kommer 
till uttryck i en socialt konstruerad verklighet. Vi som forskare intar därför en 
konstruktionistisk snarare än objektiv verklighetssyn då vi menar att det är 
konsumenten som enskild individs uppfattningar och handlingar som skapar och ger 
mening till dennes verklighet. 

2.2.2	  Kunskapssyn	   
Den kunskapsteoretiska och epistemologiska synen en forskare besitter handlar om vad 
denne betraktar som kunskap inom ett ämnesområde och delas ofta upp i ytterligheterna 
positivism och tolkningsperspektiv, även kallat hermeneutik (Bryman, 2008, s. 29, 30, 
32). Positivism bygger på ett naturvetenskapligt förhållningssätt där forskningens roll 
består av att pröva teorier och tillhandahålla material för uppställandet och utveckling 
av regelmässiga lagar då man studerar den sociala verkligheten samt att vetenskapen 
ska vara objektiv, dvs värderingsfri (Bryman, 2008, s. 30). Den hermeneutiska 
kunskapssynen å andra sidan kräver att samhällsforskaren vid studier av den sociala 
verkligheten använder en annan logik i forskningsprocessen för att fånga den subjektiva 
innebörden av människans unika handling (Bryman, 2008, 32).  
 
Den motsättning som finns mellan den positivism och den tolkande hermeneutiken 
speglas enligt von Wright (1971, s. 1) och Barbosa da Silva & Wahlberg (1994, s. 51-
52) i en åtskillnad då den förstnämnda ämnar förklara mänskligt beteende medan 
sistnämnde söker en empatisk förståelse av det mänskliga beteendet. I denna studie ser 
vi på kunskapen från det hermeneutiska perspektivet då vi ämnar tolka konsumenternas 
tidigare upplevelser utifrån hur de väljer att uttrycka sina individuella beteenden, en 
verklighet vi i enighet med Johansson Lindfors (1993, s. 46) måste förstås i sitt 
sammanhang. Vi vill inte förklara konsumenternas uppfattning av dagligvaruhandelns 
kommunikation utan vidare söka empatisk förståelse för vad konsumenternas tolkning 
av kommunikationen är förankrat i. Detta styrks av Barbosa da Silva & Wahlberg 
(1994, s. 52) som menar att den hermeneutiska tolkningen bör tillämpas då man vill 
söka förståelse för just människans tidigare upplevelser och vid studier av hur individer 
tillkännager sitt medvetande.  

2.2.3	  Angreppssätt 
Forskarens sätt att närma sig den empiriska verkligheten är oftast relaterat till 
kunskapssynen men behöver inte vara en självklar härledning till denna utan påverkas 
även av forskarens frågeställning och syfte med undersökningen (Johansson Lindfors, s. 
54, 1993). Bryman (2008, s. 25) förtydligar att valet av angreppssätt beror på att all 
vetenskaplig forskning kopplas till teori, men att teorin spelar olika roll i olika typer av 
underökningar. Oftast skiljer man mellan det deduktiva och induktiva sättet att förhålla 
sig till teorin, även fast dessa ofta överlappar varandra (Johansson-Lindfors, 1993, s. 
54). Det deduktiva synsättet innebär att teorin står som grund för den undersökning som 
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görs och syftet med undersökningen är att svara på frågor som styrs av teorin. Det 
induktiva synsättet ser istället på teorin som ett resultat av undersökningen, dvs något 
som framträder efter insamling av empirisk data (Bryman, 2008, s. 25-29).  
 
I denna studie användes det deduktiva synsättet då vi valt att tolka det empiriska 
materialet utifrån en teoretisk referensram. Enligt Johansson Lindfors (1993, s. 55-56) 
redogörelse intar vi ett deduktivt synsätt eftersom vi baserat på en litteratursökning 
skapar en modell av tidigare teorier som behandlar konsumenternas perceptionsprocess 
för att sedan undersöka om dessa teorier även kan appliceras i en 
dagligvaruhandelskontext. Vi har inte för avsikt att generera nya teorier utan har använt 
oss av en teoretisk referensram som grund för olika aspekter inom 
perceptionsprocessen. Genom empirisk insamling av data har vi därför i denna studie 
ämnat söka förståelse för respondenternas uppfattningar utifrån existerande forskning 
för att bidra med relevanta rekommendationer till dagligvaruhandeln och framtida 
forskning.  

2.3	  Forskningsstrategi 
Utefter en härledning av tidigare nämnda förutsättningar har vi valt att genomföra en 
kvalitativ undersökning. Vårt intresse ligger i att söka en djupare förståelse för 
konsumenternas uppfattning om dagligvaruhandelns kommunikation av hållbara varor, 
inte på något sätt kvantifiera eller generalisera deras beteende. Därför menar vi med 
stöd av Barbosa da Silva & Wahlberg (1994, s. 56-57) att en kvalitativ metod bör 
användas eftersom vi inte kan, eller vill, kvantifiera konsumenternas subjektiva 
upplevelser. Detta anser vi även faller naturligt med vår problemformulering, eftersom 
varje enskild konsument inte bara har sina unika upplevelser utan även sin egen 
uppfattning om vad exempelvis begreppet hållbara dagligvaror egentligen är. Det är 
därför i kontexten av konsumenternas subjektiva verklighet vi ämnar tolka för att svara 
på syftet om hur dessa individer stimuleras av dagligvaruhandelns kommunikation.  

2.4	  Teorival	  och	  källkritik 

Johansson Lindfors (1993, s. 87-90) menar att det kritiska teorivalet består av två faser; 
teorisökning och teorianvändning och har inom samhällsvetenskapen fått ett allt mer 
framträdande fokus än tidigare. Hon menar att det ofta är det empiriska materialet som 
källkritiskt granskas medan kritiska granskningar av teoretiska förförställningarna inte 
har fått tillräcklig uppmärksamhet (Johansson Lindfors, 1993, s. 87) Vi kommer här 
nedan presentera våra utgångspunkter, dels vårt litteratururval och hur vi på ett 
källkritiskt sätt förhållit oss i användningen av den existerande litteraturen. 

2.4.1	  Teorisökning	  och	  urval 
Johansson Lindfors (1993, s. 87) framhäver att teorisökningen handlar om dels själva 
teoriurvalet, men även om att fastställa utgångspunkterna för detta val vilket är intimt 
förknippat med studiens problemformulering. För att förstå hur konsumenter uppfattar 
dagligvaruhandelns kommunikation av hållbara varor, vilket indikerar en explorativ 
problemformulering (Johansson-Lindfors, 1992, s. 23), har vi i vårt litteratururval 
använt oss av tidigare forskning som tillsammans bildar en tvärvetenskaplig teoretisk 
referensram. För att visa hur konsumenter uppfattar information har grunden i vår 
teoretiska referensram byggts efter Hawkins & Mothersbaughs (2013) modell om 
informationsbearbetning för konsumenters beslutsfattande, där de tre första stegen 
exponering, uppmärksamhet och tolkning innefattar uppfattning av information. Vi har 
därefter sökt och valt ut litteratur om marknadskommunikation för att med detta visa på 
hur dagligvaruhandeln kan arbeta med sin kommunikation. Därefter sätter vi detta i 
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kontexten av vår problemformulering som inbegriper hållbara varor genom att använda 
oss av tidigare forskning som relaterar till kommunikation av hållbarhet. Vi följer 
därmed Johansson Lindfors (1993, s. 87) uppmaning om att inte avgränsa oss för hårt 
till ett visst samhällsvetenskapligt ämne vid vår teoriinsamling då vår 
problemformulering kräver en tvärvetenskaplighet av både psykologi och 
kommunikationsvetenskap i sammanhanget av hållbarhet 
 
Då vårt angreppssätt är deduktivt ville vi med denna referensram bilda en teoretisk 
grund som vi sedan kunde använda för att tolka empirisk data vi samlat in. Ekström et 
al. (2007, s. 6) menar att det ständigt sker en utveckling inom området 
konsumentbeteende och därigenom att synen på konsumenten förändrats från tidigare 
antagande av klassisk nationalekonomisk teori om att konsumenten har fullständig 
information som hen använder i köpbeslutet. Vidare framhäver de att traditionella 
modeller inom konsumentbeteende ofta antar ett planlagt beteende men att dagens 
konsumenter fattar beslut under tidspress och att inköp görs av vanor och ej genom 
någon omfattande utvärderingsprocess, därför behöver dessa traditionella modeller 
revideras. Då vi i enlighet med Ekström et al. (2007, s. 6) inte förutsätter att dagens 
konsumenter är passiva har vi i vårt litteraturval sökt efter teorier som visar både hur 
den hållbara kommunikationen kan stimulera konsumenter men även begränsa denna 
stimulans. Detta val av litteratur ger oss därför en solid teoretisk grund för vår analys 
och slutsats om hur konsumenter uppfattar kommunikationen. 
 
Vi ämnade med denna teoretiska referensram bilda en kunskapsmättnad som vi sedan 
kunde använda för att gå vidare till datainsamlingen. Johansson Lindfors (1993, s. 88) 
menar att det är svårt att veta vad som är tillräckligt för att uppnå denna mättnad 
eftersom litteratursökning sker genom hela uppsatsarbetet. För att få en så relevant 
teorianvändning som möjligt har vi kontinuerligt under uppsatsarbetet reviderat denna 
för att den ska vara tillämplig i förhållande till vår problemformulering. 

2.4.2.	  Litteratursökning 

Vi har i vår litteratursökning främst använt oss av databasen EBSCO som vi har haft 
tillgång till via Umeå Universitetsbibliotek. Vi har genom denna resurs även kunnat 
söka oss till vetenskapliga artiklar som publicerats i olika tidskrifter som publicerar 
forskning inom de områden vi funnit relevanta för vår studie, t.ex. Journal of Marketing 
Communications, Journal of Marketing och Journal of Business ethics. Då vi använt oss 
av EBSCO för att hitta vetenskapliga artiklar har vi filtrerat efter artiklar som är peer 
reviewed, dvs granskade av andra forskare inom fältet, vilket är en fördel då en högre 
kvalitet kan säkerställas. Även sökmotorn Google Scholar har använts för att hitta 
litteratur. Denna har en fördel då det är möjligt att se hur ofta artiklarna har blivit 
citerade av andra författare av akademiska verk, vilket Bryman (2008, s. 114) menar 
underlättar då man vill bedöma betydelsen som artiklarna har. Vi har därigenom funnit 
att exempelvis Vermeir & Verbeke (2006) och Picket-Baker & Ozaki (2008) är väl 
citerade vilket indikerar att de flitigt används av andra forskare. Då vi funnit relevanta 
artiklar i Google Scholar har vi sedan sökt efter dom i EBSCO med peer reviewed-filter 
för att kontrollera detta innan de använts. Genom de vetenskapliga artiklar vi funnit 
relevanta för vår studie har vi sökt oss vidare till referenser dessa författare använt sig 
av, för att hitta ytterligare inspiration till att bredda och fördjupa vårt litteratururval. 
Vissa studier vi använt som exempelvis Blom (2013) och Fredriksson & Fuentes (2014) 
är rapporter skrivna för snarare praktiskt än akademisk betydelse och är således inte 
peer reviewed men dock skrivna av etablerade forskare som anses tillförlitliga.  
 



	  

	   8	  

Då vi sökt litteratur har vi även tagit del av bokverk till både teoretisk referensram och 
metoddelarna. Till teorin fann vi böcker om konsumentbeteende (Hawkins & 
Mothersbaugh, 2013; Solomon et al., 2013 ), marknadskommunikation (De Pelsmacker 
et al., 2013) och hållbar marknadsföring (Belz & Peattie, 2012). Dessa är väletablerade 
forskare inom sina respektive områden och böckernas innehåll om grunderna i 
marknadskommunikation och konsumentbeteende har i stor grad varit samstämmig, 
vilket borgar för en solid teoretisk grund. Då merparten av den litteratur vi använt oss 
av är på engelska har vi själva översatt detta till svenska vilket inte varit något problem 
då vi båda behärskar det engelska språket mycket väl. Har oklarheter om översättning 
uppstått har vi konsulterat varandra och använt ordlexikon för att referensens 
ursprungliga mening ska framställas på korrekt sätt.  

2.4.3	  Källkritik 
För att tillförlitligheten ska kunna säkerställas har vi följt de krav och förhållningssätt 
den vetenskapliga litteraturen förespråkar. Ejvegård (2009, s. 71-73) belyser fyra krav 
som en forskare bör ställa på sina källor: (1) äkthetskravet, som innebär kontroll om 
materialets äkthet; (2) oberoendekravet, dvs att man fastställer värdet genom att ta reda 
på varifrån uppgifter och fakta har sitt ursprung, generellt är primära källor bättre än 
sekundära då det sistnämnda medvetet eller omedvetet i återgivelsen ha ryckts ur sitt 
sammanhang; (3) färskhetskravet, vilket förordar att forskaren hellre bör utgå från en 
nyare källa än från en äldre, men att forskaren fortfarande undersöker vad som tidigare 
publicerats; samt (4) samtidighetskravet, som förordar att källor som återger händelser 
tidsmässigt närmare då de inträffar, kan i detaljer vara mer korrekta än då de återges 
senare på grund av både förståelse- och glömskefaktorer. Detta kan tolkas som att 
färskhetskravet och samtidighetskravet närmast talar emot varandra, men för att avväga 
dessa krav menar Johansson Lindfors 1993, s. 89-90) att forskaren bör följa principen 
att orientera sig om den senaste forskningen men att den inte ska vara på bekostnad av 
äldre värdefull kunskap. 
 
För att följa dessa krav i största möjliga mån har vi därför nyttjat källor som vi anser 
uppfyller dessa krav och principer. Grunden i vårt forskningsproblem, dvs hur 
kommunikationen uppfattas, är ett forskningsfält som har en betydande konsensus kring 
den logiska referensramen av hur information kan exponeras genom olika kanaler, för 
att sedan eventuellt uppmärksammas och tolkas av konsumenten. Då vi använder en 
grund (perceptionsprocessen) i vår teoretiska referensram som innefattar en historik av 
bristande efterrapportering av specifika studier har det varit svårt att lyfta fram 
primärkällor och hänvisa till liknande studier inom området. Då vi använt oss av 
bokverk författade av väletablerade forskare inom ämnet, som återger 
perceptionsprocessen på samma sätt, anser vi att denna rådande konsensus bekräftar 
tillförlitlighet för modellen.  
 
Vi har för både böcker och artiklar varit noggranna i att använda oss av originalkällan i 
så stor utsträckning som möjligt av både forskningsetiska och kvalitetsmässiga 
anledningar. Sällsynta undantag har skett då originalkällan är på ett annat språk än 
svenska eller engelska eller då vi helt enkelt inte hittat den trots idoga försök. Där så 
varit möjligt har vi alltid sökt och använt den primära källan och med dessa 
grundläggande framställningarna bedömer vi ändå uppfylla äkthet-, oberoende- och 
färskhetskrav då de är publicerade i flera av de ledande forskarnas senaste upplagor, 
vilket Ejvegård (2009, s. 74) också menar man kan använda som en kritisk regel. När 
det gäller det specifika forskningsområdet om uppfattningen konsumenter har gällande 
hållbar kommunikation är kunskapsläget tämligen outforskat, vilket är grunden till 
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denna studie. Forskning kring hållbar marknadsföring i allmänhet är dock ett aktuellt 
och växande område vilket har underlättat för oss att hitta nyligen genomförda studier 
vilket gagnar tillförlitligheten. Vi menar därför att vi uppfyller ovan nämnda kriterier 
med visst förbehåll för samtidighetskriteriet, vilket Ejvegård (2009, s. 73) menar kan 
vara svårt att strikt tillämpa. 
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3. Teoretisk referensram 

3.1	  Från	  problemet	  till	  konsumenten	  
Den 19 augusti 2014 inträffade Overshoot Day, dagen då vi människor överskred 
jordens uppskattade naturbudget för året 2014 (Global Footprint Network, 2014). Efter 
detta datum, och fram till det nya året, levde vi över jordens tillgångar. I början på 
1960-talet användes endast cirka två tredjedelar av jordens resurser på ett år, men redan 
i mitten av 1970-talet överskred förbrukningen över vad som var hållbart (WWF, 2014). 
Lester Brown (1981) lyfte problemet med denna utveckling och begreppet hållbar 
utveckling fick sedan internationell spridning år 1987 då World Commission on 
Environment and Development [WCED] släppte rapporten “Our Common Future”, i 
folkmun kallad Brundtlandrapporten. I denna beskrivs hållbar utveckling som 
“development that meets the needs of the present without compromising the ability of 
future generations to meet their own needs” (WCED, 1987). Rapporten kom fram till att 
sambandet mellan fattigdom, ojämlikhet och miljöförsämring skulle mötas med en ny 
era av ekonomisk tillväxt som samtidigt ska vara socialt och miljömässigt hållbar. 
 
Corporate Social Responsibility [CSR] är ett koncept som oftast definieras då företag 
integrerar sociala och miljömässiga frågor i verksamheten och i kontakt med 
intressenter på en frivillig basis, dvs att göra detta bortom de lagmässiga förpliktelser 
som finns (Commission of the European Communities, 2001). World Business Council 
for Sustainable Development (WBCSD, 1998, s. 3) definierar CSR som “the continuing 
commitment by business to contribute to economic development while improving the 
quality of life of the workforce and their families as well as of the community and 
society at large” De menar att hållbar utveckling vilar på tre pelare: ekonomisk tillväxt, 
ekologisk balans, och sociala framsteg (WBCSD, 1998, s. 21). Peattie (2001, s. 145) 
menar dock att företagens CSR arbete och hållbara marknadsföring inte kan påverka 
samhället om inte konsumenterna förstår de underliggande problemen till företagens 
utveckling av “gröna produkter”.  
 
Detta kan dock te sig problematiskt för konsumenter inom dagligvaruhandeln, även om 
aktörer till dagligvaruhandeln förstått vikten av och ansträngt sig mer i hållbarhetsfrågor 
(Lehner, 2015, s. 91). En studie av Jones et al. (2011) har undersökt hur några av de 
största brittiska dagligvarukedjorna kommunicerar den hållbara konsumtionsagendan i 
butiken. Resultaten visade att kedjorna snarare uppmanade konsumenterna att handla 
mer än att konsumera bättre, att budskapen med hållbart konsumtionstema var begränsat 
och att det fanns en brist på tillgänglig information om hållbar konsumtion vid 
försäljningsstället (Jones et al., 2011, s. 940-942). Svenska studier har visat på en 
liknande problematik för konsumenterna att förstå den hållbara kommunikationen 
(Blom, 2013; Fredriksson & Fuentes, 2014; Sjöström & Ählström, 2005). 

Hållbar	  konsumtion	  och	  hållbara	  varor	  
Konsumentverket (2015) definierar hållbar konsumtion som att man bryr sig om de 
konsekvenser som konsumtionen har på miljön, ekonomin och sociala förhållanden. 
Miljömässig/ekologisk konsumtion innebär att man väljer varor och tjänster som inte 
belastar naturens resurser mer än att de kan återhämtas av egen kraft. Ekonomiskt 
hållbar konsumtion innebär att individen inte konsumerar mer än vad hen har råd med 
samt sparar pengar för framtida oförutsedda händelser. Med social/etisk konsumtion 
menas att i samband med produktionen av den köpta varan ska ingen människa ha farit 
illa, dvs arbetat under dåliga arbetsförhållanden eller med orättvisa arbetsvillkor. 
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Social/etisk konsumtion innefattar även att individer inte ska köpa varor som är farliga 
att konsumera eller på något sätt skadar sin- eller andras hälsa.  
 
Hållbara varor är, som beskrivet ovan, varor som kan konsumeras med hänsyn till 
miljön, ekonomin och sociala förhållanden. Hållbara varor kan även omnämnas som 
ekologiska varor eller gröna varor, vilket enligt Jordbruksverket (2015) innefattar varor 
som är producerade med en strävan att “nyttja naturresurser som energi, mark och 
vatten på ett långsiktigt hållbart sätt” samt att ta stor hänsyn till djurens välfärd. 
Ekologisk mat avser mat som är framodlad utan kemiska bekämpningsmedel eller 
konstgödsel samt att djuren får vistas utomhus och under förhållanden som passar deras 
naturliga beteenden (Livsmedelsverket, 2015).  

3.2	  Vad	  påverkar	  konsumenterna? 

Vid studier inom konsumentbeteende studeras individer, grupper och organisationer för 
att möjliggöra en förståelse för konsumenternas behov och önskemål och det är viktigt 
att företagen förstår processen bakom konsumenternas beslutsfattande för att uppnå 
framgångsrik marknadsföring (Hawkins & Mothersbaugh, 2013, s. 6-7). 
Konsumentbeteende är en flerdimensionell och komplicerad process som styrs av 
externa- och interna influenser, individens livsstil, upplevda självbild och tidigare 
erfarenheter (Hawkins & Mothersbaugh, 2013, s. 6, 24-26). Externa influenser består av 
den kultur som individen kommer ifrån, demografisk profil, social status och hur den 
sociala gruppen tillsammans med familjen påverkar den enskilda individen. Interna 
influenser sammanfattar individens attityd, dvs individens associationer mellan ett 
objekt och hur detta objekt värderas. Interna influenser hjälper oss förstå hur individens 
engagemang, personlighet och känslor påverkar hens beteende. Dessa innefattar också 
individens kognitiva förmåga att tolka och bearbeta information, dvs individens 
perceptionsprocess, vilket är det område denna studie kommer att fokusera på. 
 
Studien syftar att undersöka vilken typ av kommunikation som har en positiv påverkan 
på dagligvarukonsumenter till att köpa hållbara varor och vilken typ av kommunikation 
som konsumenter inte stimuleras av. Fokus ligger på teorier och modeller som berör hur 
individer uppfattar dagligvaruhandelsföretagens kommunikation, genom att utgå från 
individens perceptionsprocess. Evans et al. (2008, s. 39-40) framhäver att det är av 
betydelse att i ett tidigt skede integrera psykologiska begrepp, inom studier kring 
konsumentbeteende, för att förstå hur konsumenter reagerar på olika 
marknadsföringsåtgärder. Perceptionspsykologiska principer tillämpas ofta inom 
marknadsföring för att öka sannolikheten för att konsumenter ska uppfatta och ta till sig 
information och budskap på rätt sätt (Evans et al., 2008, s. 39-40) och dessa principer 
kommer vi senare att gå in på. Först vill vi presentera den modell (se Figur 1 nedan) vi 
utgår från i denna studie. Denna modell är baserad på Hawkins & Mothersbaughs 
(2013) perceptionsmodell men vi har även valt att inkludera tidigare forskning kring 
företagens möjligheter och motgångar i att kommunicera hållbara budskap. Vi har också 
tagit hänsyn till individens engagemang i hållbarhetsfrågor, där vi influerats av D’Souza 
& Taghians (2005, s. 52-53) distinktion mellan lågt respektive högt involverade gröna 
konsumenter. Detta på grund av att forskning tyder på att en individ till högre grad 
uppfattar hållbar kommunikationen om hen har ett intresse för att värna om den hållbara 
utvecklingen (Leire & Thidell, 2005, 1061-1062; Thögersen, 2000, s. 305).  
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Perceptionen delas vanligen in i tre delar: exponering, uppmärksamhet och tolkning 
(Hawkins & Mothersbaugh, 2013, s. 272). Exponering inträffar när någon form av 
stimulus kommer inom en individs räckhåll, uppmärksamhet inträffar när individen 
lägger märke till denna stimulus och tolkning sker när individen skapar mening till det 
som uppmärksammats. Modellen kan ge en bild av att perceptionsprocessen framstår 
som att de tre delarna följer varandra på ett linjärt vis, men som Hawkins & 
Mothersbaugh (2013, s. 273) påpekar är dessa delar tydligt sammankopplande och 
inträffar till stor del samtidigt. Detta påverkas exempelvis av att information som lagrats 
i en persons minne kan påverka uppfattningen av ett specifik stimulus. Vi har vidare 
valt att presentera dessa tre delar separat i enighet med Hawkins & Mothersbaugh 
(2013), men vi vill göra läsaren uppmärksam på att delarna i mångt och mycket går ihop 
med varandra vilket framgår i vår resultat- och analysdel. På detta sätt ämnar vi urskilja 
de olika delarna i processen i förhållande till individernas hållbarhetsengagemang och 
även om någon del i processen är särskilt betydande för att stimulera 
dagligvaruhandelns konsumenter.   

3.3	  Exponering 

För att konsumenterna ska uppmärksamma företagens marknadsföringsaktiviteter är det 
första steget att se till att konsumenterna exponeras för budskapet eller erbjudandet 
(Evans et al., 2008, s. 42). Vi använder våra sensoriska receptorer (ögon, näsa, öron, 
mun och fingrar) för att reagera på stimuli som exempelvis ljus och ljud. Olika stimuli 
framkallar eller återskapar bilder av tidigare händelser och den information vi tar emot 
genom våra sensoriska receptorer bestämmer hur vi reagerar på stimuli (Solomon et al., 
2013, s. 121, 124). Pickett-Baker & Ozaki (2008, s. 289-290) menar att konsumenter 
sällan upplever att de exponeras av grön marknadsföring och därför kan företag påverka 
konsumenterna till att välja hållbara produkter genom mer effektiv kommunikation som 
exponerar produkterna bättre än vad de görs idag. Vi bombarderas idag med mängder 
av olika marknadsföringsbudskap från flera håll, därför är det av betydelse för företagen 
att välja rätt kommunikationskanaler, vid rätt tidpunkt, för att nå de tänkta 
målgrupperna (Evans et al., 2008, s. 42-43, 61; Hawkins & Mothersbaugh, 2013, s. 
273).  

3.3.1	  Kommunikationskanaler	   
Genom olika kommunikationskanaler kan företagen förmedla meddelanden till 
konsumenterna. Det finns en stor variation av kommunikationskanaler att använda sig 
av, var och en med sina styrkor och svagheter. Företag använder sig därför oftast av 

Figur 1. Individens uppfattning av hållbar kommunikation 
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flera olika kanaler, de skapar en så kallad kommunikationsmix, för att i så hög grad som 
möjligt nå ut med sina budskap till konsumenterna (De Pelsmacker et al., 2013, s. 4-5). 
Marknadskommunikationen används för att påverka eller övertyga konsumenterna och 
detta kan göras via personlig kommunikation eller masskommunikation. Genom 
personliga meddelande kan företag till större grad påverka enskilda konsumenter att 
förstå budskapet och de kan lättare och snabbare få feedback från konsumenten. Via 
masskommunikation sänder företaget ut meddelanden till en större mängd anonyma 
individer. Masskommunikationen kan därmed snabbt nå ut till en stor publik men 
påverkan på den enskilda konsumenten är mycket låg och risken för ett misstolkat 
budskap är högre. Vid masskommunikation sker dessutom envägs-kommunikation, 
vilket gör att graden av feedback blir mycket låg.  Nedan följer beskrivningar av olika 
kommunikationskanaler som företag idag använder sig av för att exponera sina 
budskap. Kopplat till varje kanal diskuterar vi även aspekter kring hållbar 
kommunikation. 

Annonsering 

Den mest kända, synliga och kanske den viktigaste kommunikationskanalen är enligt 
(De Pelsmacker et al. (2013, s. 4, 203-206) annonsering, vilket är masskommunikation 
som genom olika medier förmedlar ett meddelande till konsumenterna. Vid 
användandet av reklam är det tydligt att meddelandet som kommuniceras är betalt av ett 
visst företag. Genom reklam kan företag nå ut till många målgrupper, från barn till 
pensionärer. Inom reklam är det viktigt att ha en genomtänkt strategi för att med hjälp 
av budskapet på något sätt övertyga konsumenten. Marknadsföraren måste lära känna 
den målgrupp som reklamen ska riktas till, vilket innebär en förståelse för vad som 
karaktäriserar gruppen och vilka värderingar de har. Därefter handlar det om att försöka 
övertyga gruppen om varför exempelvis en specifik produkt passar just dem. Exempel 
på medier som används vid annonsering är tidningar, tv, radio, bio och 
utomhusannonsering i form av reklampelare, anslagstavlor och meddelanden ombord på 
bussar och tåg (De Pelsmacker et al., 2013, s. 268-274). 
 
Det finns utmaningar med att använda massmedial annonsering för att marknadsföra 
hållbara produkter, Belz & Peattie (2012, s. 204) konstaterar att annonsering är så pass 
starkt förknippat med det konventionella marknadsföringsparadigmet som betonar de 
ytliga framställningarna av produkterna snarare än innehållet i sig. Porter et al. (1997, s. 
74-75) menar att det är en utmaning att på ett meningsfullt sätt kommunicera det 
komplexa samspelet mellan sociala, miljömässiga och ekonomiska egenskaper en 
hållbar produkt har på liknande sätt som konventionella produkter framställs i 
traditionella reklamfilmer eller tidningsannonser. I en undersökning av brittiska 
Consumer Focus framställs 3Cs principen [Clarity, Credibility, Comparability] för att 
grön annonsering ska få konsumenternas förtroende (Yates, 2009, s. 4-5).  Konsumenter 
vill först och främst ha tydlig och klar information [Clarity] som inte är för teknisk utan 
lätt att förstå och pekar ut poängen. Den ska vara trovärdig [Credibility], tillgänglig, 
realistisk, kontrollerbar och meningsfull vilket innebär att texten ska vara stor och tydlig 
och inte innehålla någon fotnot eller asterisk som kan uppfattas som en hållhake 
Slutligen och bland det främsta konsumenter efterfrågar kring informationen i grön 
annonsering är jämförelser [Comparability] som är enkla och meningsfulla. Eftersom 
antalet gröna produkter och budskap ökar kan den stora mängden information göra det 
svårt för konsumenter att göra jämförelser och det blir svårt för avsändaren att särskilja 
sitt gröna budskap (Yates, 2009, s. 4-5), vilket kan leda till problematik om 
greenwashing som vi diskuterar i senare avsnitt. 
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Säljfrämjande	  åtgärder 
Med tanke på ett ökande antal produktkategorier och mängder av varumärken som 
erbjuder samma produkter blir konsumenter idag mer och mer priskänsliga och generellt 
sett inte lojala till ett och samma varumärke (De Pelsmacker et al., 2013, s. 374). De 
flesta köpbesluten tar plats i butiksmiljön och därför har butikskommunikation blivit ett 
allt vanligare verktyg för påverka konsumenterna vilket leder till att fler företag tar till 
säljfrämjande åtgärder i butiksmiljön för att öka sin marknadsandel (De Pelsmacker et 
al., 2013, s. 376, 378; Park et al., 1989, s. 431). Säljfrämjande åtgärder är kortsiktiga 
initiativ av företagen som fokuserar på att stimulera konsumenterna till att välja en 
specifik produktkategori. Exempel på verktyg för att ”främja” konsumenterna är 
skyltning om sänkt pris, kuponger, tävlingar, lotterier och gratis prover (De Pelsmacker 
et al., 2013, s. 376, 379). Belz & Peattie (2012, s. 206) menar att detta verktyg har blivit 
kritiserat och väljs ofta bort i kontexten av hållbarhet då syftet är att öka materiell 
konsumtion vilket anses leda till överkonsumtion eller slöseri av resurser. De hävdar 
dock att det finns säljfrämjande åtgärder återförsäljare kan använda för att uppmuntra en 
hållbar konsumtion, som genom att erbjuda extra fördelar till produkten som 
exempelvis återvinningshantering då produkten är förbrukad.  

Direkt	  marknadsföring 

Direkt marknadsföring handlar om att skapa en personlig kontakt med sina kunder och 
vidare behålla kontakten genom att erbjuda lösningar anpassat till den enskildes behov 
och önskemål för att tillfredsställa kunderna och öka deras lojalitet (De Pelsmacker et 
al., 2013, s. 423).  Som vi nämnt i tidigare del är konsumenter idag allt mer priskänsliga 
och lojaliteten till specifika varumärken har inte lika stor betydelse. Företag idag letar 
efter nya verktyg för att skapa initiativ för konsumenterna att prova deras produkter, 
därför har de insett vikten av den personliga kommunikationen. De vanligaste medierna 
för detta är via email, telefon eller att skicka produktinformation direkt hem till enskilda 
konsumenter som företagen identifierat via olika databaser (De Pelsmacker et al., 2013, 
s. 432-437). Belz & Peattie (2012, s. 205) påpekar faktumet att just kommunikation via 
email har blivit ett av de vanligaste verktygen, främst för miljöorganisationer, att nå ut 
med sina budskap eftersom vid utskick via email sker ingen användning av papper eller 
miljöpåverkan vilket följer de hållbara budskapen.   

Sociala	  medier 
Hanna et al. (2011, s. 272-273) framhäver att sociala mediaplattformar är den för 
närvarande mest lovande kommunikationsmiljön för att nå och interagera med 
företagets konsumenter på ett meningsfullt och rikt sätt. Innehållet i sådana plattformar 
består av sociala nätverk, bloggar, videobloggar, podcasts, wikis, bilder och andra 
“flöden” (Vernuccio, 2014, s. 212-213). Individer använder sociala nätverk för att hålla 
sig uppdaterade om sina vänner och andra nyheter men även för att söka information 
om produkter och varumärken (De Pelsmacker et al., 2013, s. 527). Dock accepteras 
inte den traditionella marknadsföringen på samma sätt via sociala nätverk och därför 
bör företag använda dessa för andra syften. Företagens kan använda sociala medier för 
att förmedla produktinformation, erbjudanden och kampanjer men för att lyckas bör de 
vara mer personliga, ärliga och intressanta på det sättet att de reagerar på trender samt 
aktivt uppdaterar sin virtuella profil (De Pelsmacker et al., 2013, s. 527-528, 530). 
 
Sett till hållbara varor kan det vara till stor fördel för företagen att använda den två-
vägs-kommunikationen som sociala medier uppmuntrar till, med tanke på att det kan 
bjuda in många konsumenter som värnar om den hållbara utvecklingen att sprida 
budskapen vidare (Belz & Peattie, 2012, s. 222). I en studie om online-rapportering av 
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hållbarhetsfrågor kom Isenmann et al. (2007, s. 498) fram till att företag kan förbättra 
denna genom att gå ifrån en envägs monolog till en mer interaktiv och personlig dialog, 
och därigenom utveckla rapportering online bort från en “one size fits all”-
kommunikation som tryckt media innehåller.  
 
Under de senaste åren har fler och fler studier undersökt effekten av word-of-mouth 
[WOM] och speciellt inom marknadsföringsämnet har betydelsen av både positiv word-
of-mouth [PWOM] och negativ word-of-mouth [NWOM] uppmärksammats (Williams 
& Buttle, 2014 s. 1423). Konsumenter påverkas starkt av andra konsumenters åsikter 
vid beslut om att köpa en produkt (Yubo & Jinhong, 2008, s. 477) och detta gäller för 
både PWOM och NWOM vilket kan skapa mycket negativa rykten (Williams & Buttle, 
2014 s. 1423). Yubo & Jinhong (2008) uppmärksammar den nya typen av WOM vilken 
innebär att använda andra konsumenters recensioner av produkter som en 
kommunikationskanal. Internet och sociala nätverk spelar en stor roll i detta då det är 
mycket enkelt att dela informationen med andra konsumenter samt att individer bryr sig 
mycket om transparensen som åsikter från andra konsumenter innebär, vilket tenderar 
att ge ett större förtroende än företagens kommunikation och har därför stor betydelse 
för köpbeslutet (Yubo & Jinhong, 2008, s. 477-478).   

3.3.2	  Tekniska	  komponenter	   
De Pelsmacker et al. (2013) framhäver betydelsen av att lägga stor vikt vid de tekniska 
frågor som diskuteras i samband med valet av kommunikationskanaler. Genom att 
noggrant kalkylera och jämföra olika komponenter såsom frekvens, räckvidd, vikt och 
kontinuitet för olika marknadsföringsaktiviteter ökar sannolikheten att en större del av 
målgruppen exponeras för budskapet (De Pelsmacker et al., 2013, s. 252-253). En av de 
största frågorna är hur ofta konsumenterna bör exponeras för budskapet, dvs vilken 
frekvens som kommunikationen bör hålla för att vara så effektiv som möjligt. En allmän 
teori kring detta är att en låg frekvens innebär en negativ respons från om budskapet är 
för nytt och inte helt förståeligt och en allt för hög frekvens kan leda till en ännu mer 
negativ inställning till det budskap som kommuniceras (Kirmani, 1997, s. 84; Pechmann 
& Stewart, 1988, s. 319-320). Ett sätt att motverka den irritation som kan uppstå vid 
mer frekventa kampanjer är att göra små ändringar i reklamen/annonsen så att 
konsumenten inte blir exponerad för samma budskap gång på gång (MacInnis et al., 
2002, s. 403). Det har även visat sig att konsumenter tolkar en hög frekvens av 
marknadsföringsaktiviteter som ett tecken på hög kvalité, dvs att högre 
marknadsföringskostnader reflekterar större ansträngningar och medför därför ett ökat 
förtroende till en hög kvalitét på företagets produkter (Kirmani, 1997, s. 84).  
 
En annan komponent som bör kontrolleras är hur många procent som förväntas 
exponeras för budskapet, dvs räckvidden och vikten av det som kommuniceras, genom 
att under en given tidsperiod mäta hur många som möjligen kan nås av meddelandet 
(De Pelsmacker et al., 2013, s. 258). Räckvidden och vikten av meddelandet ökar dock 
ändå om målgruppen exponeras för fler uttrycksmedel, exempelvis både tv- och 
radioreklam (De Pelsmacker et al., 2013, s. 259-260). På grund av att många köpbeslut 
idag tas närmare själva köpet är kontinuitet i kommunikationen mycket viktigt och 
generellt sett tenderar för mycket fokus under korta perioder, och ingenting resten av 
året, vara skadligt för företaget eftersom att folk tenderar att mycket snabbt glömma 
bort information de blivit exponerade för (De Pelsmacker et al., 2013, s. 263).  
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3.4	  Uppmärksamhet	  
Det andra steget i att nå konsumenterna handlar om att fånga och bibehålla 
konsumentens uppmärksamhet (Evans et al., 2008, s. 43). Exponeringen är nödvändig 
för att få kontakt med konsumenten men inte tillräcklig för att konsumenten ska reagera 
på budskapet som kommuniceras. När konsumenter exponeras för olika 
marknadsaktiviteter framhäver Evans et al. att individer riktar sitt fokus på information 
som är relevant för dom och om budskapet inte upplevs som relevant så ges ingen 
vidare uppmärksamhet till exempelvis annonsen eller reklamen.  

3.4.1	  Selektiv	  uppmärksamhet 
Jacobi (1984, s. 434) diskuterar olika perspektiv kring begreppet information overload 
och påstår att det viktigaste för att studera överbelastning (overload) är den vida 
accepterade tron att informationsprocessen och beslutsfattandet är selektivt. Som vi 
nämnt tidigare bombarderas vi idag med enorma mängder marknadsföringsbudskap och 
därför har vi lärt oss att välja eller selektera den information vi exponeras för. Individer 
tillåter sig alltså att endast ta till sig vissa budskap, resterande budskap förkastas och 
behandlas inte vidare i våra sinnen (Evans et al., 2008, s. 61). Det finns enligt Hawkins 
& Mothersbaugh (2013, s. 284) två individuella faktorer som främst påverkar 
konsumenters uppmärksamhet; motivation som styrs av intresse och behov samt 
förmåga som är individens kapacitet att ta hand om och bearbeta information. 
Konsumentens involvering i produkten indikerar hens intresse eller motivation för en 
specifik produktkategori (Hawkins & Mothersbaugh 2013, s. 284). Enligt Festingers 
dissonansteori uppmärksammar människan inte information som är inkonsekvent med 
våra personliga övertygelser och mentala ramverk, utan stöter omedvetet bort 
information, medan information som är konsistent selektivt accepteras (Festinger, 1957, 
s. 225). Denna teori är intressant i skenet av hållbar kommunikation då Kollmuss & 
Agyeman (2002, s. 254-255) menar att vi undviker information om miljöproblem 
eftersom detta hotar eller motsätter grundläggande antaganden som kan finnas om ett 
kvalitativt liv med ekonomiskt välstånd och materiella behov.  

3.4.2	  Butiksmiljöns	  betydelse 

De Pelsmacker et al. (2013, s. 393-403) talar om vikten av att fånga uppmärksamhet i 
butiksmiljön med hjälp av kommunikation vid inköpstillfället (Point-of-purchase). Park 
et al. (1989) genomförde en väl citerad studie om hur situationsfaktorer påverkar 
konsumenters beteende i dagligvaruhandeln. De klargör att konsumentbeteendet för 
dagligvaror skiljer sig från andra varor eftersom individen har flertalet mål och 
preferenser som ska uppnås under besöket i butiken samt att detta ofta sker rutinmässigt 
(Park et al., 1989, s. 422; Thögersen et al., 2012, s. 194). Dagligvarukonsumenter tar 
den största delen av sina beslut om vilka varor de ska köpa vid just inköpstillfället, 
därför är butiksmiljöns utformning och design mycket viktig för att styra 
konsumenterna till att välja specifika varor och upptäcka nya behov som de tidigare inte 
planerat för (Park et al., 1989, s. 431). Använder dagligvarubutikerna tydliga 
anvisningar, exempelvis skyltar för gångar och hyllor samt produktinformation i 
butiken, kan kunden lätt orientera sig och därmed till högre grad bearbeta de budskap 
som butiksmiljön kommunicerar (Park et al., 1989, s. 431-432). Detta är även viktigt att 
lyfta upp när det gäller hållbar kommunikation då svenska konsumenter efterfrågar mer 
information kring hållbara varor samt att informationen bör vara lättillgänglig och 
lättolkad (Blom, 2013, s. 25).  
 
Genom isolering av produkter kan man separera en stimulus från ett annat, vilket i 
butiksmiljön kan ske genom att placera vissa typer av varor i en fristående del av 
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butiken (Hawkins & Mothersbaugh, 2013, s. 282). I dagligvarubutiker kan varor som 
placeras vid gavlar och kiosker inne i butiken lättare stå ut, hittas och drar således till 
sig mer uppmärksamhet (Hawkins & Mothersbaugh, 2013, s. 281). Användandet av 
denna strategi har ökat bland återförsäljare av ekologiska och miljövänliga produkter 
(Nijssen & Douglas, 2008, s. 84), varför de vill utvidga bland annat De Pelsmacker et 
als. (2005) forskning om konsumenters betalningsvilja för hållbara produkter med att 
även undersöka butikens utformning. Nijssen & Douglas (2008, s. 99) menar att vid 
kommunikation som är miljövänlig eller socialt riktad bör återförsäljare av hållbara 
produkter överväga att organisera dessa produkter i en speciell sektion eftersom det 
finns ett samband mellan en social medvetenhet och en positiv attityd till återförsäljare 
som organiserar en internationell matsektion. Då vi i denna studie ämnar undersöka 
uppfattningar utifrån en kvalitativ metod avser vi inte testa något liknande samband 
utan endast söka förståelse för konsumenternas uppmärksamhet kring isolering av 
hållbara produkter då det blivit allt mer vanliga inslag i dagligvaruhandeln. 

3.4.3	  Miljömärkningar	   
Gröna och etiska märkningar är ett viktigt medel för att kommunicera med kunder, inte 
minst då det kommer till livsmedel, då de på ett enkelt och trovärdigt sätt kommunicerar 
varans sociala och miljömässiga referenser (Belz & Peattie, 2012, s. 206). Dessa har 
utvecklats till ett av de dominerande medlen inom marknadskommunikation för grönt 
innehåll i produkter (Rex & Baumann, 2007, s. 574).  Dock säger viss forskning att 
många konsumenter är förvirrade över mängden märkningar vilket leder till att 
trovärdigheten till märkningarna minskar då det är svårt att skilja en eko-märkning från 
andra typer av märkningar (Leire & Thidell, 2005, s. 1064). Märkningar är ett väl 
använt kommunikationsmedlen för att påverka konsumenters beteende och är 
fördelaktig att använda på förpackningar och inne i affären där konsumenterna ofta 
fattar det slutgiltiga köpbeslutet (Nancarrow et al., 1998, s. 117). Rex & Baumann 
(2007, s. 574) framhäver att miljömärkningar inom marknadsföring ses som teknisk 
information till produkten men för att uppnå en grönare konsumtion måste en vidare 
grupp konsumenter än endast det djupt gröna segmentet adresseras. 
 
Existerande märkningar skiljer sig åt på flera sätt: om de är frivilliga att använda eller 
ej, om de tar upp en eller flera frågor, informationsnivån den erbjuder, om de 
kommunicerar egenskaper som konsumenter vill undvika eller egenskaper som 
attraherar konsumenter samt nivån samt stilen på verifikationen som stödjer märkningen 
(Belz & Peattie, 2012, s. 206). Positiv miljöinformation på produkterna hjälper 
konsumenterna att särskilja dem från andra produkter som har en neutral information, 
men till detta behövs även miljömässig kunskap och attityd hos konsumenten för att 
köpa en miljömärkt produkt (Leire & Thidell, 2005, s. 1061-1062). Studier i Norden har 
visat att märkningar som producenterna själva deklarerar har ett lägre förtroende hos 
konsumenterna och de reagerar mer negativt på dessa än de märkningar som är 
framtagna av en självständig tredje part (Jensen et al.; Smallbone & Page refererade i 
Leire & Thidell, 2005, s. 1065). D’Souza & Taghian (2005, s. 59) kom i sin studie om 
konsumenters kognitiva respons av grön reklam fram till att tredjepartsmärkningar är 
särskilt viktiga att använda av företag då konsumenternas tveksamheter och negativa 
känslor kring grön reklam då utesluts. En studie i Italien har dock visat att då 
konsumenter upplever återförsäljaren som hängiven åt sitt hållbarhetsarbete har de mer 
förtroende för de ekologiska produkterna som återförsäljaren marknadsför som sin egen 
märkesvara (Perrini et al., 2010, s. 523).  
 



	  

	   18	  

Thögersen (2000, s. 305) har i en studie om psykologiska faktorer som får konsumenter 
att uppmärksamma ekologiskt märkta varor kommit fram till att det är osannolikt att en 
konsument fäster uppmärksamhet på en miljömärkning om hen inte värderar att skydda 
miljön. Thögersen menar också att när det gäller ekologiskt märkta varor är 
tillgängligheten i dagligvaruhandeln den viktigaste faktorn för att konsumenten ska 
fästa uppmärksamhet på märkningen, en stark förekomst av miljömärkta varor gör att 
dom är lättare att upptäcka samt underlättar för konsumenterna att lära sig om 
märkningen (Thögersen, 2000, s. 307).  

3.4.4	  Tekniker	  för	  att	  fånga	  och	  bibehålla	  konsumenternas	  uppmärksamhet	  
Evans et al. (2008, s. 45-50) presenterar ett antal tekniker för att öka sannolikheten att 
konsumenter uppmärksammar budskap. Dessa tekniker avser färger, rörelser, storlekens 
betydelse, betingade reaktioner, nyhetsvärde, humor och delaktighet. Generellt sätt ter 
det sig att användning av färger mer sannolikt fångar konsumentens uppmärksamhet, 
till skillnad mot svartvita objekt, och att det främst är den röda färgen som har det 
största uppmärksamhetsvärdet. Solomon et al. (2013, s. 125) menar att speciellt den 
röda kulören stimulerar aptit och begär och andra färger som exempelvis blå skapar mer 
avslappnade känslor. Alves (2009, s. 5) indikerar också att mer eller mindre alla gröna, 
dvs miljömässiga, reklamer innehåller olika egenskaper som exempelvis grön färg eller 
bilder på natur eller landskap. Rörelser tenderar också att fånga uppmärksamhet där 
reklamfilmer därför är en effektiv teknik för att skapa uppmärksamhet (Evans et al., 
2008, s. 45). En aspekt som bör tas i beaktning då man vill kommunicera ett budskap är 
storleken och när man talar om storlek innebär inte en fördubblad storlek att budskapet 
uppmärksammas i dubbelt så stor grad (Evans et al., 2008, s. 47). Illustrationer och 
textens layout i proportion till ytan fångar i större grad uppmärksamheten (Pieters & 
Wedel, 2004, s. 47-48). 
 
En annan teknik som ofta används inom exempelvis radio- eller tv-reklam är betingade 
reaktioner som redan existerar. Här använder marknadsförare ljudspår, jinglar eller 
“pling” som redan är väl kända för den tänkta målgruppen (Evans et al., 2008, s. 47-49). 
Motsatt till denna teknik kan även nyhetsvärdet i kommunikationen väcka 
uppmärksamhet. Om ett budskap presenteras på ett annorlunda sätt eller på något vis 
sticker ut från omgivningen ökar sannolikheten för att detta budskap uppmärksammas. 
Något som visat sig mycket användbart i marknadskommunikation är även att använda 
sig av humor. Detta gäller särskilt när man vill förbättra igenkännande av ett varumärke 
men används över lag ofta i tv och radioreklam. Slutligen är delaktighet viktigt för att 
bibehålla konsumenternas uppmärksamhet. Genom att involvera konsumenterna och 
uppmana dem att vara delaktiga, ökar sannolikheten för att uppmärksamheten bibehålls. 
Ett bra sätt att använda sig av detta är att vara aningen tvetydig eller ofullständig i 
budskapet, då detta framkallar att konsumenterna känner att de vill “fylla i det som 
fattas” (Evans et al., 2008, s. 50). Detta kan dock ses som problematiskt när det gäller 
hållbara budskap då studier visat att konsumenterna vill mötas av tydlig information 
kring hållbarhetsaspekter (Blom, 2013; Fredriksson & Fuentes, 2014) men Isenmann et 
al. (2007, s. 498) menar ändå att genom att använda en mer interaktiv och personlig 
dialog kan man underlätta att hållbarhetskommunikation når intressenterna. Ett annat 
sätt att fånga uppmärksamhet av hållbara varor är att visa på ett “win-win” scenario för 
både konsumenten och dess omgivning av att konsumenten väljer ett grönare alternativ 
(Pickett-Baker & Ozaki, 2008, s. 290). 
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3.5	  Tolkning 

Tolkningen är den del som främst fokuserar på perceptionspsykologiska kunskaper, 
vilka behandlar hur vi med hjälp av våra sinnen skapar mening i sensorisk information. 
När konsumenten uppmärksammat budskapet kommer hen att tolka och försöka ska 
skapa mening i det, för att uppfatta vad som kommuniceras (Evans et al., 2008, s. 39-
40). Hur individen tolkar budskapet beror på de föreställningar som hen har samt den 
situation som budskapet presenteras inom (Solomon et al., 2013, s. 137). Den slutliga 
betydelsen av ett budskap varierar mellan olika individer, två personer som 
uppmärksammar ett budskap kan tolka det på helt olika sätt. Det behöver alltså inte vara 
så att konsumenten tolkar budskapet som marknadsförarna vill men det finns ett antal 
perceptionspsykologiska principer som kan öka sannolikheten för att budskapet tolkas 
på rätt sätt (Evans et al., 2008, s. 39-40, 50-65), vilka vi nedan kommer att presentera.  

3.5.1	  Perception	  genom	  olika	  sinnen 

Med hjälp av våra olika sinnen kan vi bli medvetna om vår omgivning och på så sätt 
tolka olika budskap och därför är det viktigt att marknadsförare använder sig av olika 
tillvägagångssätt för att rikta sin kommunikation till samtliga av våra sinnen: syn, lukt, 
hörsel, smak och känsel (Evans et al., 2008, s. 50). För att uppnå perception genom 
synen är det av betydelse att lägga vikt vid val av färger, förpackningar, produktdesign 
och en bra logga samt att då man ser till smaksinnet kan det ofta vara bilden av 
varumärket som är av betydelse (Evans et al., 2008, s. 51). För ekologiskt märkta 
matprodukter fann Grankvist & Biel (2001, s. 408) i en studie på svenska 
livsmedelskonsumenter att produktens smak var det viktigaste kriteriet för att köpa 
varan. Livsmedelsföretag ägnar mycket tid till att producera produkter med god smak 
men det handlar även om att beskriva den goda smaken med ord för att stimulera 
konsumentens förväntningar om produkten (Solomon et al., 2013, s. 130). 
 
Det finns begränsningar för vad våra sinnen kan uppfatta, så kallade sensoriska trösklar, 
vilka påverkar att vi inte alltid kan ta in den sensoriska informationen som riktas till oss 
(Evans et al., 2008, s. 58). Det sätt som vi reagerar på nya budskap är baserat på tidigare 
erfarenheter samt vad vi förväntar oss att se i de budskap som presenteras (Evans et al., 
2008, s. 54-55). Marknadsförare kan hjälpa konsumenterna att uppfatta budskapet på 
det tänkta sättet genom att använda sig av olika tecken och symboler då dessa kan 
framkalla associationer till tidigare erfarenheter hos konsumenterna, vilket i sin tur gör 
att de lättare kan tolka informationen (Evans et al., 2008, s. 65). För hållbara varor kan 
vi exempelvis tänka oss att en svensk flagga vill signalera närhet och uppfattas som 
närproducerat eller att ett grönt löv ska uppfattas naturligt och därför har produkten 
framtagits med hänsyn till miljön. Genom associationer underlättar marknadsföraren för 
konsumenten att passera de sensoriska trösklarna och även välja varor som denne kan 
uttrycka sin personlighet genom (Solomon et al., 2013, s. 140), vilket därigenom också 
bör vara av stor vikt för konsumenter med ett miljöintresse att kunna identifiera sig med 
en hållbar vara. 

3.5.2	  Ordens	  betydelse 

Det är vidare viktigt att poängtera att de ordval som används i kommunikationen har 
stor betydelse för att konsumenterna ska tolka budskapet på tänkt sätt (Solomon et al., 
2013, s. 140). Tolkningen av ord är subjektiv och tenderar även att vara öppen för en 
stor del psykologisk påverkan (Hawkins & Mothersbaugh, 2013, s. 287). I denna aspekt 
kan man skilja mellan en semantisk betydelse, vilken är samma vedertagna betydelse 
som ord återges i en ordbok, och den psykologiska betydelsen som är betydelsen ord 
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skapar till en individ eller grupp baserat på kontexten den framkommer i samt 
mottagarens förväntningar och erfarenheter (Hawkins & Mothersbaugh, 2013, s. 
287).  Lingvistikforskarna Quick & Stephan (2008, s. 465) har kommit fram till att vissa 
dogmatiska ord som måste och behöva, eller ordval som uppfattas som ett hot, kan hos 
mottagaren orsaka en känsla av inskränkande på den personliga friheten och därmed blir 
meddelandet mindre övertygande.  
 
Kommunikationsbyrån Futerra, specialiserade på hållbarhet, har i en undersökning med 
hjälp av fokusgrupper kommit fram till att olika ord och termer som har med hållbar 
utveckling att göra uppfattas olika av allmänheten. Vissa termer som undersöktes tyckte 
deltagarna var lättare att förstå och tycka om, vissa fungerade sådär, och vissa var lätt 
missförstådda och ogillades av deltagarna (Futerra, 2007, s. 2, 4).  Studien fann att 
termer som mottogs bättre var de som låter som sunt förnuft och deltagarna var bekanta 
med, humoristiskt tilltalande, handlar mer om vi, eftersom människor vill vara 
deltagande och följer beteenden vi ser omkring oss, samt termer som handlar om att 
vara smart eftersom vi människor vill vara smarta (Futerra, 2007, s. 2-3). Termer som 
mottogs sämre i undersökningen var de som uppfattades moraliserande och anklagande, 
aggressiva, som skuldbelägger mottagaren, låter effektiva men tråkiga och de sätter en 
märkning som miljöaktivist eller återvinnare på mottagaren.  

3.5.3	  Budskapens	  innehåll	   
Futerra (2007) har även kommit fram till att det i marknadsföring med hållbara budskap 
är viktigt att konsumenterna inte bara förstå den bokstavliga meningen utav orden som 
kommuniceras utan också att kunna balansera denna med konnotationen, dvs känslor 
och bilder de förknippar orden med. Futerra (2007, s. 1, 3) fann nämligen att termer som 
var menade att personifiera budskap samt empatiska och känsloladdade ord ger en 
väldigt entusiastisk kognatisk respons. Att kommunicera hållbara varor skiljer sig från 
att kommunicera konventionella varor och trots en ökande andel kampanjer av 
hållbarhet har kommunikationen inte nått målgruppen som den ska och i vissa fall inte 
blivit hörd (Emery, 2012, s. 219). En produkts miljömässiga egenskaper är ofta dolda 
för konsumenten och Rex & Baumann (2007, s. 571) menar därför att en 
marknadsförares huvuduppgift är att informera konsumenterna om produktens 
miljömässiga kvaliteter. 
 
För att få kommunikationen att uppfattas rätt av mottagaren bör den delas upp i en 
kognitivt “tänkande” process eller en affektiv “emotionell” process där den kognitiva 
tolkningen definieras som “a process whereby stimuli are placed into existing categories 
of meaning” (Hawkins & Mothersbaugh, 2013, s. 287). Denna kategorisering menar 
dock Gregan-Paxton (2005, s. 127) är problematisk och kan leda till 
katagoriseringsambivalens, vilket inträffar när information kring nya produkter gör det 
omöjligt eller åtminstone svårt att placera nya erbjudanden i enskilda existerande 
kategorier. Vi tror på ett liknande sätt att ökningen av hållbara varor och märkningar 
inom dagligvaruhandeln kan göra det svårt för konsumenter att kategorisera och tolka 
innehållet och signalerna av dessa. 

Att	  kommunicera	  olika	  behov	  
Med anledning av att konsumenter ofta inte låter sin positiva attityd till etiska produkter 
omsättas i praktiken undersökte White et al. (2012)  det väl utforskade s.k. behavorial-
intention gap, utifrån den prosociala just-world theory, hur rättvisemärkta produkter 
(kaffe och te) bör kommuniceras av marknadsförare och hur fel marknadsföring kan slå 
tillbaka på försäljningen av dessa varor. De kommer i sin studie fram till att en viss grad 
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av hjälpbehov bör kommuniceras för att få konsumenter att agera. Det finns dock en 
risk med alltför intensiva budskap kring hjälpbehov då konsumenterna kan bli mindre 
benägna att hjälpa till, dvs köpa rättvisemärkta produkter (White et al., 2012, s. 114). 
När det gäller dessa typer av varor menar White et al. att låg respons från konsumenter 
kan bero på bristande tillit till att produkterna faktiskt återställer rättvisa, och det inte är 
tillräckligt för en marknadsförare av etiska produkter att endast påtala attribut som att 
det är rättvisemärkt. Kommunikationen som innehåller högt hjälpbehov kan därmed slå 
tillbaka, speciellt då den inte håller klar information om hur konsumentens handling, 
dvs köp, kommer upprätta orättvisa (White al., 2012, s. 115). Vi tänker oss att detta 
även kan vara en aspekt som ter sig inom dagligvaruhandeln, både prosociala och 
miljömässiga uppmaningar, som dagligvarukonsumenterna kan tolka på detta sätt.   
 
Om ett miljöbudskaps innehåll ämnar attrahera ett personligt behov eller en idel 
miljömässig fördel hos konsumenten har betydelse för hur budskapet stimulerar olika 
konsumenter. Grimmer & Woolley (2012, s. 244-245) fann att konsumenter som har en 
lägre miljöpåverkan stimuleras mer av en reklam som framhåller en personlig fördel för 
konsumenten än då en enbart miljömässig fördel exponerades. För konsumenter som 
har en större miljöpåverkan gav en reklam innehållandes ett rent miljömässigt budskap 
större respons, vilket enligt Grimmer & Woolley (2012, s. 244-245) visar på att 
konsumenter med en större känslomässig oro för miljön påverkas mer av en reklam som 
innehåller en personlig fördel och inte ett rent miljömässigt budskap. De antyder att 
konsumentens respons till miljöuppmaningar styrs av deras känslor om miljön, och inte 
deras faktiska miljökunskap eller deras tidigare faktiska miljöbeteende (Grimmer & 
Woolley, 2012, s. 245). Detta menar vi är intressant att undersöka för att på en djupare 
nivå förstå hur konsumenter uppfattar hållbara budskap som anspelar på ett personligt 
och miljömässigt behov. 

Normativa	  budskap 

Flertalet studier har undersökt om normativa budskap kan påverka konsumenter till 
ett mer miljövänligt beteende (CIAL Dini et al., 1990; Goldstein et al., 2008; Schultz et 
al., 2008). I en senare fältstudie undersökte de Groot et al. (2013) vilken påverkan 
normativa budskap har inom dagligvaruhandeln, för att uppmuntra konsumenter att 
använda färre gratis plastpåsar och därigenom också agera mer hållbart. De använde 
olika miljömässiga budskap som innehöll en injunktiv norm (dvs vad andra tycker är ok 
eller ej), en personlig norm (individens tro om deras moraliska förpliktelser att bedriva 
ett visst beteende) samt dessa kombinerade. Studien kom fram till att normativa 
budskap tillsammans med miljöbudskap kan främja ett mindre användande av 
plastpåsar men att då injunktiva och personliga normer var kombinerade användes minst 
plastpåsar (de Groot et al., 2013, s. 1838-1841). En annan slutsats de kom fram till, och 
som vi anser är av särskilt intresse i vår studie, är att även då ett icke-miljövänligt 
beteende finns hos konsumenter så leder ett injunktivt budskap till att de använder färre 
plastpåsar.  
 
Resultatet från denna studie är alltså att förändringar av uppmaningar till ett mer 
normativt budskap kan användas för att konsumenter ska agera mer i linje med den 
miljövänliga normen, och att det är viktigare med ett normativt fokus snarare än 
budskapets fokus på det faktiska beteendet (de Groot, 2013, s. 1841). En tidigare studie 
av Goldstein et al. (2008), som undersökte hur normativa budskap kan påverka 
hotellgäster att återanvända handdukar, kom även fram till att miljöbudskap med 
underliggande deskriptiv norm, dvs vad andra faktiskt gör eller har gjort, gav den största 
påverkan på konsumenternas beteende. Vi anser att denna typ av undersökning är 
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intressant att inkludera i en kvalitativ studie som denna, för att söka förståelse för hur 
dagligvarukonsumenterna reagerar och tolkar olika normativa budskap för just hållbara 
varor. 

3.5.4	  Greenwashing 
Slutligen vill vi lyfta upp begreppet greenwashing, då detta är en faktor som påverkar 
konsumenters tolkningar av företagens kommunikation av hållbara varor (Chen & 
Chang, 2013, 497). När hållbar kommunikation studeras är begreppet greenwashing 
svårt att inte ta i beaktande, då det anses vara en barriär till att utveckla en hållbar 
ekonomi (Horiuchi et al., 2009, s. 3). Termen myntades av Jay Westerveld 1986 då han 
skrev om organisationer som lägger större ansträngningar på att marknadsföra sig som 
gröna istället för att faktiskt vara gröna i praktiken (Orange, 2010, s. 30). Fenomenet har 
sedan fångat både forskare och praktikers uppmärksamhet och har sedermera fått olika 
definitioner men en övergripande förklaring lyder “the act of misleading consumers 
regarding the environmental practices of a company or the environmental benefits of a 
product or service” (TerraChoice, 2007, s. 1). Med anledning av den skepticism 
konsumenter kan ha mot hållbar kommunikation är det viktigt för företag att vara 
konsekventa och trovärdiga i sin kommunikation av hållbarhet för att den inte ska bli 
ansedd som greenwashing (Belz & Peattie, 2012 s. 218). Om konsumenterna uppfattar 
marknadsföringsaktiviteterna av hållbara produkter som falsk och de inte uppfyller de 
miljömässiga, sociala eller ekonomiska anspråken som uppgetts är risken inte bara att 
den hållbara produkten blir bortvald vid framtida köpbeslut utan hela kategorin hållbara 
produkter kan bli förkastad (Emery, 2012, s. 226). Konsumenter har genom åren fått allt 
högre förväntningar och ställer högre krav på hållbar marknadsföring samt att fler 
klagomål från konsumenter har riktats mot marknadsföring av hållbara produkter då 
konsumenterna förväntas sig mer från dessa än från standardprodukter som inte uppger 
sig vara bättre hållbarhetsmässigt (Emery, 2012, s. 226). 
 
Horiuchi et al. (2009, s. 14) tar även upp att gällande gröna meddelanden upplever 
kunder att de överöses av dessa från företagen och följden blir att kunderna inte längre 
uppmärksammar företag som framhäver sig som gröna då detta inte längre ses som en 
särskiljande faktor. Även om den massiva informationen skapar medvetenhet kring 
miljöfrågor har den svårt att vinna konsumentens tillit (Horiuchi et al., 2009, s. 14). 
Många miljömässiga budskap är enligt konsumenterna tvetydliga och vilseledande, när 
de istället borde vara tydliga, sanningsenliga och precisa för att ingjuta konsumenter 
förtroende vilket behövs för att de ska kunna besluta sig för en grön produkt (Chen & 
Chang, 2013, s. 489). Vidare har författarna kommit fram till att företag måste minska 
förvirringen och risken som gröna konsumenter upplever genom att reducera 
greenwashing beteenden och de menar att den stora utmaningen för företag idag är hur 
de ska öka sitt gröna förtroende då (Chen & Chang, 2013, s. 489, 498).  
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4. Tillvägagångssätt 

4.1	  Fokusgrupper 

För att möjliggöra en förståelse för vårt problem ur konsumentens perspektiv valde vi 
att genomföra ett antal fokusgrupper, bestående av dagligvarukonsumenter.  Vårt val av 
metod har inspirerats av tidigare studier som gjorts för att ta reda på konsumenternas 
uppfattning om olika företags hållbarhetskommunikation. Handelns utvecklingsråd 
(2014) genomförde bland annat en studie med fokusgrupper i syfte att undersöka hur 
konsumenter till detaljhandeln uppfattar olika företags “gröna erbjudanden” och hur 
butikernas utformning sett till hållbara aspekter påverkar konsumenterna (Fredriksson & 
Fuentes, 2014). I en studie gjord av Cox (2008) användes fokusgrupper för att 
undersöka relationen mellan hållbar marknadsföring och allmän tolkning av denna, 
genom att titta på hur en grupp konsumenter diskuterar ämnet.   
 
En fokusgruppdiskussion är en form av kvalitativ intervjumetod där ett antal deltagare 
samlas för att diskutera ett av forskaren förutbestämt ämne (Heiskanen et al., 2008, s 
153). Användandet av fokusgrupper är en vanlig och värdefull metod vid kvalitativa 
undersökningar som studerar konsumentbeteenden (Threlfall, 1999, s. 105). Metoden är 
främst användbart när forskaren vill få fram empirisk data som säger något om 
betydelsebildning i grupper, och interaktionen mellan deltagarna i gruppen möjliggör 
uttryck för sådant som i andra sammanhang inte kommer fram eller som är taget för 
givet (Halkier, 2010, s 7-8). Vidare menar Threlfall (1999, s. 105) också att vikten av att 
använda fokusgrupper främst lämpar sig då forskaren vill förstå konsumenternas 
attityder, tolkningar och åsikter kring ett specifikt ämne. Vi anser därför att 
fokusgrupper är en passande metod för denna studie då vi samlat flera konsumenter vid 
ett och samma tillfälle och därigenom skapat en interaktion mellan deltagarna.  
 
Bryman (2008) lyfter upp att interaktionen i fokusgruppen gör svaren intressanta då 
deltagare kan, med hjälp av andra deltagares åsikter, komma fram till svar som hen inte 
tänkt på vid en första början. Detta kan vara en fördel i jämförelse med en vanlig 
individuell intervju som består mer av en fråga-svar-fråga sekvens (Bryman, 2008, s 
449). I vanliga individuella intervjuer kan intervjuaren undvika att ifrågasätta om 
intervjuobjektet ger svar som motsäger sådant hen tidigare sagt eller som helt enkelt inte 
är sant, men i en fokusgrupp kan deltagarna argumentera med varandra, reflektera och 
kanske ändra uppfattning vilket innebär att forskaren då får en möjlighet att få mer 
realistiska beskrivningar (Bryman, 2008, s. 449). Fokusgruppmetoden är därför 
intressant för vår studie där vi vill få deltagarna att komma ihåg och dela med sig av 
hållbar kommunikation de sett tidigare. Vi menar att vid en individuell intervju kan det 
vara svårt för en enskild individ att komma ihåg kommunikation den exponerats för, 
men när fler deltagare delar med sig av sina intryck kan den enskilda individen bli 
påmind om fler aspekter av vad hen uppfattat av den hållbara kommunikationen. I 
fokusgruppen kan deltagarna ”spinna vidare” på varandras uppfattningar, och 
därigenom kan interaktionen mellan deltagarna bidra till mer djupgående empirisk data 
till studien. En risk med en sådan interaktion är enligt Halkier (2010, s. 11) att den 
sociala kontrollen i gruppen kan hindra att vissa individers åsikter, som avviker från 
gruppen, inte kommer fram. För att minimera denna risk har vi varit noggranna att 
påtala för deltagarna, både innan- och under fokusgrupperna, att inga åsikter är rätt eller 
fel för att skapa så öppet samtalsklimat som möjligt där alla oavsett åsikter får komma 
till tal. Då vi märkt att deltagare har haft avvikande åsikter har vi uppmuntrat till att dela 
med sig av dessa. 
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Vad som skiljer fokusgrupper från andra typer av gruppintervjuer är att 
gruppinteraktionen står i fokus tillsammans med ett ämnesfokus som bestämts av 
forskaren (Halkier, 2010, s. 7). Då kan gruppdeltagarna pressa varandra att vara 
explicita i sina “förhandlingar” i gruppen, vilket innebär att fokusgrupper kan producera 
data om hur bestämda innehållsliga tolkningar kan framledas av sociala processer 
(Halkier, 2010, s. 8).  Fokusgrupper lämpar sig därför för vår studie då vi i dessa 
fokusgrupper kunnat leda deltagarna in på olika ämnen och sedan låta dem föra samtalet 
på det sätt de ser och tolkar kommunikationen. Heiskanen et al. (2008, s. 154) 
framhåller detta då de menar att forskaren genom att använda sig av fokusgrupper just 
kan skapa en förståelse för hur deltagarna väljer att närma sig ämnet och då även förstå 
vilka ord och uttryck som används för att beskriva de olika aspekterna inom ämnet. 
Deltagarna får själva beskriva koncepten (Heiskanen et al., 2008, s. 154), vilket är av 
fördel för oss då vi vill undersöka hur olika typer av ord och uttryck från 
dagligvaruhandelns kommunikation av hållbara varor uppfattas av deltagarna.  Vidare 
poängterar Morgan (1998, s. 23) att ju mer bekant fokusgruppsdeltagarna är med ämnet 
som diskuteras i fokusgruppen, desto mer lämpligt är det att genomföra fokusgrupper på 
grund av att deltagarna då kan diskutera forskningsfrågan på ett enklare och mer aktivt 
sätt. Vi menar därför att den valda metoden lämpar sig särskilt väl till ämnet vi studerar 
då dagligvaror frekvent konsumeras i samhället och förmodligen kan konsumenterna då 
även relatera till branschens kommunikation, både genom butiksbesök och annan 
marknadsföring. 
 
Wilkinson (1998, s. 185) framhäver att det i studier där fokus är på personers 
erfarenheter, betydelser, åsikter och förståelser finns en särskild styrka i att använda 
fokusgrupper som primär datainsamlingsmetod för både nya forskningsområden eller 
för att undersöka existerande forskning utifrån fokusgruppsdeltagarnas egna perspektiv. 
Då vi i denna studie vill undersöka konsumenters uppfattningar om dagligvaruhandelns 
hållbara kommunikation, vilket är ett ämne som är tämligen outforskat, anser vi att 
denna metod är ändamålsenlig för att få insikter inom detta. Metodvalet styrks 
ytterligare av vår konstruktionistiska verklighetssyn, även om metoden kan användas 
oavsett epistemologiska ståndpunkter (Wilkinson, 1998, s. 186), eftersom vi menar att 
verkligheten är något som kommer till stånd kontinuerligt och kollektivt tillsammans 
med andra personer. 

4.2	  Viktiga	  val	  inför	  fokusgrupper 

4.2.1	  Deltagare	  till	  fokusgrupperna 

Vi valde att undersöka unga vuxna i åldern 18 till 30 år. Forskningen har kommit fram 
till att motiv och attityder till hållbara varor skiljer sig mellan olika konsumentgrupper, 
särskilt också då det kommer till ekologiska livsmedel (Jakobsson & Fregidou-Malama 
2005, refererad i Holmberg et al., 2007, s. 9). Då denna studie ämnar söka en djupare 
förståelse för konsumenternas uppfattning om kommunikationen av denna typ av varor 
ansåg vi därför att det var intressant att undersöka en av dessa konsumentgrupper. Detta 
stöds av Bloor et al. (2001, s. 90) som menar att fokusgrupper är, som fristående metod, 
fördelaktigt att använda vid forskningsfrågor som relaterar till gruppnormer, 
gruppmeningar som bygger dessa normer samt grupprocessen där dessa gruppmeningar 
konstrueras. Vi anser därför att genom att undersöka en mer specifik konsumentgrupp 
kan vi generera ett starkare resultat då dessa gruppnormer nås till större grad. 
 
Studier (se t.ex. Magnusson et al., 2003, s. 115) har visat att yngre konsumenter har en 
mer positiv attityd till miljövänliga livsmedel än äldre, men att äldre köper Krav-
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certifierade produkter mer regelbundet än medelålders och unga (Krav, 2014, s 12). 
Tidigare forskning från USA visar också att välutbildade och medelålders konsumenter 
är en grupp som har ett mer medvetet ekologiskt konsumentbeteende än den övriga 
populationen (Roberts, 1996, s. 225-226). En undersökning gjord av Krav (2014, s- 12-
14) visar att även i Sverige är individer med högskoleutbildning, speciellt kvinnor, med 
en inkomst över genomsnittet en klart överrepresenterad grupp människor som köper 
ekologiskt. Vi finner därför, i likhet med (Vermeir & Verbeke, 2006, s. 188), att unga 
vuxna idag utgör ett strategisk viktigt segment av konsumenter att undersöka i och med 
att kommer datt vara konsumenter till dagligvaruhandeln för en lång tid framöver. Vad 
som gjorde det än mer intressant för oss att undersöka just denna grupp av konsumenter 
är att Solomon et al. (2013, s. 135) påstår att det idag är svårare att fånga 
uppmärksamheten hos den yngre målgruppen eftersom de till större del bearbetar 
information från mer än en källa samtidigt och därför distraheras från mer långvariga 
tankeprocesser och har svårt att koncentrera sig på specifika budskap. 

4.2.2	  Hur	  genomfördes	  urvalet? 

Vi använde oss av ett snöbollsurval för att få kontakt med potentiella deltagare till 
fokusgrupperna. Detta stöds av Bryman (2008, s. 455) som menar att någon form av 
bekvämlighetsval, exempelvis snöbollsurval oftast används för att välja deltagare till 
fokusgrupper. Ett snöbollsurval går ut på att forskaren först tar kontakt med ett mindre 
antal relevanta respondenter och därefter använder dessa för att få tillgång till fler 
respondenter (Bryman, 2008, s. 196). Via Facebook nådde vi ut till deltagare inom den 
tänkta konsumentgruppen (18-30 år). Vi skickade personliga meddelanden via 
Facebook där vi bjöd in till olika tillfällen att delta i en fokusgrupp, vidare bad vi dessa 
hänvisa till andra potentiella deltagare för att generera större uppslutning vid lämpligt 
tillfälle. I enlighet med god forskaretik (Bryman, 2008, s. 460; Halkier, 2010, s. 60) 
meddelade vi deltagarna vad studien handlar om, tanken bakom fokusgruppens syfte 
samt informerade deltagarna om att fokusgruppen skulle ta cirka 60-75 minuter att 
genomföra. Vidare av etiska skäl, samt för att underlätta rekryteringen av deltagare, 
meddelade vi även att deras identitet skulle förbli anonym i studien och som tack för 
deras medverkan skulle vi bjuda på fika. För att garantera närvaro skickade vi en 
påminnelse om tid och plats dagen innan fokusgruppen. 
 
Att använda bekvämlighetsurval vid rekrytering av fokusgruppsdeltagare är vanligt 
(Cox, 2008, s. 42), och fastän det urval av deltagare vi hade inte är representativt för 
alla unga konsumenter menar vi att de gav oss en tydlig bild om hur unga konsumenter 
uppfattar dagligvaruhandelns kommunikation av hållbara varor. För att uppmuntra 
diskussioner och meningsutbyten, vilken var en av huvudanledningarna till att vi 
genomförde fokusgrupper, menar Bloor et al. (2001, s. 20) att det är viktigt att se till att 
sammansättningen av fokusgruppsdeltagarna är diversifierad och inte utgör en alltför 
homogen grupp. Gruppen får inte heller vara alltför heterogen då detta kan leda till 
konflikter och resultera i uteslutande av vissa individers åsikter (Bloor, 2001, s. 20). Vi 
menar därför att vi med ett snöbollsurval får med deltagare som är bekanta med några 
av de andra deltagarna, vilket Bryman (2008, s. 457) lyfter fram som något positivt då 
diskussionen lättare kan löpa naturligt mellan deltagarna. Då valet av deltagare var 
selektivt såg vi därför till att redan under rekryteringen dela in dem i grupper som var 
någorlunda homogena (att deltagaren är bekant med någon annan i gruppen), men 
heterogena gällande kön, ålder och eventuella uppgifter om individernas engagemang 
för hållbarhetsfrågor. Forskare menar att fokusgrupper normalt sett brukar innehålla 
mellan 4-12 stycken deltagare (Bloor et al., 2001, s. 26; Halkier, 2010, s. 32; Heiskanen 
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et al., 2008, s. 153; Morgan, 1988, s. 43). Vi valde det lägre spannet om sex stycken 
deltagare i varje grupp, då vi kände att detta var hanterbart. 

4.3	  	  Utformning	  av	  strukturmall	  för	  fokusgrupperna	   

4.3.1	  Struktureringsnivå 

Det finns ett flertal val kring strukturen av fokusgrupper, bland annat vilken typ av 
fokusgruppsmodell som ska användas. I litteraturen beskrivs ofta tre olika typer av 
modeller för att strukturera fokusgrupper: en lös modell, en stram modell och en 
trattmodell som är en kombination av de två förstnämnda (Halkier, 2010, s. 37). Valet 
av modell bygger på studiens problemformulering, syfte och vilken vikt forskaren vill 
lägga vid fokusgruppens innehåll respektive social interaktion (Halkier, 2010, 37-38, 
40). I vår studie använde vi oss av trattmodellen eftersom den gav fördelen att 
kombinera en lösare styrning inledningsvis men även dra fördel av den strama modellen 
då vi ämnade avsluta med en mer aktiv involvering och ställa mer direkta frågor till 
deltagarna. 
 
Halkier (2010, s. 37) menar att en lös modell lämpar sig då forskaren främst är 
intresserad av att se och höra deltagarna diskutera med varandra, vilket passar vår studie 
då vi kan låta deltagarna själva presentera sina åsikter och därmed erhålla deras 
subjektiva uppfattning kring dagligvaruhandelns kommunikation. En annan fördel med 
att använda den lösa strukturen i början av fokusgruppen är om forskaren inte vet så 
mycket om förståelser och praktiker inom ämnesfältet sedan tidigare och vill få ut en 
explorativ dataproduktion av fokusgruppen (Halkier, 2010, s. 37), se exempelvis Shaw 
& Clarke (1999). Vi fick genom användningen av trattmodellen möjlighet att fokusera 
analysen både på det rent innehållsmässiga i fokusgruppsdiskussionerna men även hur 
interaktionen utvecklade sig mellan deltagarna, vilket också är viktigt att ta hänsyn till 
(Halkier, 2010, s. 67; Hartman, 2004, s. 402; Wibeck et al., 2007, s 259). Enligt Hansen 
et al. (1998, refererad i Halkier, 2010, s. 39) är trattmodellen den vanligaste modellen 
att använda för just kommunikationsforskning, vi anser därför att det faller oss naturligt 
att följa denna i vår studie. 

4.3.2	  Förberedande	  undersökning 
Innan fokusgrupperna genomfördes förberedde vi oss genom att övergripande titta på 
hur några av de svenska dagligvaruhandlarna idag kommunicerar hållbara budskap. Då 
tidigare forskning (De Pelsmacker et al., 2013, s. 376; Jones et al., 2011, s 940-942; 
Park et al., 1989, s. 431; Thögersen, 2000, s. 305) visar att just kommunikation i 
butiksmiljö är av stor betydelse lade vi främst vikt vid detta både vid förberedandet och 
under fokusgrupperna. Vi tog inspiration från Jones et al. (2011) som i sin studie, om 
hur Storbritanniens största dagligvaruhandlare kommunicerade sitt hållbarhetsarbete i 
butiken, samlade information genom att gå runt i butikerna. En fördel med att 
systematiskt observera hur dagligvaruhandlarna kommunicerar hållbarhet i butikerna är, 
som Jones et al. (2011, s. 939-940) nämner, att utifrån ett konsumentperspektiv få insikt 
i hur kommunikationen upplevs i en dynamisk butiksmiljö. Vi valde därför att besöka 
några av de större dagligvaruhandlarnas butiker i Umeå. Vårt mål med denna 
observation var inte att detaljerat beskriva hur dagligvaruhandlarna kommunicerar sina 
hållbara varor, vi ville endast i en bredare kontext undersöka vilka 
kommunikationskanaler de använder sig av, språket de använder, skyltningens placering 
och övriga tekniker som används i kommunikationen. Utöver insamlingen av hur 
hållbarhetsbudskapen kommuniceras i butikerna sökte vi även annan information kring 
dagligvaruhandlarnas sätt att kommunicera dessa budskap. Vi började med att läsa 
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företagens hållbarhetsrapporter och sökte även annan information på internet, via deras 
hemsidor och i sociala medier, om hur företagens hållbarhetsarbete kommuniceras 
genom olika kommunikationskanaler. 
 
Den förberedande undersökningen genomfördes av flera olika anledningar. Främst för 
att få en insikt i hur företagen arbetar med hållbarhetsfrågor och hur deras hållbara 
budskap och hållbara varor kommuniceras till konsumenterna, för att möjliggöra en 
jämförelse av kommunikationen som förs idag med deltagarnas uppfattning av 
kommunikationen. Vidare genomfördes denna för att skapa en bättre förståelse för 
vilken typ av kommunikation deltagarna talade om i fokusgrupperna samt för att kunna 
svara på eventuella frågor från deltagarna. En annan anledning till förberedelsen var för 
att samla in material för att, under fokusgrupperna, visa på exempel på hur 
dagligvaruhandlarna idag kommunicerar hållbarhet i syfte att stimulera deltagarna till 
diskussion.  Under vår vistelse i butiken tog vi därför ett antal foton som senare visades 
för deltagarna i fokusgrupperna. Detta för att sätta igång tankar hos deltagarna, att 
komma ihåg tidigare kommunikation kring hållbara varor samt för att mer specifikt 
förstå vad de uppmärksammar och tolkar som hållbart i kommunikationen. Fotona 
innehöll överblickar från olika delar av butiken, olika budskap kring hållbarhet samt 
förklaringar till olika märkningar och liknande. Då vi valde objekt att fotografera utgick 
vi från dagligvaruhandelns hållbarhetsrapporter där de förklarar hållbarhetsarbetet i 
butiken, exempelvis skyltning av tredjepartsmärkningar. Av etiska skäl säkerställde vi 
att inga människor var med på bilderna. Se Appendix 1: Bilder som visades under 
fokusgrupperna, i den ordning de visades för deltagarna. 

4.3.3	  Utformning	  av	  frågor	   
Vi skapade en strukturmall som vi utgick från under fokusgrupperna, för att på ett 
strukturerat sätt kunna leda deltagarna in på olika områden som påverkar 
perceptionsprocessen. Vi började med att formulera några öppna frågor kring vad 
deltagarna tänker på då de hör hållbara varor och hållbar kommunikation i en 
dagligvaruhandelskontext. Detta för att lyssna till konsumenternas första spontana 
tankar kring ämnet och därmed förstå mer kring deltagarnas förmåga att upptäcka och 
uppmärksamma den hållbara kommunikationen och hur den framställs i deras ögon. Vi 
formulerade sedan frågor utifrån de principer, tekniker och marknadsföringsåtgärder 
som tidigare forskning diskuterat kring företagens möjlighet att påverka konsumenterna 
att exponeras för, uppmärksamma och tolka kommunikationen. Detta är forskning vi 
tidigare presenterat i studiens teoretiska referensram. Se Appendix 2: Strukturmall för 
fokusgrupperna för kopplingen mellan teori och de frågor vi använde oss av i 
fokusgrupperna.  Alla frågor formulerades på ett systematiskt sätt för möjliggöra en 
givande analys som kan svara på vår problemformulering: Hur uppfattar konsumenter 
dagligvaruhandelsföretagens kommunikation av hållbara varor? 
 
För att stimulera deltagarna till diskussion men ändå hålla en bra struktur under 
fokusgrupperna valde vi att använda oss av ett antal fokusövningar. Genom att använda 
sig av dessa övningar kan forskaren hjälpa gruppen att tillsammans fokusera på 
specifika ämnesområden genom att på ett strukturerat sätt leda dem till interaktion och 
diskussion av ämnets innebörd (Bloor et al., 2001, s. 43). I samband med flertalet frågor 
inkluderade vi ett antal bilder från de olika dagligvarukedjornas butiker, olika annonser, 
hemsidor, sociala medier och liknande, där deltagarna fick uttrycka sina tankar kring 
bilderna. Bilderna visades som tidigare nämnt i syfte att stimulera deltagarna till en 
diskussion kring den kommunikation som företagen använder. En annan typ av 
fokusövning vi valde att använda oss av var rangordning. Bloor et al. (2001, s. 43-44) 
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visar på exempel att exponera olika bildmotiv för gruppen där deltagarna får rangordna, 
på en fyrgradig skala, till hur stor del de värderar att motivet sänder ut ett visst budskap. 
Vi tog inspiration från de Groot et als. (2013) experiment med normativa miljöbudskap 
och valde att avsluta fokusgruppen med två rankingövningar med tre respektive fyra 
påståenden, där vi bad deltagarna att gemensamt i gruppen rangordna påståendena med 
det mest tilltalande påståendet överst. Detta för att skapa bra diskussioner samt för att få 
en bättre förståelse kring hur konsumenter tolkar och reagerar på olika normativa 
budskap. Se Appendix 3: Rankingövningar - normativa budskap, för de olika 
påståendena. 
 
Vid utformningen av frågemallen såg vi till att få en spridning av frågor som 
begränsades till att fokusgruppen skulle ta cirka 60 minuter att genomföra.  Detta håller 
sig inom det normala spannet om 60-90 minuter som Wibeck et al. (2007, s. 249) anger 
är lämpligt att förhålla sig inom. Den avsatta tiden inkluderade även avslutande frågor 
till deltagarna om de hade några tilläggande kommentarer eller övriga frågor kring 
ämnet de ansåg exkluderats under fokusgruppen. Detta i enighet med Bloor et al. (2001, 
s. 54) som menar att alla deltagare bör få möjligheten att gå igenom sin upplevelse av 
fokusgruppen. I samband med utformningen av frågemallen förberedde vi även ett 
frågeformulär som deltagarna fyllde i innan fokusgruppen inleddes för att få deskriptiv 
information om deltagarnas profiler. Frågeformulären ämnade underlätta för 
transkribering av det insamlande materialet för att skilja de olika individerna från 
varandra samt för vidare analys om eventuella skillnader i individernas bakgrund kan 
påverka deras förmåga att uppfatta kommunikationen. Se Appendix 4: Frågeformulär. 
Första och andra frågan avsåg deltagarnas ålder och kön. Då tidigare studie av Krav 
(2014, s. 12-14) visar att kvinnor till större del väljer att handla ekologiskt var det av 
intresse att ta reda på könsfördelningen i grupperna för att se om detta även var fallet för 
hur de uppfattar den hållbara kommunikationen. Vi valde även att fråga om vilken 
dagligvarukedja deltagarna mest frekvent handlar hos samt vilken storlek deras 
“hemmabutik” har, för att eventuellt urskilja om diskussionen påverkades av detta och 
om de oavsett “hemmabutik” uppfattar de andra kedjornas kommunikation av hållbara 
budskap. Slutligen valde vi att inkludera en fråga där deltagarna fick uppskatta till hur 
stor del av deras totala dagligvaruinköp de väljer hållbara/ekologiska varor. Detta för att 
få en uppfattning om hur pass hållbarhetstänkande deltagarna är vid sina inköp, för att 
se om detta kan vara av betydelse för diskussionens innehåll. 

4.3.4	  Pilotfokusgrupp 
Vi genomförde en pilotfokusgrupp med en grupp om fem deltagare. Det visade sig att vi 
fick många bra synpunkter och vi kunde koppla det innehållet till vår teoretiska 
referensram, därför inkluderade vi pilotfokusgruppen i studiens resultat och analys. Som 
vi misstänkt upptäckte vi under pilotstudien att diskussionen till största delen handlade 
om kommunikationen i butiksmiljön. Vi sammanförde därför vissa frågor och delade 
upp dem så en del specifikt handlade om dagligvaruhandelns kommunikation av 
hållbara varor på andra ställen än i butiksmiljön, för att generera ett mer fruktbart 
resultat i denna fråga. Totalt tog pilotfokusgruppen cirka 75 minuter när vi ställt alla 
frågor och var klar med båda rankingövningarna. Rankingövningarna gav oss 
intressanta diskussioner så vi valde att inkludera dom i övriga fokusgrupper. Efter dessa 
kom deltagarna dessutom igång med en friare diskussion kring ämnet och därför valde 
vi i fortsättningen att avsätta mer tid till en avslutande diskussion. Vi insåg därför att 
genom att sammanföra vissa frågor, som berörts vid flertalet tillfällen under 
fokusgruppen, samt avsätta mer tid till avslutande diskussion, kunde vi uppskatta vidare 
fokusgrupper till omkring 75 minuter. Vi gjorde några justeringar i strukturen, bland 
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annat visade vi i fortsättningen fler bilder i början av fokusgruppen, då dessa 
framkallade en ledigare, men än dock givande, diskussion bland deltagarna.  

4.3.5	  Övriga	  förberedelser 
Fokusgrupperna ägde rum i Umeå Universitets lokaler då vi hade tillgång till bokning 
av grupprum i dessa lokaler. Bokning av grupprum genomfördes inom överskådlig tid 
innan och vi kontrollerade att dessa rum var anpassade för fokusgrupper. Vi såg till att 
grupprummen var någorlunda isolerade för att ljudupptagningen skulle bli så bra som 
möjligt, att det fanns möjlighet att arrangera bord och stolar för att främja diskussioner 
samt att boka rum med tv-skärm för möjligheten att visa bilderna på denna. Vi skrev ut 
pappersexemplar av de frågeformulär som vi förberett till deltagarna och tillhandahöll 
med pennor att fylla i dem med samt ordnade nummerlappar som deltagarna kunde 
ställa framför sig. Nummerlapparna var endast till för oss moderatorer för att underlätta 
för senare transkribering av varje fokusgrupp och för den medhjälpande moderatorns 
möjlighet att lättare föra anteckningar under samtalet. Vi förberedde även med 
namnskyltar till deltagare att ställa framför den plats de valt. Namnskyltarna var tänkta 
för att deltagarna skulle känna en större samhörighet med de andra i gruppen och för att 
använda andra deltagares namn vid hänvisning till tidigare åsikt.  

4.4	  Praktiskt	  under	  fokusgrupperna 

4.4.1	  Inledningsvis 
För att visa deltagarna uppskattning för sin medverkan förberedde vi med nybryggt 
kaffe och muffins som deltagarna fick ta för sig av innan vi började fokusgruppen. Vi 
bad dem även fylla i var sitt frågeformulär som vi lagt fram på bordet vilket Bloor et al. 
(2010, s. 39-40) också menar är fördelaktigt att göra innan fokusgruppen startar. Att 
göra detta före inledandet av fokusgruppen fungerade bra då deltagarna ankom vid olika 
tidpunkter, men då kunde sysselsätta sig med fika och frågeformuläret, vilket också gav 
en god stämning bland deltagarna innan vi startade. 

4.4.2	  Moderatorns	  roll 
Att bestämma hur pass involverad moderatorn ska vara i fokusgrupperna är ett viktigt 
val som har ett samband med graden av struktur forskaren vill ha i fokusgruppen 
(Halkier, 2010, s. 36). När vi genomförde fokusgrupperna agerade en av oss 
huvudmoderator medan den andra tog en mer medhjälpande och observerande roll. Att 
forskare själva agerar moderator och leder diskussionen i fokusgruppen är inget 
ovanligt, det är främst i större analysföretag som externa moderatorer anlitas (Halkier, 
2010, s. 36). Hartman (2004, s. 405) menar att en fördel med att själv agera moderator 
är att forskaren har kunskap om forskningsagendan samt förstår varför just de valda 
frågorna ställs, en nackdel kan dock vara att forskaren som moderator därför har egna 
preferenser som kan påverka effekter i fokusgruppen. Denna nackdel försökte vi 
undvika genom att lyssna snarare än tala samt hålla en balans mellan inlevelse och 
distans som moderator. 
 
Huvudmoderatorn stod för att hälsa alla välkomna, inleda fokusgruppen, ställa frågor 
och till största del sköta de tänkta fokusövningarna. Bryman (2008, s. 459) framhäver 
vikten av att inleda fokusgruppsmöten med att tacka deltagarna för deras medverkan 
och be dem presentera sig för varandra, vilket vi inledningsvis lät dem göra. Vidare 
framförds syfte med undersökningen, vår roll som moderatorer och generella regler för 
hur en fokusgrupp går till. Regler som bör förtydligas för deltagarna är att försöka att 
inte prata i mun på varandra då samtalet spelas in och att deltagarna till så stor del som 
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möjligt bör prata tydligt (Bryman, 2008, s. 460). Av etiska skäl bör deltagarna även 
informeras om att allt som sägs under fokusgruppen är konfidentiellt och anonymt inom 
gruppen samt att endast vi som moderatorer kommer att lyssna på ljudinspelningen 
(Bryman, 2008, s. 460; Halkier, 2010, s. 60). Se Appendix 5: Inledning av 
fokusgrupperna, för information om hur fokusgruppen inleddes. 
 
Den medhjälpande och observerande moderatorn hade främst fokus på att uppfatta 
deltagarnas icke-verbala kommunikation som kroppsspråk och ansiktsuttryck samt föra 
anteckningar under tiden. Då vi använde en trattmodell för fokusgrupperna	   var 
huvudmoderatorn inledningsvis inte speciellt aktiv utan lät deltagarna styra 
diskussionen.  Senare under sessionen intog huvudmoderatorn en mer aktiv roll och 
ställde mer direkta frågor för att få ut ett rikare empiriskt material. Den medhjälpande 
moderatorn hjälpte då även till att ställa följdfrågor för att generera mer specifika svar 
samt hantera eventuell tystnad som uppstod bland deltagarna. 

4.4.3	  Fokusgruppernas	  totala	  omfattning 
Morgan (1988, s. 42) fastställer att om forskaren efter genomförandet av ett antal 
fokusgrupper till viss del kan räkna ut vad som kommer att sägas i nästkommande 
fokusgrupp, behövs inga fler fokusgrupper genomföras. Vi upplevde, efter att ha 
genomfört fem fokusgrupper, att vi började få återkommande svar och åsikter kring 
både frågorna och fokusövningarna, därför ville vi påbörja analysen av vad som sagts 
och därigenom konstatera om ytterligare fokusgrupper behövde genomföras. Totalt 
deltog 29 konsumenter, varav fem i den första fokusgruppen och sex i resterande fyra 
fokusgrupper. Grupperna bestod av totalt 13 män och 16 kvinnor i åldrarna 21-28 år och 
varje grupp innehöll minst två av varje kön. Längden på fokusgrupperna varierade 
mellan 61 till 70 minuter, vilket var planenligt och vad vi informerat deltagarna om. 

4.4.4	  Kritik	  mot	  primärkällor	   	   	    

Då alla som medverkade i fokusgrupperna angivit att de frekvent inhandlar och 
konsumerar varor från dagligvaruhandeln menar vi att de anses vara relevanta deltagare 
för studiens syfte. Vi påtalade även att deltagarna var där som konsumenter, för att 
avleda tankar som andra intressenter till dagligvaruhandeln kan ha kring 
kommunikationen. Vi framförde tidigt deltagarnas anonymitet och att vi var 
intresserade av samtliga åsikter, både positivt och negativt präglade, vilket gynnar 
resultatet då de medverkande kunde ange mer ärliga svar. Även fast vi utgick från en 
strukturmall lät vi deltagarna prata till punkt för att inte avbryta möjliga intressanta 
slutsatser. Dock valde vi att avleda deltagarna vid vissa tillfällen då diskussionen skred 
mot ämnen som låg väsentligt utanför studiens syfte. Exempelvis åsikter som berör 
ansvarsförskjutningar mot dagligvaruhandeln och politiska åtgärder även som dessa är 
mycket intressanta att studera vidare. I övrigt har vi strävat efter att lyfta samtliga 
deltagares åsikter, även då de haft en klart avvikande åsikt från gruppen har vi försökt 
klargöra detta.  

4.5	  Efter	  fokusgrupperna 

4.5.1	  Avstämning 

Efter varje fokusgrupp då deltagarna lämnat rummet satte vi oss ned och pratade 
igenom resultatet av fokusgruppen medan diskussionen fortfarande var färskt i våra 
minnen, för att underlätta vidare bearbetning av materialet. Detta gav oss tillfälle att i 
omedelbar anslutning till genomförandet diskutera igenom vad vi observerat och 
komplettera den medhjälpande moderatorns anteckningar om än mer än bara det som 
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uttryckligen sagts, exempelvis om stämningen under fokusgruppen, vilket Halkier 
(2010, s. 60) rekommenderar. 

4.5.2	  Transkribering	  av	  data 

Efter varje fokusgrupp transkriberades inspelat material för att underlätta för analysen 
av innehållet. Detta stöds av Bloor et al. (2001, s. 59) som menar att transkribering är 
nödvändigt för en att genomföra en mer detaljerad och noggrann analys av 
fokusgrupper. Den typen av akademisk undersökning som vi genomför menar Bloor et 
al. (2001, s. 59) kräver transkribering för att skapa klarhet i innehållet och undvika 
selektiv och ytlig analys av innehållet. Som Bloor et al. (2001, s. 60) framhäver kan en 
fokusgrupp ta cirka åtta timmar att transkribera och detta var även i vårt fall den 
ungefärliga tiden det tog för oss att transkribera varje enskild fokusgrupp. Vissa 
fokusgrupper tog även längre tid att transkribera. Vi delade upp transkriberingen så att 
en av oss transkriberade tre fokusgrupper och den andra två stycken, efteråt läst vi 
igenom samtliga transkriberade fokusgrupper flertalet gånger för att säkerställa att de är 
korrekt utförda. Under transkriberingen antecknade vi ordagrant vad som sades i 
gruppen enligt rekommenderad modell av Bloor et al. (2001, s 62) och Halkier (2010, s. 
70). Detta för att alla transkriberingar skulle vara av samma stil men även för att 
inkludera muntliga uttryck som [skrattar] eller för att göra klart om någon vill BETONA 
vissa ord. Vi tog dock hänsyn till vad Trost (2010, s. 156-157) menar bör tas i 
beaktning, att en allt för ordagrann återgivning av empirin kan anses oetiskt eftersom 
respondenterna kan uppleva sig framställas som dum, då talspråk översätts till skrift. All 
transkribering har sparats. 

4.5.3	  Kodning 

Bloor et al. (2001, s. 63) påpekar att efter transkribering av fokusgrupper kan det vara 
av stor hjälp att dela in det nedskrivna materialet i olika kategorier och 
begreppsbildningar, så kallad kodning eller indexering. Detta menar Bloor et al. är 
nödvändigt för att på ett systematiskt sätt möjliggöra tolkning av all insamlad data och 
vi ansåg att detta var ett smidigt sätt att hantera detta på. Kodningen kan göras både 
utifrån teori och empiri (Halkier, 2010, s. 73). Vi har till största del genomfört en 
teoridriven kodning då vi vid utformningen av strukturmallen utgått från olika områden 
utifrån vår teoretiska referensram, för att möjliggöra en analys av samtliga steg i 
perceptionsprocessen. Detta innebar att vi läste igenom det nedskrivna materialet, en 
fokusgrupp i taget, flera gånger och namngav (kodade) därefter innehållet i förhållande 
till de olika avsnitten i vår teoretiska referensram. Vidare delade vi in de olika 
kodningarna i begreppskategorier som behandlade samma teorier men berörde flera steg 
i perceptionsprocessen. Att dela in kodningen i olika begreppskategorier är enligt 
Halkier (2010, s. 73) även ett bra verktyg för att tydliggöra då vissa uttryck berör 
samma ämne men faller inom olika kodningar. Denna typ av underkategorisering 
lämpade sig bra för vårt ämne då många delar i perceptionsprocessen hänger ihop med 
varandra. Vi hade i åtanke att följa dessa delar vid framställning av resultat och analys, 
men vissa justeringar gjordes för att presentera det empiriska materialet på ett 
överskådligt sätt.  

4.5.4	  Tolkning	  och	  analys 

Datainsamling genom fokusgrupper är en mångfasetterad metod, där forskaren inte bara 
ska beakta det som uttrycks verbalt utan bör med fördel ta hänsyn till det dynamiska 
samspelet och interaktionen som råder inom fokusgruppen (Halkier, 2010, s. 67; 
Hartman, 2004, s. 402). Halkier (2010, s. 68) menar att om fokusgrupper används som 
primärt empirisk material, vilket vi gör i denna studie, bör hänsyn definitivt tas till 
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interaktionen i gruppen då det annars finns en risk att bearbetningen blir fruktlös. Detta 
är dock enligt (Wibeck et al., 2007, s 259) något som allt som oftast negligeras då 
fokusgrupper analyseras och menar att rapporter ofta bara presenterar isolerade citat 
från en enskild person utan att ge intrycket av att citatet förelätts av interaktionen. Vi 
har därför försökt lyfta kontexten där deltagarnas citat framkom och hur uppfattningen 
var i övriga gruppen, för att möjliggöra en förståelse för sammanhanget i ett större 
perspektiv. Detta möjliggör således en mer djupgående analys där vi betonat både det 
som framförts, men även det som uttryckligen inte uttalats av övriga deltagare.  
 
Det finns flera olika metoder för att analysera interaktionsformer, genom vilken det 
betydelsemässiga innehållet skapas, i fokusgrupper och dessa metoder kan komplettera 
varandra (Halkier, 2010, s. 84-85; Wibeck et al., 2007, s. 259).  För att vår analys ska 
bli så fruktbar som möjligt har vi, med inspiration från Stevens (1996, refererad i 
Wibeck et al., 2007, s. 252-253), i denna studie framförallt valt att använda formen 
interaktionsanalys för att kunna påvisa varför, när och på vilket sätt olika ämnen togs 
upp, på vilka punkter det fanns motsägelser, om vissa uttryck dominerades och kring 
vilka ämnen som konsensus skapades inom de olika grupperna. Genom att lyfta 
samtliga av dessa frågor den kontext då interaktionen uppkom har vi med hjälp av 
tidigare teorier försökt skapa en djupare förståelse för vad konsumenternas uppfattning 
av dagligvaruhandelns kommunikation av hållbara varor är förankrat i.  
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5. Resultat och analys 

5.1	  Inledande	  presentation	  av	  resultat	  och	  analys 

Vi kommer i detta kapitel att presentera vad vi kommit fram till via fokusgrupperna, dvs 
hur unga konsumenter uppfattar dagligvaruhandelsföretagens kommunikation av 
hållbara varor. Resultatet presenteras tillsammans med en analys av deltagarnas 
uttalanden, där vi också jämfört vår studies resultat med tidigare teori kring ämnet. 
Nylén påpekar (2005, s. 16-17) att valet av presentationsordning är sammankopplat till 
övriga val i forskningsprocessen, dock förespråkar hon en åtskillnad mellan empirisk 
redovisning och analys. Likväl är vår bedömning att en kombinerad presentation gagnar 
en bättre helhetsuppfattning av hur vi förenar vår teoretiska referensram med de 
empiriska resultaten, vilket ligger i linje med vår hermeneutiska kunskapssyn då vi vill 
skapa förståelse för individernas subjektiva tolkningar i sitt sammanhang.  
 
Vi har därför valt att presentera det empiriska materialet utifrån vår modell (se Figur 1), 
där vi följer perceptionsprocessens alla delar med hänsyn till deltagarnas engagemang i 
hållbarhetsfrågor, för att läsaren på överskådligt sätt ska förstå hur konsumenterna 
uppfattar dagligvaruhandelns hållbara kommunikation. Då perceptionsprocessens delar i 
mångt och mycket inträffar samtidigt (Hawkins & Mothersbaugh, 2013, s. 273) anser vi 
dessutom att en direkt analys av det empiriska materialet tillför en mer stringent och 
livfull presentation av den verkliga uppfattningen, främst med tanke på problematiken 
för konsumenterna att förstå just hållbar kommunikation (Blom, 2013; Fredriksson & 
Fuentes, 2014). Vid användning av fokusgrupper som primärt empiriskt material är det 
även av betydelse att ta hänsyn till interaktioner i grupperna och i vilket sammanhang 
åsikter och diskussioner framkommer (Halkier, 2010, s. 68), varav vi anser att våra 
tolkningar och intryck av grupperna är viktiga att lyfta tillsammans med resultatet. Av 
praktiska skäl innebär valet därtill att vi undviker överflödiga upprepningar. Valet att 
kombinera resultat- och analyskapitlen grundar sig alltså framförallt i vår uppfattning att 
det ger läsaren en bättre förutsättning att granska och bedöma framställningen, vilket 
Nylén (2005, s. 15) påtalar betydelsen av.  
 
I resultat och analys har vi valt att benämna olika konsumenter som individer med högt 
respektive lågt engagemang för hållbarhetsfrågor. Då vi inte ämnar beskriva olika 
grader av miljömedvetenhet hos dessa har vi därför tagit inspiration från D’Souza & 
Taghians (2005, s. 52-53) åtskillnader där den förstnämndas köpbeteende är till stor del 
influerad av miljöfrågor medan den senare är minimalt influerad. Deltagarnas intresse i 
hållbarhetsfrågor är baserat på vår tolkning av deras kommentarer i fokusgrupperna, 
men även vad respektive deltagare uppgav i frågeformuläret de fyllt i innan 
fokusgrupperna inleddes. Vi har i detta kapitel valt att inkludera några av de bilder vi 
visade under fokusgrupperna för att tydliggöra vilka bilder deltagarnas reaktioner är 
kopplat till. Övriga bilder hittas i Appendix 1.  
 
För att läsaren ska få en uppfattning om de individer som medverkade i fokusgrupperna 
har vi sammanställt deltagarnas profiler i Tabell 1 nedan. Informationen består av 
svaren vi erhöll från frågeformulären. 
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Deltagarna	  i	  fokusgrupperna	  
	  

Deltagare	   Ålder	   Könsfördelning	  
Butikskedja	  de	  
oftast	  handlar	  

hos	  

Storlek	  på	  butik	  
de	  oftast	  
handlar	  i	  

%	  av	  totala	  köp	  
som	  är	  hållbara/	  
ekologiska	  varor	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  1:1	   26	  år	   Man	   ICA	   Mellan	  	   5-‐25	  %	  
	  1:2	   27	  år	   Man	   ICA	   Mellan	   5-‐25	  %	  
	  1:3	   26	  år	   Man	   Coop	   Stor	   5-‐25	  %	  
	  1:4	   26	  år	   Kvinna	   ICA	   Mellan	   50-‐75	  %	  
	  1:5	   25	  år	   Kvinna	   Coop	   Mellan	   50-‐75	  %	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  2:1	   24	  år	   Man	   ICA	   Mellan	  	   5-‐25	  %	  
	  2:2	   23	  år	   Kvinna	   ICA	   Mellan	  	   5-‐25	  %	  
	  2:3	   26	  år	   Man	   ICA	  och	  Willys	   Mellan	  	   5-‐25	  %	  
	  2:4	   27	  år	   Man	   ICA	   Liten	  	   25-‐50	  %	  
	  2:5	   25	  år	   Man	   ICA	  och	  Coop	   Mellan	  	   5-‐25	  %	  
	  2:6	   25	  år	   Kvinna	   ICA	  och	  Coop	   Mellan	  	   5-‐25	  %	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  3:1	   26	  år	   Kvinna	   ICA	   Mellan	  	   5-‐25	  %	  
	  3:2	   23	  år	   Kvinna	   ICA	   Mellan	  	   25-‐50	  %	  
	  3:3	   21	  år	   Man	   Willys	   Stor	  	   5-‐25	  %	  
	  3:4	   22	  år	   kvinna	   ICA	   Mellan	  	   25-‐50	  %	  
	  3:5	   25	  år	   Kvinna	   ICA	   Mellan	  	   25-‐50	  %	  
	  3:6	   23	  år	   Man	   ICA	   Stor	  	   50-‐75	  %	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  4:1	   24	  år	   Man	   ICA	   Mellan	  	   25-‐50	  %	  
	  4:2	   24	  år	   Man	   ICA	   Stor	  	   5-‐25	  %	  
	  4:3	   28	  år	   Kvinna	   ICA	   Mellan	  	   25-‐50	  %	  
	  4:4	   25	  år	   Kvinna	   ICA	   Mellan	  	   25-‐50	  %	  
	  4:5	   26	  år	   Kvinna	   ICA	   Mellan	  	   50-‐75	  %	  
	  4:6	   26	  år	   Kvinna	   ICA	   Mellan	  	   5-‐25	  %	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  5:1	   25	  år	   Kvinna	   ICA	   Mellan	  	   5-‐25	  %	  
	  5:2	   24	  år	   Kvinna	   ICA	   Mellan	  	   5-‐25	  %	  
	  5:3	   23	  år	   Kvinna	   ICA	   Mellan	  	   5-‐25	  %	  
	  5:4	   26	  år	   Man	   ICA	   Liten	  	   25-‐50	  %	  
	  5:5	   24	  år	   Man	   ICA	   Liten	  	   0-‐5	  %	  
	  5:6	   21	  år	   Kvinna	   ICA	   Liten	  	   25-‐50	  %	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Totalt:	  29	  st	   Män:	  13	   ICA:	  26	   Mellan:	  21	   0-‐5	  :	  1	  
	  	   	  	   Kvinnor:	  16	   Coop:	  4	   Stor:	  4	   5-‐25	  %:	  15	  
	  	   	  	   	  	   Willys:	  2	   Liten:	  4	   25-‐50	  %:	  9	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   50-‐75	  %:	  4	  
 
  Tabell 1. Deltagarna i studiens fokusgrupper 
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Vid inledandet av fokusgrupperna ställde vi frågan till deltagarna om vad de tänker på 
när de hör hållbara varor i dagligvaruhandeln. Detta för att höra deras första spontana 
reaktion kring ämnet, innan vi förklarade innebörden av hållbar konsumtion och 
hållbara varor samt innan deltagarna börjat fundera på sina erfarenheter kring detta. 
Deltagarnas första kommentarer bestod främst av ett fåtal ord eller korta uttryck och vi 
har valt att presentera dessa i Figur 2 nedan.  
 

Vad	  tänker	  ni	  på	  när	  ni	  hör:	  hållbara	  varor	  i	  dagligvaruhandeln?	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
 
 
 
 

	  

	  

	  
5.2	  Var	  ser	  konsumenterna	  dagligvaruhandelns	  kommunikation? 

5.2.1	  Upplevd	  ökning	  av	  hållbar	  kommunikation 
Att dagligvaruhandeln blivit mer aktiv att kommunicera hållbara varor står klart utifrån 
diskussionerna som uppkom i fokusgrupperna. Detta var ett ämne som avhandlades i 
alla grupper utom grupp 1, utan att vi ställde någon direkt fråga angående det. Grupp 5 
kom inledningsvis snabbt in på en ökad exponering de senaste åren då de fick frågan om 
vad de spontant tänker på då de hör kommunikation av hållbara varor från 
dagligvaruhandeln. Detta visas genom följande uttalande, vilket flera andra deltagare i 
samtliga fokusgrupper var inne på: 
 

Figur 2. Deltagarnas första kommentarer 

• Ekologiskt 
• Närproducerat/Närodlat 
• Mindre tillsatser 

 

• Fairtrade/ Fairtrade-varor 
• Bättre för miljön 
• Kaffe 

• Hållbart för miljön 
• Ekologiskt 
• Moraliskt rätt att köpa 
• Tom term/sälj term 
• Arbeten 

• Märkningar 
• Ekologiska 
• Lurendrejeri 

 

• Närodlat/ odlat i närheten 
• ”Whatevermärkningar” 
• Bananer 

 

• Hållbart i ett led/ett steg 
• Känner sig som en bättre 

person om man köper 
• Hur man föder upp djur 

 

• Märkningar 
• Etiskt och ekologiskt 
• Klimatsmarta 
• Närproducerat 

 

• Eko-märkt 
• Fairtrade 
• Krav 
• Ekologiskt 

 

• Närproducerat 
• Kretsloppet 
• Ekologiskt 

 

• Återvinningsbara 
förpackningar 

• Bra för miljön 
 

Fokusgrupp	  	  1	  

Fokusgrupp	  	  2	  

Fokusgrupp	  	  3	  

Fokusgrupp	  	  4	  

Fokusgrupp	  	  5	  
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”Jamen jag har tänkt på att dom har börjat mer med den här kommunikationen […] jag 
upplever att den ekologiska skyltningen är tydligare också, att man ser om en produkt är 
ekologisk, att dom skyltar starkt, tydligare än dom andra produkterna så det sticker ut lite.” 

5:4 Man, 26 år 

I grupp 2 uppstod även diskussion kring den ökade exponeringen, men där deltagare 
ifrågasatte om den image som företagen vill förmedla verkligen speglar sig i 
butikskedjornas sortiment och faktiska arbete med att lyfta fram hållbara varor. Två 
deltagare anser att Coop är ”mer eko” än ICA, men en deltagare påstår att det kanske 
bara är något hon hört från sina kompisar, dvs genom WOM snarare än från 
dagligvarukedjorna själva. Tvivel beträffande bilden de har av dagligvaruhandelns 
tilltagande hållbarhetsarbete exemplifieras genom denna kommentar: 
 
”Jag tror inte det behöver vara så att den ena affären har fler antal ekologiska varor än 
andra, jag tänker nog mer såhär att, nu säger jag Coop bara för att det är, jamen känslan om 
butiken och känslan som folk pratar om.” 

2:5 Man, 25 år 

”Men jag kommer och tänka på att Lidl försökte ju för några år sen jättepusha på att vi 
köper närproducerade grönsaker och… allting är svenska för de hade så mycket problem, 
för alla jag känner är bara Lidl är tyskt, det är skit, det är dåligt. Asså jag kommer ihåg dom 
gjorde någonting med kött ehh, det visade sig att Lidl hade det bästa köttet och jag tycker 
bara att man läste om det här att det, då fick jag en liten tankeställare att Lidl kanske inte är 
så billigt och dåligt som alla tycker att det är.” 

2:3 Man, 26 år 

Diskussionen som här uppstår kring Lidls verksamhet ger uttryck för detta tvivel, där en 
deltagare yttrar ovanstående citaten om hur han ser på deras försök att få en mer hållbar 
image. Detta stämmer 2:2 in på och yttrar ”Lidl kanske inte är så billigt och dåligt som 
alla tycker att det är”. Detta ansåg inte deltagarna i grupp 1 som endast associerar Lidl 
med lågpris, vilket de menar vanligtvis inte hör ihop med ekologiskt. Ett ökat fokus på 
priset för hållbara varor dök även upp i grupp 4, men i skenet av att en ökad exponering 
av ekologiska varor idag är en konkurrensfördel dagligvaruhandeln använder sig av där 
säljfrämjande åtgärder kring dessa är något som dagligvaruhandeln allt mer aktivt 
använder sig av. En diskussion om ICA löd: 
 
4:3 ”Ja dom har såhär I Love Eco, då får man såhär dubbel rabatt när man handlar.” 
4:4 ”Ja precis, ja det är mycket så här den här veckan är den här eko-produkten och 
mycket, typ eko-broccoli 10 kronor. Men mycket sånt, det är som stort allt med eko. Så det 
känns som den nya typens, ja jag vet inte vad man säger men, lockvaror på något sätt även 
om det är väldigt bra.” 
4:5 ”Ja ICA kör ju verkligen stenhårt.” 
4:4 ”Ja, jätte jättemycket, speciellt ICA Supermarket på Ålidhem tycker jag är superduktiga 
på det, det är jättekul.” 

4:3 Kvinna, 28 år; 4:4 Kvinna, 25 år; 4:5 Kvinna, 26 år 

I denna replik indikerar alltså 4:4 att trots ekologiska varor har börjat användas som 
lockvaror, vilket kan uppfattas som ett negativt laddat ord som hon förhåller sig en 
aning skeptisk till, men samtidigt upplever detta som något jättebra och jättekul. Här ser 
vi exempel på att en ökning av säljfrämjande åtgärder för hållbara varor 
uppmärksammats av konsumenter men som Belz & Peattie (2012, s. 206) menar blivit 
hårt kritiserad i en hållbar kontext då syftet kan leda till en ökad materiell konsumtion 
och slöseri av resurser. Under diskussionerna I grupp 3 kom deltagare in på ett liknande 
resonemang som i grupp 4, men förhöll sig inte lika positiv till dessa åtgärder. En 
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deltagare i denna grupp upplever att extremt mycket hänt de senaste åren och att 
ekologiska varor har gått från något perifert till att vara mycket mer normalt.  
 
”Men det där ändras lite grann också typ som sista året känns det som, att dom har börjat 
marknadsföra, jamen nu sänker vi priset på ekologiska varor, typ att dom har tagit bort 
bananerna som inte är ekologiska.”  

3:6 Man, 23 år 
 
”Mm, jaa det är mycket, asså det genomsyrar liksom hela samhället, det är en väldigt stor 
trend i just att vara ekologisk och miljömedveten och sen så är det ju mer och mer.” 

5:6 Kvinna, 21 år 
 
Som ovanstående resonemang visar har konsumenterna på senare år upplevt en ökad 
exponering av hållbarhet från dagligvaruhandeln, vilket vi menar är intressant att 
framhäva trots att detta inte var något vi ställde frågor kring eller ämnade undersöka. Vi 
kan säga att ökade exponeringen har uppmärksammats av konsumenterna vilket kan 
bero på vad både 3:6 och 5:6 säger, att hållbarhetsfrågor genomsyrar dagens samhälle 
och att konsumenterna därför reagerat på kommunikationen. Precis som Kirmani (1997, 
s. 84) och Pechmann & Stewart (1988, s. 319-320) tidigare lyft fram kan nya budskap 
vara svåra att förstå, men vi menar att en högre frekvens av den hållbara 
kommunikationen nu satt sina spår bland dagligvarukonsumenterna.  

5.2.2	  Dagligvaruhandelns	  olika	  kommunikationskanaler 

Störst	  diskussion	  kring	  kommunikationen	  i	  butiksmiljön	  
Vad vi tydligt kunde konstatera i samtliga fokusgrupper var att kommunikationen som 
förknippas med dagligvaruhandeln till betydande del berör kommunikation som sker i 
butiksmiljön. Även då vi var förberedda på att mycket diskussion skulle handla om 
detta, då denna kanal enligt tidigare forskning (De Pelsmacker et al., 2013, s. 376; Jones 
et al., 2011, s 940-942; Park et al., 1989, s. 431; Thögersen, 2000, s. 305) anses vara 
den som främst påverkar konsumenterna, var det en intressant aspekt vi kom till insikt 
med. Trots mer specifika frågor från oss moderatorer kring kommunikation på andra 
ställen än i butiksmiljön, upplevdes deltagarna näst intill omedvetna om att 
dagligvaruhandeln kommunicerar budskap genom övriga kommunikationskanaler som 
annonsering, direkt marknadsföring, sociala medier etc. Detta förtydligades även då 
deltagarna istället för att diskutera dagligvaruhandlarnas kommunikation gick ifrån 
ämnet och gav exempel på kommunikation kring hållbara varor från andra företag eller 
varumärken.  
 
Vi vill säga att detta i enighet med Park et al. (1989, s. 422) beror på situationsfaktorer i 
butiksmiljön som till stor del påverkar individens slutliga köpbeslut samt att de också 
exponeras för en stor mängd stimuli i form av olika produkter, varumärken och annan 
information i butiken. Då vi i denna studie också undersökt unga vuxna konsumenter 
kan detta även bero på, vad Solomon et al. (2013, s 135) framhäver, att den yngre 
målgruppen har svårare att koncentrera sig på specifika budskap som kommuniceras, då 
de genom ett mer frekvent användande av olika medier samtidigt lärt sig selektera 
information till högre grad. Konsumenterna väljer att aktivt använda sig av bland annat 
olika tjänster som blockerar reklam, för att minska mängden oönskad kommunikation 
från olika företag och organisationer. Betydande del av deltagarna i fokusgrupperna 
kommenterade detta genom att konstatera: 
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”Men då hade det varit i så fall om jag sett det i butiken, jag undviker ju reklam annars […] 
jag blir mest irriterad om jag får ett reklamblad hem, men i butiken så hade jag kunnat få 
koll på det där, allra helst om det står på hyllan när jag ska ta någon produkt jag är ute 
efter.” 

1:3 Man, 26 år 

”Om hållbara varor! Asså det är det här, jag är så himla dålig på det här, det känns som om 
jag inte tror att jag märker när det kommer, jag är så disträ från det.” 

2:2 Kvinna, 23 år 

På grund av den omedvetenhet bland konsumenterna gällande övriga kanaler än vad 
som kommuniceras i butiksmiljön, kommer senare del av resultat och analys främst 
behandla upplevd kommunikation i butiksmiljön. Vi vill dock först presentera en 
sammanfattad skildring av de kommunikationskanaler där konsumenterna upplever att 
de exponeras för dagligvaruhandelns kommunikation av hållbara varor, för att skapa en 
förståelse för vilka kanaler som möjligen kan användas i denna kontext. Nedanstående 
avsnitt visar vad vi fick fram kring övriga kanaler än butiksmiljön genom att ställa mer 
specifika frågor kring detta samt visa några bilder från dagligvaruhandelns 
kommunikation utanför butiken. 

Utanför	  butiksmiljön 

Förutom kommunikationen som dagligvaruhandlarna för i butiken är det främst via 
deras masskommunikation som deltagarna i fokusgrupperna upplever att de exponeras 
för hållbara budskap. Den kanal som främst diskuterades i denna fråga var tv-reklam. 
Ungefär hälften av deltagarna menar att de upplever att Coop är tydligast att 
kommunicera hållbarhetsfrågor i sin tv-reklam. De gav förslag på reklam som Coop 
nyligen sänt i tv om att ”det ekologiska bör vara det normala”, vilket var budskap som 
registrerats av deltagarna. Andra nämnde att de upplever att ICA mer specifikt brukar 
visa upp minst en ekologisk vara i sina tv-reklamer och har även sett ICA-reklamer som 
endast är tillägnat till ekologiska varor. Något som också framkom var att Willys 
nyligen haft en stor kampanj för ekologiskt och att detta även visats i tv-reklam, men 
deltagarna var mer säkra på att Willys hållbara budskap främst syns via utomhusreklam 
som planscher. Vad som kom fram kring tv-reklamerna från de olika 
dagligvaruhandlarna var ändå att reklamerna var något de mest sett i förbifarten samt att 
de flesta, uppskattningsvis fyra av sex deltagare, konstaterade att de aldrig sett tv-
reklam som innehöll hållbara varor. 
 
Vidare kom det även fram att deltagarna exponerats för dagligvaruhandlarnas hållbara 
budskap vid busshållplatser, andra planscher utomhus och i reklamblad de fått i 
brevlådan men endast fåtalet deltagare var medvetna om denna typ av kommunikation. 
De individer som tog upp dessa annonseringar var dock osäkra på vilka budskap som 
faktiskt kommunicerades och menade att de oftast inte lägger märke till några specifika 
varor i dem. När vi visade en bild av en helsida i Coops reklamblad med informationen 
”Dubbla poäng på ekovaror denna vecka” uppgav flera deltagare att de tidigare sett 
sådana kampanjer kring ekologiska varor men att det inte påverkat dem till att faktiskt 
köpa ekologiska varor i och med detta.  
 
”Man kanske kollar och tänker att ja det där var ju bra. Men det är inte som att man går i 
butiken och kommer ihåg det.” 

1:4 Kvinna, 25 år 

Vi menar detta är i enighet med Park et als. (1989, s. 431) forskning som kommit fram 
till att konsumenter främst tar sina beslut vid inköpsköptillfället och deras fokus ligger 
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därför på kommunikationen i butiksmiljön, därför utesluts information de tidigare 
exponerats för på grund av anvisningar som dagligvaruhandlarna för fram i butiken. 
Utifrån vår empiriska undersökning kan vi även säga att detta, precis som Park et al. 
(1989, s. 422) kommit fram till, beror på att när det gäller just dagligvaror sker inköpen 
till högre grad enligt ett rutinmässigt beteende och det är fler aspekter som individuella 
preferenser och vanor som spelar in.  Vad som var mest intressant i denna diskussion 
var att, då ICA haft större kampanjer för ekologiska varor till nedsatt pris, både- i tv-
reklam och- reklamblad, menar deltagarna att kampanjerna också påverkat dem att vara 
mer uppmärksamma på erbjudanden kring dessa varor även senare i butiken. Det 
framkom tydligt i alla fokusgrupper att deltagarna främst påverkades till ett faktiskt 
beslut om att köpa ekologiska varor då dessa var billigare än vad de vanligtvis brukar 
vara. 
 
”Ja jo just det sånt, det har jag också lagt märke till och då vet jag att jag alltid tänker att jag 
ska passa på […] om det är extrapris på en ekologisk vara, så att den kostar lika mycket 
som en icke-ekologisk då tänker jag att jag tar den ekologiska, då är valet ganska enkelt.”  

5:3 Kvinna, 23 år 

”Grönsaker är ju såhär, jag tycker ofta att det är nån kampanj på ekologiskt, typ den här 
veckan är ICAs ekologiska äpplen billigare! Oftast när det är kampanj så blir man ju alltid 
mer vaken, och även fast det skiljer nån krona bara så väljer man den ekologiska då.” 

5:6 Kvinna, 21 år 

Detta går i linje med De Pelsmacker et als. (2013, s. 376) påstående om att 
säljfrämjande åtgärder är ett effektivt verktyg för att ”främja” konsumenterna genom att 
stimulera dem till fokus på vissa varor via exempelvis rabatter. Konsumenterna 
upplever då att de får ”mer för pengarna”. Deltagarna i grupp 4 ställde sig dock kritiska 
till nedsatt pris på hållbara varor och menar att om man sätter priset i fokus reduceras 
hela hållbarhetsaspekten, istället bör man fokusera på andra anledningar till att handla 
hållbart och inte för att det är billigare. Denna grupp var också den vi upplevde var mest 
medvetna om hållbarhetsfrågor och flera deltagare angav också att de till ganska stor del 
handlar hållbara varor. Orsaken till deras negativa attityd till säljfrämjande åtgärder av 
ekologiska varor kan därför förklaras med det som Belz & Peattie (2012, s. 206) 
diskuterar, att säljfrämjande åtgärder ofta förknippas med en uppmuntran till 
överkonsumtion vilket mer miljömedvetna individer är mycket kritiska till. Vad som 
däremot sa emot detta var att deltagarna i slutändan ändå höll med om att då det var 
nedsatt pris på ekologiska varor kunde de tänka sig att köpa dem.  
 
“Ja alltså tomater, sånna här små-tomater [syftar på de ekologiska] har dom typ ibland för 
15 kronor och då kan det hända att jag tar tomater fast jag inte har tänkt handla det, ja 
varför inte liksom.” 

4:4 Kvinna, 25 år 

 
Denna diskussion avslutades dock med att deltagarna i grupp 4 kom fram till att det 
sänkta priset nödvändigtvis inte behöver innebära att producenten får lägre ersättning 
bara för att priset är lägre, att det egentligen är dagligvaruhandlarna som förlorar mest 
på det.  
 
“Så att de, nä jag vet inte, just såna här kampanjer kanske det inte gör så mycket att man, 
att det är billigare, men det är ju inte hållbart i längden... känns det ju som.” 

4:1 Man, 24 år 
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Många (i princip alla ICA-konsumenter) av deltagarna uppgav att det är medlem till 
ICAs bonusprogram samt att de får veckobrev från ICA men att de sällan läser dem. 
Vissa påstår att de brukar läsa dem för att de innehåller rabatter på hållbara varor, som 
de senare använder sig av i butiken. Andra påstår dock att de möjligen kollat på 
erbjudandena men att det visat sig att det är varor de vanligtvis inte handlar och därför 
har de slutat läsa veckobreven eller läser dem väldigt sällan. 
 
Vad vi konstaterade under samtliga fokusgrupper var att ingen visade särskilt intresse 
för dagligvaruhandeln på sociala medier eller via deras hemsidor. Endast två deltagare 
uppgav att de följer ICA eller Coop på Facebook eller andra sociala medier men varken 
dessa eller övriga deltagare har uppmärksammat någon hållbar kommunikation från 
dagligvaruhandlarna där. En intressant iakttagelse här var att övriga deltagare i 
grupperna nästintill skrattade eller menade på att “vem gör det?” och några individer 
uttryckte ett rent hat mot reklam i sociala medier. Anledningen till detta kan bero på att 
dagligvaruhandeln inte är tillräckligt personliga och intressanta sin kommunikation i 
sociala medier, vilket enligt De Pelsmacker et al. (2013) är en mycket viktig aspekt för 
att lyckas i detta forum. Då vi studerat dagligvaruhandlarnas kommunikationskanaler 
kan vi konstatera att de använder sig både av bloggar, Facebook och Instagram där 
samtliga företag kommunicerar hållbara budskap men det som främst uppdateras i dessa 
kanaler är deras vanliga annonser.  
 
”Men jag tänker just att om jag ser det, liksom, jag är inte lika intresserad av att läsa om det 
när jag sitter på sociala medier eller vill kolla vad andra gör, men när jag står och handlar 
den här ketchupen eller vad det är […] då kanske jag är mer, då är det mer aktuellt med vad 
jag gör.” 

2:6 Kvinna, 25 år 

Detta citat går ihop med De Pelsmacker et als. (2013, s. 513) konstaterande att individer 
främst använder sig av sociala medier för att hålla sig uppdaterade om sina vänner, 
vilket speglar deltagarnas anledning till att använda sociala medier. Vad som även 
framkom i fokusgrupperna går dock emot vad De Pelsmacker et al. (2013, s. 513) säger 
angående att individer även använder sociala medier för att söka information kring 
produkter, erbjudanden och kampanjer från företagen. Vi vill påstå att det senare beror 
på det som Park et al. (1989, s. 431) kommit fram till, att när det gäller dagligvaror är 
konsumenterna mer intresserad av att söka information kring detta i butiksmiljön. Detta 
kan även bero på att dagligvaruhandeln endast för en envägs monolog via sociala 
medier. Isenmann et al. (2007, s. 498) och Hanna et al. (2011, s. 272-273) framhäver att 
företag kan förbättra sin online-kommunikation genom att föra en mer interaktiv och 
personlig dialog, men då dagligvaruhandlarnas kommunikation via sociala medier 
består av massmedialkommunikation som annonsering, ogillas denna av 
konsumenterna. 
 
Vidare kan vi konstatera att även individer som var mer hållbarhetsengagerade och vill 
söka ytterligare information kring produkternas ursprung och märkningar inte heller 
använder sociala medier till detta, de visste inte heller om att samtliga 
dagligvaruhandlare erbjuder information om hållbara produkter och märkningar på sina 
hemsidor. Dessa deltagare väljer istället att söka information på externa 
tredjepartsorganisationers hemsidor, alternativt Naturskyddsföreningens eller liknande 
organisationers hemsida. Anledningen till att de mer miljömedvetna konsumenterna inte 
uppmärksammar denna information genom dagligvaruhandelns sociala medier bör inte 
tolkas som att de omedvetet stöter bort denna. Eftersom att de aktivt söker information 
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kring detta från andra aktörer bör de enligt Festingers disonnansteori selektivt ha 
accepterat informationen. Detta eftersom människan inte uppmärksammar information 
som är inkonsekvent med våra personliga övertygelser och mentala ramverk (Festinger, 
1957, s. 225). Istället var det en konsument, som uttryckt att hon inte tänkt så mycket på 
hållbara varor och vad deras egenskaper egentligen innehåller, som framförde den mest 
positiva hållningen till aktiviteten på sociala medier: 
 
“Hade det kommit upp på min Facebookfeed liksom då hade jag nog läst det, för att jag 
hade tänkt att ah! gud vilket tillfälle, nu kan jag verkligen lära mig lite såhär, för jag vill ju 
kunna det. Det är bara att jag inte orkar googla det.” 

2:2 Kvinna, 23 år 

Isenmann et al. (2007, s. 498) framhäver att företag i sin hållbarhetsrapportering bör 
söka en interaktiv dialog med sina konsumenter istället för en simpel “one size fits all”-
monolog. Vår studie visar att även då sociala medier inte fångar uppmärksamheten hos 
mer miljömedvetna konsumenter kan dagligvaruhandelns aktivitet där fungera som en 
proaktiv intresseväckare för konsumenter som annars inte bemödar sig söka information 
men som ändå har ett intresse för att motta detta. 

5.3	  Uppmärksammade	  egenskaper	  i	  kommunikationen	  av	  hållbara	  varor 

5.3.1	  Selektiv	  uppmärksamhet 
Detta avsnitt behandlar främst till vilken grad konsumenterna uppmärksammar 
dagligvaruhandelns kommunikation av hållbara varor. Vi vill därför börja med att 
tydliggöra att precis som Evans et al. (2008) och Jacoby (1984) påstår kan vi utifrån 
diskussionerna i fokusgrupperna säga att individer idag definitivt lärt sig selektera all 
den information de exponeras för. I dagligvarukontexten framgår det att konsumenterna 
främst fokuserar på vad de tidigare planerat genomföra för inköp och där går 
vanebeteendet före och kommunikation kring hållbara varor selekteras ofta bort. Vad vi 
kan konstatera är att de individer som visade på ett högt engagemang för 
hållbarhetsfrågor upplevde att utbudet av hållbara varor fanns inom varje 
produktkategori i butiken, exempelvis att ICAs egna I Love Eco varor “går att hitta 
överallt”. 
 
”Jag tänker att om man redan letar efter ekologiskt så tror jag att man ser det för att man 
har ju fått dom glasögonen också tänkte jag hur det ser ut på mitt ICA och dom krossade 
tomaterna som inte är ekologiska dom ligger ju, det finns massor, dom är jättebilliga, kolla 
här! medan dom ekologiska dom står liksom lite gömda.” 

3:4 Kvinna, 22 år 

Liknande citat som detta, dvs att ekologiska varor ofta har en väldigt liten plats på 
hyllorna i butiken menar vi tyder på att individer som denna kvinna ändå har ett intresse 
för och letar efter dessa ekologiska varor. Detta går i linje med Hawkins & 
Mothersbaughs (2013, s. 284) påstående om att individuella faktorer spelar en viktig 
roll för vad konsumenterna fäster sin uppmärksamhet vid samt tidigare studiers (Leire 
& Thidell, 2005, s. 1061-1062; Thögersen, 2000, s. 305) insikter om att en individ i 
större utsträckning uppmärksammar hållbar kommunikation om hen har ett intresse för 
att värna om den hållbara utvecklingen. Övriga deltagare som inte visade på ett lika 
stort engagemang för ekologiska varor hade endast uppmärksammat att vissa 
avdelningar kommunicerar ett ekologiskt utbud. 
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”Jag tycker att långt ifrån alla produkter, tror jag [skratt] finns ens som ekologiska, asså jag 
tänker mjölk och sånt där det är ju jättelätt att hitta… samma sak kanske med vissa såhär 
fisk och sånt, men det finns ju jättemånga produkter som, asså bara för det kan jag inte 
komma på någon nu, men kanske jag vet inte, kakor, pyttipanna, men som jag i alla fall kan 
känna att där kanske det inte ens, vad jag vet i alla fall, inte finns något utbud av det.” 

2:2 Kvinna, 23 år 

5.3.2	  Vilka	  butiksattribut	  är	  betydande	  för	  uppmärksamheten? 

Skyltar	  och	  hyllmärkningar 
För att förstå hur konsumenterna uppmärksammar en hållbar vara frågade vi 
inledningsvis fokusgrupperna hur de ser att en vara är hållbar. De mest förekommande 
svaren var att de såg skyltar eller flärpar sticka ut vid butikshyllorna. Just tydlig 
skyltning för hyllor och gångar är något (Park et al., 1989, s. 431-432) framhäver är 
viktigt för att konsumenter ska kunna bearbeta information och orientera sig i 
butiksmiljön. Detta är intrycken som flera deltagare i vår studie lyft fram och det råder 
en samstämmig bild både inom grupper och mellan grupper om huruvida olika typer av 
skyltningar tydligt uppmärksammats, vilket följande citat illustrerar: 
 
”Men jag upplever att den ekologiska skyltningen är tydligare också, att man ser om en 
produkt är ekologisk, att dom skyltar starkt, tydligare än dom andra produkterna så det 
sticker ut lite [...] senaste året har jag upptäckt asså det är större skyltar för ekologiska varor, 
mycket tydligare skyltning.” 

5:4 Man, 26 år 

”Asså jag lockas ju av när det står, men jag kollar ju på priset hellre men jag, jag tycker dom 
har börjat, mer och mer marknadsföra dom, just ekologiska produkter liksom skyltning, det 
är ju som du säger att dom skyltar med det väldigt mycket, eh så jag tycker att man ser det 
mer och mer, jag kollar då på det, det gör jag absolut, när man är och handlar sådär.”  

2:6 Kvinna, 25 år 

”Dom har dom här små skyltarna som jag tycker är jättebra, typ att det sticker upp eko. 
Och då ser man ju direkt bara eko.” 

4:4 Kvinna, 25 år 

Blom (2013, s. 25) menar att konsumenter inte vill känna ett behov av att söka 
information kring hållbara varor och att konsumenter därför efterfrågar en mer 
lättillgänglig och lättolkad kommunikation. Från dessa uttalanden kan vi se att 
konsumenterna inte bara upplevt en mer frekvent exponering, utan att storleken på 
exponeringen av hållbara skyltar också uppfattas som större och generellt menar de att 
skyltningen är tydlig och lättillgänglig i butiksmiljön. Vi kan därför konstatera att 
dagligvaruhandelns konsumenter uppfattar en tillgänglighet av skyltar och andra 
anvisningar för att visa vilka varor som är hållbara. Deltagarna hade dock inte 
uppmärksammat några skyltar eller liknande som förklarar vad det innebär att en vara är 
exempelvis ekologisk. Vi vill även föra fram att deltagarna uttryckligen inte 
uppmärksammat daglighandelns texter (se appendix 1 för exempel) av hållbara budskap 
vid ekologiska sektioner i butiksmiljön. Dessa budskap var det ingen av deltagarna i 
våra fokusgrupper som sett, även fast de påstod att de frekvent brukar besöka butiken 
där bilden är tagen. Deltagarna var rörande överens om att “vem ser sånt där?” eller 
“den sitter alldeles för långt upp” och liknande resonemang angående placeringen.  
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Färger	  och	  förpackningar 
Föga överraskande var grönt den färg som främst uppmärksammas i anslutning till 
hållbara skyltar och förpackningar, vilket Alves (2009, s. 5) påpekar är mer en regel än 
undantag för all miljömässig marknadsföring. Färg är som Evans et al. (2008, s. 45) 
framhäver en viktig komponent för att fånga uppmärksamhet, vilket vi därför menar att 
dagligvaruhandeln bör använda för att stimulera konsumenterna till hållbara val, då just 
den gröna färgen var det som fokusgruppsdeltagarna främst uppmärksammade och 
associerade med hållbara varor. Flera deltagare uttryckte meningar som exempelvis “det 
är väl dom gröna förpackningarna som på något sätt kännetecknar ekologiskt” eller att 
“ja men dom här är nog ekologiska för dom har nåt grönt paket”. På frågan om hur 
konsumenterna ser vilka varor ser vilka varor som är hållbara lyftes just färgen direkt 
upp i grupp 3: 
 
3:6 “Grön förpackning.” [många håller med] 
3:4 ”Ja eller så naturliga.” 
3:1 ”Neutrala ja, lite färg.” 
3:3 ”Och inte så mycket plast.” 
[alla är överens] 
3:4 ”Ja och lite typ såhär naturmotiv.” 
3:6 ”Ja så gammaldags.” 

3:6 Man, 23 år; 3:4 Kvinna, 22 år; 3:1, Kvinna, 26 år; 3:3 Man, 21 år 

I denna reaktion ser vi att deltagarna, som gav oss intrycket bestå av tämligen 
miljömedvetna konsumenter och som därtill också konsumerar ekologiskt i relativt stor 
utsträckning, direkt associerar en hållbar vara med en grön förpackning eller med 
naturmotiv. Men då vi visade bilder från Coop och ICAs köttavdelning framkom 
intressanta reaktioner från vissa deltagare som tidigare inte uppmärksammat att de 
använder gröna förpackningar för det ekologiska köttet, exempelvis följande: 
 
”Asså jag hade faktiskt inte sett det gröna om du inte hade sagt det tidigare.” 

4:4 Kvinna, 24 år 

Detta citat är mycket intressant eftersom 4:4 gav intryck om att vara en miljömedveten 
konsument och uppgav att 25-50% av dagligvarorna hon köper är ekologisk, samt att 
flera andra i gruppen som även de gav intryck om att vara miljömedvetna konsumenter 
höll med påståendet. Denna deltagare gav även i slutet av fokusgruppen uttryck över 
hur förbluffad hon är som kan ha missat detta. Även mindre miljömedvetna deltagare i 
andra fokusgrupper sa uttryckligen att de aldrig sett gröna förpackningar eller lagt 
märke till gröna förpackningar vid köttdisken i dagligvarubutiker. I grupp 5 utbrast ett 
stort skratt efter att flera deltagare förvånat konstaterat att de inte uppmärksammat 
denna gröna färgning förut.  Vi menar att detta kan bero på flera orsaker, men 
framförallt att konsumenter ignorerar väldigt mycket av det de ser på grund av den 
informationsöverbelastning som Jacoby (1984, s. 434) framhäver är ständigt 
närvarande. Vidare kan det också vara så att de individer som aktivt letar efter hållbara 
produkter inte endast förknippar detta med ekologiskt, och det ekologiska “gröna” och 
därför letar efter övriga egenskaper än just den gröna färgen, vilket kan förklara det 
förvånansvärda uttalandet från 4:4. 
 
Då vi visade bilder på Coop och ICAs köttavdelningar uppmärksammades frekvent blå-
gula färger. En deltagare uppgav att hon reagerade positivt på det då hon associerar 
detta med svenskt och därmed också närproducerat. I grupp 1 hade flera deltagare 
uppmärksammat de gröna färgerna i köttdisken innan vi visade bilden, men efter detta 
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var det mest röda märkningarna som indikerar att köttförpackningen är på nedsatt pris 
de uppmärksammar. Detta är således inte så konstigt då Evans et al. (2008, s. 45) menar 
att den röda färgen har störst uppmärksamhetsvärde samt att betydande del av 
konsumenterna, som tidigare nämnt, lockas av kommunikation av varor till nedsatt 
pris.  I denna grupp uppger dock flera deltagare som handlar på ICA och Coop att de 
ofta uppmärksammar Nyhlén och Hugossons närproducerade kött, inte minst för att 
dessa brukar vara på extrapris ibland. Men en deltagare som inte tänker så mycket kring 
hållbarhet, vilket följande citat indikerar, brukar för det mesta köpa närproducerat kött 
av följande anledning: 
 
“Jag vet inte jag, vad Nyhlén & Hugossons köttfärs klassas som, men det är i alla fall på 
Coop Forum så är det ju alltid den som står i centrum, det är den som man lätt kan ta. Ska 
man ha den här billigaste, irländska då får man leta långt ner i nån annan hylla har jag sett.” 

1:3 Man, 26 år 

Isolering	  av	  hållbara	  varor	  i	  butiksmiljön 

Enligt Hawkins & Mothersbaugh (2013, s. 281-282) kan företagen särskilja en typ av 
varor från andra genom att placera dom fristående, vid gavlar eller speciella kiosker i 
butiken dvs isolera varorna så att konsumenter enklare uppmärksammar dem. Vi har i 
våra fokusgrupper förstått att detta är något som även dagligvarukonsumenterna har 
uppmärksammat i butiksmiljön, framförallt omkring frukt och grönsaker i butiken. 
Diskussioner kring detta ämne har främst uppkommit då vi frågat om var i butiken de 
ser hållbar kommunikation samt då vi frågat rakt ut om de föredrar att ha hållbara varor 
på samma ställe. Konsumenternas åsikter kring isolering av hållbara varor i butiken går 
i viss del isär vilket framgår av följande uttalanden: 
 
“Fördelen med typ ICA Maxi är ju att de har, de har en avdelning med bara ekologisk frukt 
och då blir det väldigt tydligt på så sätt… eller tidigare hade de en kyldisk och det var grönt 
på kanterna men nu har de en stor ö som i mitten… så jag tror de har blivit sämre på att 
kommunicera det, men de har gjort det mer samlat.” 

1:4 Kvinna, 26 år 

“Jag tycker att det är ganska bra att ha det bland dom övriga så att man kan, för jag är då 
ganska, tycker priset avgör ganska mycket också så därför vill jag jämföra.”  

2:6 Kvinna, 25 år 

“Ja för jag tänker såhär att, jag vet inte hur mycket som bara ges med impulsköp och, såhär 
när man väl står där, och väljer mellan det ekologiska eller inte det ekologiska alternativet, 
nä jag väljer det ekologiska för att jag, ehh är man väl bara duktig, men om dom har det 
samlat på ett och samma ställe då tar man ju ändå det beslutet innan man går in i den där 
delen av butiken, så om dom har det utspritt så kommer man ju hela tiden få ta ställning.” 

2:3 Man, 26 år 

3:1 “Men jag tänker frukt också det är en helt egen rad bara ekologiskt, så det är liksom inte 
lika integrerat som om du står vi liksom mjölk och väljer ekologisk mjölk, men annars är 
det såhär, åh nu är det ekologiska väggen, då är det en bra grej, annars är det som mest 
bland det vanliga.” 
3:3 ”Och då kanske det är lättare också att välja det ekologiska alternativet för då har du 
bara dom framför dig.” 
3:1 ”Eller så är det svårare att ta sig ut från gången du går för att ta dig till ekologiska här 
har du ekologiska bananer och här har du ICAs bananer, såhär mhm ha, eller så kanske det 
är svårare för mig att jämföra för man ba ja dom ekologiska bananerna var 10kr dyrare, då 
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kanske det inte är värt det, medan om jag går direkt till den ekologiska hyllan så kan jag inte 
se skillnaden i priset kanske” 

3:1 Kvinna, 26 år; 3:3 Man, 21 år 

Vad vi kan se från dessa diskussioner är att konsumenter uppmärksammar och är 
överlag väldigt positivt inställda till då en butikshylla eller en del av en butikshylla 
innehåller endast ekologiska produkter. I grupp 4 framförde en deltagare att den ICA-
butik hon handlar i har blivit mycket bättre på att placera ut ekologiska bananer, varpå 
en annan deltagare som oftast handlar i samma butik flikar in med att man nu “nästan 
kan ta en eko-produkt utan att märka det”. Men konsumenterna ställer sig mer skeptiska 
till att ha separata avdelningar för ekologiska produkter, främst av skälen att det skulle 
bli svårare att göra prisjämförelser mellan ekologiska och konventionella varor. I 
Nijssen & Douglas (2008) studie om butiksmiljöns betydelse för socialt medvetna 
konsumenter kommer de fram till att socialt/etiska medvetna konsumenter föredrar att 
matbutiker har en speciell sektion för internationell mat. De fann ett positivt samband 
mellan dessa konsumenter och denna isolering av en speciell sektion och de kom fram 
till att speciellt kvinnor och unga konsumenter var speciellt positiva till denna isolering 
(Nijssen & Douglas (2008, s. 97-98). Vi tar denna forskning vidare genom uppvisa hur 
dagligvaruhandelns konsumenter uppfattar isolerade avdelningar med hållbara 
dagligvaror. 
 
Det går att se skillnader i konsumenternas uppfattningar om isolerade avdelningar i 
förhållande till deras intresse för hållbarhet och hållbara varor, vilket gör våra 
iakttagelser än mer intressanta. Flera konsumenter som köper ekologiska i låg eller 
medelhög nivå uttrycker att det skulle det bli alldeles för mycket spring mellan olika 
avdelningar, vilket kan ge effekten att de kommer ignorera ekologiska varor. 
Resonemangen visar det som Thögersen (2012, s. 194) framhäver, nämligen att 
konsumenter fattar köpbeslut under kort tid och därför vill göra snabba jämförelser. Det 
framgår att dessa konsumenter framförallt vill göra prisjämförelser mellan ekologiska 
och konventionella varor och att de därför ska vara placerade relativt nära varandra. I 
grupp 4 lyfts frågan om upp om endast ekologiska produkter skulle få tillhöra en 
avgränsad avdelning där en samstämmande kritik fanns eftersom de anser att 
konsumenter som inte handlar enbart ekologiskt skulle få svårt att göra prisjämförelser 
mot konventionella varor. De ser även en problematik i att uppdela hållbara varor 
eftersom det finns så många blandade egenskaper i dessa som närproducerade, etiska 
eller ekologiska. Två deltagare i grupp 5 som inte är att beteckna som miljömedvetna 
hade dock skilda uppfattningar i ämnet, vilket framgår av citaten nedan. Intressant är att 
5:3s resonemang närmast går emot Kollmuss & Agremangs (2002, s. 254-255) tes om 
att konsumenter skulle undvika information som går emot hens grundläggande 
antaganden, dvs att man selektivt undviker miljöinformation om man inte söker den. 
 
5:5 “Jag skulle tänka direkt att skulle man sätta allt på samma ställe så skulle en sån som jag 
aldrig se det tror jag. Nu ser jag den hela tiden istället, nu vet jag inte om det hjälper så 
mycket men det kanske blir, att dom har förmodligen satt det för att det ska bli mer 
reklam.” 
5:3 ”Jag tycker nästan att det är tvärtom asså om dom har det på samma ställe liksom att 
där är alla ekologiska frukter eller något sånt där, då får jag dåligt samvete och att jag 
liksom, aa jag brukar aldrig handla från det där stället, då blir det större, då syns det lite mer 
då är det liksom lite här och var, för annars är jag så himla van, jag går och tar dom 
bananerna jag alltid brukar köpa också tänker jag inte på det som är bredvid, jag tror nog 
att en större plats får mig i alla fall att bli mer uppmärksam på det.” 
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5:5 Man, 24 år; 5:3 Kvinna 23 år 

5.3.3	  Uppmärksamhet	  kring	  hållbara	  varumärkningar 
Då vi frågade hur konsumenterna ser att en vara är just hållbar kom deltagare i tre av 
fokusgrupperna direkt in på ICAs egna ekologiska varumärke I Love Eco och yttrade att 
de ser skyltar eller förpackningar med denna logga eller hjärtat som finns i loggan. 
Detta var svaren från såväl deltagare som var mer eller mindre miljömedvetna. Några 
deltagare nämner också tredjepartsmärkningar som Krav och Fairtrade. Att det var just 
exempel från ICAs eget varumärke som framfördes är inte så anmärkningsvärt då en 
klar majoritet av deltagarna handlade där, desto mer intressanta är att svaren kommer 
från konsumenter med varierad miljömedvetenhet och att detta är första associationen 
de har till hållbarhet. En deltagare som förhöll sig kritisk till ekologiska produkter har 
ändå uppmärksammat detta varumärke vilket följande uttalande visar: 
 
”Ja som sagt på ICA så har dom ju stora butiksskyltningar med I Love Eco, ehh i hela 
butiken princip så finns det alltid den där loggan. Ibland pushar dom ju med stora skyltar 
och ehh liksom displayer.” 

2:3 Man, 26 år 

Thögersen (2000, s. 307) har kommit fram till att när det gäller ekologiskt märkta varor 
är tillgängligheten i dagligvaruhandeln den viktigaste faktorn för att konsumenten ska 
fästa uppmärksamhet på märkningen. Utöver en stark förekomst av miljömärkningar 
menar Thögersen att det är osannolikt att en konsument uppmärksammar en 
miljömärkning om hen inte värderar att skydda miljön och att märkningen är ett 
effektivt sätt att uppnå detta. Vad vi upptäckt i vår empiriska studie är att även 
konsumenter som 2:3 inte ger intryck av att tro på ekologiska varor som ett effektivt 
medel ändå har uppmärksammat I Love Eco-märkningen i stor utsträckning. Längre 
fram i fokusgrupperna visade vi bilder och ställde frågor kring hållbara 
tredjepartsmärkningar. Även de konsumenter som tidigt poängterade att de mycket 
sällan köper hållbara varor och inte aktivt letar efter dessa i butiken menade att de 
uppmärksammat att märkningar från både Fairtrade och Krav är något som särskiljer 
hållbara varor från konventionella varor. 
 
“Ja dom har ju nåt annat, asså jag menar deras varumärke [ICA I Love Eco] är ju kanske 
inte jättestarkt jämfört med Krav och Fairtrade för att man inte känner till symbolen, asså 
nu, man känner igen symbolen från förpackningarna men jag skulle inte säga att jag ser den 
nånstans i butiken eller nån annanstans än just på förpackningen… så just dom skulle ju 
kunna jobba lite mer på sitt varumärke för att få ut budskapet, liksom vad dom står för.” 

1:4 Kvinna, 26 år 

Framförallt Krav men till viss del Fairtrade var något deltagarna ofta uppmärksammat, 
och då främst på förpackningarna. Även om dessa uppmärksammades på förpackningar 
var kunskapen om dess innebörd låg. Detta har även Leire & Thidell (2005, s. 1068) 
kommit fram till och de menar att det är viktigt att miljömärkningarna på ett mer 
adekvat sätt måste visa miljöförbättringarna de resulterar i för att öka konsumenternas 
motivation till att välja dessa. Vi menar att uppmärksamhet till ekologiska skyltar och 
användande av grön färg för att markera hållbara varor uppmärksammas i liknande 
utsträckning mellan olika konsumenter. Däremot är det framförallt i uppmärksamheten 
av vissa tredjepartsmärkningar vi sett den största skillnaden mellan högt och lågt 
hållbarhetsengagerade konsumenter, där de högt engagerade till större del lägger märke 
till dessa.  
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Figur 4. MSC-logga  

Deltagarna hade generellt svårt att uppmärksamma MSC-texten på prisskyltarna vid 
Lidls fiskdisk (se Figur 3 nedan), men då vi i bilden efter denna visade MSC-loggan 
(Figur 4) var det några fler som kände igen den, även fast många ändå sa att de aldrig 
hade uppmärksammat denna tidigare. Vi noterade att deltagare som gav intryck av att 
vara ha ett högt hållbarhetsengagemang i mycket större grad uppmärksammade MSC-
loggan än de som gav intrycket av att inte vara det. Följande reaktioner anser vi är 
talande för uppmärksamheten kring denna märkning: 
 
Huvudmoderator: ”Känner ni igen den 
här? [visar Figur 4. MSC-logga] 
4:2 nä 
4:1 näe 
4:5 ja 
4:4 [den är ganska liten 
4:5 I vanliga fall! [flera skrattar] 
4:4 [ja annars kan det vara svårt att se 
den på paketen, dom borde egentligen 
tryckt upp större 
4:6 [ja det är egentligen lite märkligt 
4:4 [ja den är ganska svår att hitta 
ibland.” 

 
4:2 Man, 24 år; 4:1 Man 24 år;  
4:4 Kvinna 25 år; 4:6 Kvinna, 26 år 
 

	  

5.4	  Tolkningar	  av	  kommunikationen	  
I denna del behandlar konsumenterna tolkningar av dagligvaruhandelns kommunikation 
av hållbara varor. Tolkningen inträffar då mottagaren, dvs konsumenten, har 
uppmärksammat kommunikationen samt vidare tolkar och skapar mening kring denna 
(Evans et al., 2008, s. 39-40). Resultat och analys presenteras i denna del utifrån 
diskussioner som fritt uppkom i fokusgrupperna, av frågorna vi ställde samt de 
resonemang deltagarna förde kring de två rankingövningarna som genomfördes. I dessa 
förekom många förslag och idéer som konsumenterna framförde att dagligvaruhandeln 
borde ta efter, vilka vi valt att inkludera i detta avsnitt. 

5.4.1	  Tolkas	  kommunikationen	  genom	  alla	  sinnen? 

För att tolka vår omgivning och den kommunikation som uppmärksammas använder vi 
oss av våra sinnen: syn, hörsel, känsel, smak och lukt (Evans et al., 2008, s. 50-51: 
Solomon et al., 2013, s. 128-129). Av dessa diskuterades främst tolkningar av 
synintryck, medan känsel och lukt inte alls berördes av deltagarna. Evans (2008, s. 51) 
framhäver att för att uppnå perception genom synen är val av färger, förpackningar, 
produktdesign och en bra logga väsentliga val. Eftersom det finns en begränsning av 
vad sinnen kan uppfatta, på grund av sensoriska trösklar, använder sig marknadsförare 
av olika tecken och symboler för att budskapet ska uppfattas som önskat (Evans et al., 
2008, s. 58, 65) vilket vi i denna studie har noterat gäller i högsta grad för hållbara 
dagligvaror. Då det visade sig att de flesta av fokusgruppsdeltagarna främst handlade på 
ICA blev det en hel del diskussioner kring deras egna ekologiska märkesvara I Love 

Figur 3. MSC-märkning - Lidl 



	  

	   48	  

Eco och dess logga som innehåller ett hjärta. Så här tolkade några deltagare denna 
logga: 
 
5:6 “Jamen det symboliserar känslor igen typ att man ska tänka på att man gör något bra 
när man köper det, [5:2 mm] det är väl hela grejen dom försöker få fram, att det är bättre 
att köpa det.” 
5:3 ”Det symboliserar liv också tänker jag, ett hjärta.” 
5:2 ”Mm och hälsa, man tänker på sitt eget.” 

5:6 Kvinna, 21 år; 5:3 Kvinna, 23 år; 5:2 Kvinna, 24 år 

“Jag vet inte om det är ekologiskt i sig men dom har ju ett hjärta som omfamnar någonting, 
med armar som kommer ut och fast det behöver ju inte, det tror jag inte står för deras 
ekologiska sortiment i sig det är nog deras ekologiska image, på något sätt.” 

2:5 Man, 25 år 

Som ses i första uttalandet förhåller sig deltagaren aningen skeptisk till hjärtat som ICA 
använder sig medan de andra deltagarna lyfter fram associationer i mer positiva 
ordalag.  Både Futerra (2007, s. 1, 3) och Rex & Baumann (2007, s. 571) påtalar 
betydelsen av konnotationer då man kommunicerar och marknadsför hållbara produkter 
då dess attribut ofta är dolda. Noterbart är att i två fokusgrupper framhävde deltagare 
samstämmigt liknande skillnader till vad de associerar Coops och ICAs egna ekologiska 
varumärken Änglamark respektive I Love Eco med. Änglamark sammankopplades med 
mer altruistiska associationer som naturnära och bra för miljö och djur. I Love Eco 
förknippades som ett hälsosammare val och att det främjar individens välmåga, vilka är 
motiv som Magnusson et al. (2003, s. 115) menar är starkare än altruistiska. 
Anledningarna till dessa tolkningar var främst på grund av Änglamarksloggans gröna 
färger samt löven som deltagarna lyfter fram som något de associerar med ned natur. 
Citatet nedan visar på hur detta kom till uttryck: 
 
“Änglamark känns ju mer som nåt naturnära, djur, jag vet inte… medans I Love Eco är 
precis som du sa tidigare [syftar på 1:1] att man inte tillsatt nånting och det ska vara 
hälsosam mat och det ska vara ren mat.” 

1:5 Kvinna, 25 år 

I flera fokusgrupper yttrade deltagare att ekologiska produkter som exempelvis ägg 
smakar bättre än konventionella. I två av fokusgrupperna hade deltagare varit med om 
smakprover av ekologiska livsmedel i butiken vilket de var väldigt positiva till. En 
deltagare lyfte fram att den personliga kommunikationen tillsammans med den godare 
smaken är något som butikerna bör satsa på och flera deltagare höll med om att detta 
bör användas mer frekvent för att uppleva smakskillnaden för en hållbar vara. Vi menar 
därför att dagligvaruhandeln bör använda sig av smakprover i butiken, särskilt också 
eftersom Grankvist & Biels (2001, s. 408) kommit fram till att smak är det viktigaste 
kriteriet vid köp av livsmedel. En annan deltagare som inte hade uppmärksammat något 
dylikt initiativ där hon oftast handlar uttryckte följande: 
 
“Det är ju markant skillnad på ekologiskt och inte ekologiskt kaffe, så skulle man fått 
smaka på det i butik så kanske man hade kunnat tänka sig att lägga en extra tia på det.” 

5:6 Kvinna, 21 år 

5.4.2	  Ordens	  betydelse	  för	  konsumenterna 
Flertalet studier och litteratur gällande kommunikationens betydelse för att nå 
konsumenterna (Futerra, 2007, s. 2, 4; Hawkins & Mothersbaugh, 2013, s. 287; 
Solomon et al., 2013, s. 140; Quick & Stephan, 2008, s. 465) påpekar vikten av ordval i 
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kommunikationen. I vår studie visar det sig att konsumenterna främst uppmärksammar 
ord som framhäver varornas miljömässiga egenskaper av den hållbara 
kommunikationen via ord som miljömärkt, ekologiskt och eko. Vissa deltagare menade 
på att ”står det eko, så är det ju eko” medan visa var mer skeptiska till användandet av 
eko och ekologiskt. 
 
“Ja fast jag, just med eko, jag kan vara ganska skeptiskt till det också, för jag vet att även det 
ekologiska behandlas ju med olika besprutningsmedel, det är bara det att dom är eko-
klassade och vad betyder det i jämförelse med andra och att allt handlar ju bara om att sälja 
och att, ehm, dom ha olika besprutningsmedel har ju både för och nackdelar och så, och då 
beroende på var man har tittat och vad dom då har prioriterat och på vilka grunder då?” 

3:5 Kvinna, 25 år 

I flera av fokusgrupperna påtalade deltagare att ord som närhet och närproducerat var 
något de uppmärksammat i kommunikationen från dagligvaruhandeln. Detta tolkades 
dock olika mellan grupperna men deltagarna var rörande överens om att dessa uttryck 
var något positivt och i enighet med hållbarhetsaspekten. Vissa tolkade detta som, vad 
Hawkins & Mothersbaugh (2013, s. 287) menar är en mer semantisk betydelse, att 
närhet representerar något som är producerat inom kortare avstånd, dvs korta 
transportsträckor och att det är bättre för miljön samt att närproducerat dessutom 
förknippas med att produkterna är producerade i Sverige. 
 
“Om jag väljer mellan någonting som är ekologiskt och något som är svenskt så väljer jag 
alltid det svenska.” 

5:3 Kvinna, 23 år 

Detta citat var något som återkom vid flertalet tillfällen i de olika grupperna. Många 
väljer framför allt svenskt kött och svenska grönsaker före ekologiska. Gällande 
svenskproducerade varor var samtliga deltagare överens om att svenskt är bättre på 
grund av de kortare transportsträckorna till butikerna men även då de menar att svensk 
produktion också har hög standard och höga krav vilket gagnar varornas kvalitet. Andra 
tolkade begreppet närhet med en annan betydelse, i likhet med individen nedan: 
 
“Jag tänker mig att dom spelar mycket på medmänskligheten ibland och kan använda ord 
som närhet, omtanke, kärlek och allt sånt som spelar på ett samvete.” 

2:5 Man, 25 år 

I fyra av fokusgrupperna handlade diskussionerna mycket om att dagligvaruhandeln i 
sin hållbara kommunikation ofta anspelar på konsumenternas samvete. Detta ansåg 
deltagarna vara ett bra sätt att kommunicera den hållbara aspekten och även något som 
deltagarna tog till sig, eftersom grundinställningen var att deras konsumtion inte ska 
vara ogynnsam för varken andra eller sig själv. Något som också kom upp i detta 
sammanhang var att deltagarna ställer sig positiva till dagligvaruhandlarnas budskap om 
att det ekologiska ska vara bättre, detta genom att använda uttryck som “bra val” och 
“smartare val”. Begreppet smart diskuterades redan tidigt i grupp 4 och vidare när vi 
visade en bild från ICAs Facebook uppdatering “Bli lite smartare genom att äta mer 
grönt, gott och klimaträtt” visade det sig att flera deltagare kände igen detta uttryck och 
hade också en del intressanta kommentarer kring detta:  
 
“Men det är ju mycket mot någon form av livsstil, för att, här säger dom inte såhär dom 
här varorna har dom här egenskaperna utan jamen äter du mer grönt så kommer du bli 
bättre och det är bättre för miljön, så det är väldigt mycket mer.” 

3:6 Man, 23 år 



	  

	   50	  

 
“Men blir inte det här också typ så att det bli på samvetet, lite såhär om du äter mycket mer 
besprutade varor så blir du, du kanske inte presterar lika bra på skolan eller på gymmet 
typ.”  

3:3 Man, 21 år 

Vi upplever att konsumenterna till dagligvaruhandeln tolkar denna typ av 
kommunikation som att om man konsumerar mer grönt och klimaträtt mår man även 
som individ bättre samt att det håller med om att det är just “smartare” att exempelvis 
välja ekologiska varor. Detta stämmer också överens med vad Futerra, (2007, s. 2-3) 
tidigare kommit fram till, att termer som handlar om att vara smart lättare mottas av 
konsumenterna, då människor i allmänhet vill ta smarta beslut och följa beteenden vi ser 
omkring oss. En intressant iakttagelse visades i både grupp 2 och 4, då vissa deltagare 
känner sig rent av dumma om de väljer bort de ekologiska varorna, både av den 
anledningen att de bör välja varor som är bättre för sin egen hälsa men också för att inte 
skämmas inför andra konsumenter. 
 
“Jag kan nästa också känna ibland om man köper något sånt där, den billiga varianten ehh 
att jag kan skämmas lite [många håller med - att man skäms] asså… om jag går med den 
hära, jag vet att det är en produkt som är, ehh, vad ska man säga, jamen viktig för miljön 
liksom att det, att det kan framställas som ett dåligare sätt att köpa den billigare då kan jag 
tycka att det känns lite dumt.” 

2:2 Kvinna, 23 år 

“Jag tror att det ligger en stor social press i det som du sa där 2:2 att det blir en, eh, du 
känner dig dålig om du köper något som inte är, om du vet om att det finns en ekovara och 
en mindre ekovara, det finns en miljömedvetenhet i våran generation som har 
kommunicerats ganska väl dom senaste åren tycker jag, och eh jag tror att det ligger någon 
form av eh… social press i att man bör väl kanske göra det som är teoretiskt rätt även om 
man kanske inte har pengar eller motivation till att göra det.” 

2:3 Man, 26 år 

Vi vill framhäva vårt intryck om att detta handlar om en egocentrisk aspekt, att 
individen tänker på sitt eget, sin egen hälsa eller att de själva vill känna sig duktiga. Vi 
går in djupare på detta i senare avsnitt. Futerra (2007, s. 2, 4) har också kommit fram till 
att vissa termer vara svårare för mottagaren att förstå och därmed har mottagaren svårt 
att tolka budskapet. Ett exempel på detta visade sig då vi visade en skylt från Coop där 
budskapet handlade om att “om hönorna fick välja skulle Coop endast sälja ekologiska 
ägg och sprättägg”. Deltagarna blev mycket skeptiska till termen “sprättägg” då ingen 
tidigare hört talas om detta uttryck samt att de inte förstod vad det innebar. Detta 
resulterade i att flera deltagare ställde sig kritiska till budskapet och kunde inte riktigt 
greppa vad Coop ämnade kommunicera.  

5.4.3	  Hur	  budskapens	  innehåll	  tolkas	  av	  konsumenter 

Lättolkad	  och	  mer	  förklarande	  information	  behövs 

Som framhävts i tidigare avsnitt uppmärksammar konsumenterna en stor del av 
dagligvaruhandelns kommunikation av hållbara varor. Deltagarna i samtliga 
fokusgrupper var dock rörande överens om att kommunikationens hållbara budskap är 
svåra att förstå innebörden av, de ser tydligt att en vara är hållbar men inte varför eller 
till vilken grad den är hållbar. Vi kan även säga att detta var oberoende av individernas 
engagemang i att hitta hållbara varor. Uttalanden likt nedanstående citat framkom 
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frekvent under fokusgrupperna och visar en bild av omedvetenheten bland 
konsumenterna kring de hållbara budskapens innebörd: 
 
“Asså jag kan tycka att dom använder just ekologiskt, just det hära, det här är så bra men 
man fattar aldrig varför det är så bra.” 

2:6 Kvinna, 25 år 

“Det hade varit sjyst om, jag skulle tycka att det var bra om det står att det här är exakt, inte 
bara vi är naturliga, ba ja okej vad bra, utan mer fakta att här vi, jamen något tydligare som 
inte är såhära, inte betyder någonting.” 

3:5 Kvinna, 25 år 

“Det beror väl lite på att man inte kan ha kontroll på hela processen på nåt sätt, du vet ju 
inte vad, hur det börjar och vilken kedja den gått igenom. Det får du liksom aldrig veta, då 
måste du nästan gå in i ett företag och se hur de producerar dom och vad har dom i sina 
produkter, liksom visa.” 

4:4 Kvinna, 25 år 

“Det är svårt! och allting går under umbrellat ekologiskt liksom, så man vet inte riktigt.”  
2:3 Man, 26 år 

Utifrån vår empiriska undersökning kan vi konstatera att konsumenterna efterfrågar mer 
beskrivande men framför allt lättolkad information, vilket stämmer överens med 
tidigare studier (Blom, 2013; Fredriksson & Fuentes, 2014) som behandlar svenska 
konsumenters uppfattning av hållbar kommunikation från svenska detaljhandelsföretag. 
Vi fick intrycket av att konsumenterna har svårt att tolka vad det innebär att en vara är 
hållbar och precis som Blom (2013, s. 25) kom fram till i sin undersökning vill 
konsumenterna inte ta reda på informationen kring detta på egen hand. Vi vill därtill 
framhäva att det främst behövs tydligare information kring dagligvaruhandeln egna 
varumärkningar och de tredjepartsmärkningar som används. Konsumenterna blir 
förvirrade av att det finns så många olika märkningar och har svårt att skilja dem åt. Vi 
tror att detta har lett till en liknande katagoriseringsambivalens som Gregan-Paxton 
(2005, s. 127) har identifierat för nya produkter, dvs att information kring nya hållbara 
märkningar gör det problematiskt för konsumenterna att skapa en mening kring 
märkningen. 
 
Belz & Peattie (2012, s. 206) menar att livsmedelsmärkningar på ett enkelt och 
trovärdigt sätt kan kommunicera varans hållbara egenskaper till konsumenterna men vår 
empiriska undersökning säger emot detta. Konsumenter till dagligvaruhandeln upplever 
snarare att det frekventa användandet av märkningar leder till att förtroendet för 
märkningarna minskar. I likhet med Leire & Thidell (2005, s. 1064) kan vi säga att 
denna förvirring hos konsumenterna även leder till att de därmed också blir kritiska till 
innehållet av varorna.  
 
“Det är väl lite som man sa tidigare att eh man använder ju bara dom här klyschiga 
termerna typ ekologiskt, kravmärkt och sånt och dom går ju sällan in på vad dom faktiskt 
säger, eller vad dom faktiskt betyder [...] dom borde ju skriva på en skylt, ba ja men vad det 
faktiskt innebär, det tycker jag det saknas, dom slänger med begreppet utan att förklara.” 

2:1 Man, 24 år  
“Det kommer göra dom rikare, hur vet jag att dom pengarna går fram, det är väl lite en sån 
grej som är det största med Fairtrade, att man inte riktigt vet.” 

4:4 Kvinna, 25 år 
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“Jamen som dom här I Love Eco varorna, man vill ju inte köpa dom bara för att det står I 
Love Eco, man vet egentligen inte vad dom står för.” 

3:2 Kvinna, 23 år 

Precis som Rex & Baumann (2007, s. 571) påpekar menar vi att dagligvaruhandeln har 
en viktig uppgift i att informera konsumenterna om varornas innehåll och kvalitet, då 
egenskaper som exempelvis visar hur pass miljövänlig en produkt är faktiskt inte 
framträder för konsumenten. Intrycket vi fick från deltagarna var att på grund av all den 
information som flödar kring hållbarhetsfrågor i samhället idag, gör det svårt för 
konsumenterna att skilja alla frågor åt. Därför vill konsumenterna se en transparens i 
kommunikationen, både om företagen men framför allt om varorna och märkningarna i 
sig. Konsumenterna upplever det svårt att få insyn i vad en märkning innebär, de vet att 
en märkning betyder att produkten “på något sätt är bättre” men de känner att det är 
svårt att ta ställning till vilka varor som är mer rätt att köpa när de befinner sig i butiken. 
Många konsumenter förhåller sig därför kritiska till tredjepartsmärkningar och således 
också negativa till varor med dessa märkningar.  
 
Detta säger emot D’Souza & Taghians (2005, s. 59) tes om att tredjepartsmärkningar 
bör användas för att eliminera tveksamheter och negativa känslor kring grön reklam. Vi 
tror att skepticismen från konsumenterna beror på den saknade förklaringen till vad 
märkningarna i dagligvaruhandeln betyder, att det krävs att konsumenterna får en 
förklaring till värdet av varje märkning i sig. Precis som White et al. (2012, s. 114) 
kommit fram till när det gäller rättvisemärkta produkter visade det sig även i våra 
fokusgrupper att konsumenterna blir kritiska på grund av att de inte litar på att 
rättvisemärkta varor verkligen återställer rättvisa, att pengarna faktiskt går fram. På 
liknande sätt har vi uppmärksammat att konsumenter som inte tror att ekologiska 
märkningar främjar miljön tar avstånd från dessa. Vi menar, i enighet med Emery 
(2012, s. 266), att anledningen till detta är att konsumenterna har väldigt höga 
förväntningar på hållbara varor och därför vill de ha kontrollerbar fakta kring vad “det 
hållbara” innebär. 

Fokus	  på	  butiksmiljön 

Vi vill även framhäva att inom dagligvaruhandeln krävs att en tydligare förklaring av 
varornas hållbara aspekter måste kommuniceras i butiksmiljön. Vi vill nedan visa på 
några av deltagarnas egna exempel som tyder på detta, men detta bygger också på våra 
resultat om att konsumenterna är mest uppmärksamma och mottagliga i butikerna. 
Anselmsson & Johansson (2007, s. 852) har i sin studie kommit fram till att det är 
särskilt viktigt att det finns produktinformation på förpackningarna för att 
konsumenterna ska kunna värdera hur pass hållbar varan är vid inköpstillfället. 
Intrycket vi fick av deltagarna i fokusgrupperna var snarare att det bör finnas 
förklarande information via skyltar och liknande i butiksmiljön. Citatet nedan 
förtydligar deltagarnas diskussion om efterfrågan på information i butiken. 
 
“Det kanske borde bli lite tydligare vad alla märkningar står för, dom hade kunnat ha nån 
liten typ plansch eller någonting där det står vad allting står för, jag har nog aldrig uppfattat 
att det finns någon typ av förklaring vad det står för i butikerna [...] det är väl det lättaste 
stället att komma åt kunderna liksom, det kan ju inte skada att ha någonting i butiken för 
att klargöra vad allting betyder. Alltså man kan bara hänga någonting om vad är Krav, och 
sen skriver man en kort grej om vad det är och så.” 

5:6 Kvinna, 21 år  
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Senare i fokusgrupperna visade vi bilden till 
höger (Figur 5). Fotot är tagen från en Coopbutik 
vid köttdisken. De flesta deltagare uttryckte sig 
positivt till denna information i butiksmiljön, och 
tyckte att skyltning som denna bör förekomma 
mer frekvent än vad som görs idag. Senare i 
diskussionen angående denna skyltning ändrade 
dock många deltagare åsikt och ställdes sig 
skeptiska till utformningen och planschens 
innehåll. De höll med om att innehållet var bra 
men att det fortfarande upplevdes som för mycket 
att läsa samt att informationen bör presenteras på 
ett annat sätt. Skylten ansågs inte vara 
intresseväckande och framstod som något 
“tråkig”. Deltagarna spann vidare på ämnet och 
kom fram till egna förslag på hur 
dagligvaruhandeln bör kommunicera hållbara 
varor och märkningarna på ett tydligare och mer 
lättolkat sätt. Detta gav intressanta resultat:  
 
“Men jag tänker att det där är ju också ganska mycket att läsa om man säger så, jag skulle 
föredragit någon form av färgschema, med blåa, gröna, någon mer sån färgmärkning, mer 
generellt, asså till exempel så bra för natur, närproducerat, så man vet att ungefär vad 
märket stod för, det skulle vara lättare än sånna här specifika saker.” 

5:4 Man, 26 år 

“Dom kanske borde ha som Systembolaget som har några såna här små cirklar, som nära 
producenten, så här hållbart är det och, ja men typ, så ser man hur många procent som 
varje del är viktig typ, den sociala och den ekonomiska och allt det där.” 

4:3 Kvinna, 28 år 

Vi kan från dessa resonemang ovan identifiera ”the 3Cs” [Clarity, Credibility, 
Comparability] som Yates (2009) påvisar att konsumenter efterfrågar från grön 
annonsering. Trots att Yates studie endast innefattar tv-annonser, printmedia och online 
annonsering var undersökningen inte branschspecifik och vi har med en likartad metod 
(fokusgrupper) lyckats uppvisa samma resultat i en dagligvarukontext, där även 
butiksmiljöns betydelse har kunnat framställas. Från vår studie kan vi konstatera att 
konsumenterna inte är särskilt tillfreds med någon av dessa principer. Vad som är 
särskilt intressant med dessa ”3Cs” är att Yates (2009) endast visade annonser rörande 
miljöfrågor, men vi har även identifierat dessa för socialt/etiska frågor. Även om 
konsumenterna generellt har lätt för att identifiera ett hållbart budskap anser de att det är 
svårt att få klarhet [Clarity] i vad terminologin och märkningar som används faktiskt 
står för. Även om ord som ekologisk och naturligt i sig är något de uppmärksammar vill 
de veta vad dessa har för faktisk innebörd för den specifika dagligvaran. Detsamma 
gäller för märkningar, där deltagarna upplever att det är ett för stort utbud av både egna 
hållbara varumärken såväl som tredjepartsmärkningar, vilket leder till att de har svårt att 
förstå innebörden av dessa [Credibility]. Detta i sig leder till en mindre trovärdig 
märkning i allmänhet. Det konsumenterna framförallt efterfrågar för att avhjälpa detta 
dilemma är tydligare och mer transparent information om dagligvarans 
hållbarhetsegenskaper, vilket bör ske genom enklare metoder att jämföra 
[Comparability] olika varor vilket 4:3s och 5:4s förslag ovan exemplifierar.  

Figur 5. Info i butik - Coop 
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Vad	  associerar	  konsumenterna	  den	  hållbara	  kommunikationen	  med? 

Inom marknadsföring används perceptionspsykologiska principer för att konsumenter 
ska uppfatta och tolka budskap på det sätt avsändaren avser (Evans et al., 2008, s. 39-
40), där kommunikationen vår studie fokuserar på inte uppvisar något undantag. För att 
förstå hur konsumenter uppfattar och tolkar kommunikationen är det därför av stor vikt 
att studera associationerna denna för med sig. Vi presenterar nedan vad deltagarna 
associerar dagligvaruhandelns kommunikation av hållbara varor med.  
 
“Men det känns ju också lite som att man framställer det som asså i väldigt positiva drag, 
asså jag tänker ju mig att det kanske är såhär, aa det här gör korna glada, lite den asså att 
man känner att dom sätter ju verkligen in det i en positiv kontext, det är ju inte bara att 
dom presenterar produkten utan att det är ju ofta att det är att antingen om det är någon 
glad kossa i bakgrunden eller vad fan det nu kan vara, men asså någonting som gör att man 
får bra associationer, tycker jag i alla fall.” 

2:2 Kvinna, 23 år 

“Generellt så tror jag att dom här termerna har fått ganska positiv konnotation asså i 
liksom i det gemensamma utrymmet så att det blir såhär man, alla är nog överens om at 
jamen närproducerat det är bra.” 

2:3 Man, 26 år 

“Typ såhär naturen, man mår bra av det eller att djuren mår bra att det är liksom som det 
är bra för vår jord typ.” 

5:5 Man, 24 år 

“Det känns som man blir så frisk och hurtig, också hjälper man jorden, men asså det är ju 
mycket såhär samvete, asså både gentemot andra och mot sig själv och sin egen kropp.” 

3:2 Kvinna, 23 år 

Grimmer & Woolley (2012, s. 233) menar att grön reklam oftast är associerad 
till miljömässiga fördelar där konsumenten ska bidra till den stora nyttan (“the greater 
good”). I kontrast till detta föreslår exempelvis Hartmann & Ibáñez (2006, s. 678) och 
Picket-Baker & Ozaki (2008, s. 293) att denna kommunikation i större grad bör möta 
individens egna behov, men gärna i kombination med miljömässiga fördelar. Utifrån 
vår empiriska undersökning kan vi säga att när det gäller dagligvaruhandeln, speciellt 
livsmedelsvaror, är det viktigt att framhålla de personliga fördelarna för att stimulera 
konsumenterna. Som vi nämnt tidigare vill konsumenterna på något sätt urskilja ett 
värde i att välja de hållbara varorna och vi vill framhäva att genom att visa på 
personliga fördelar med detta kan konsumenterna till större del stimuleras av 
kommunikationen.  
 
“Jamen också kommunicera hur ekologiska produkter är bra för ens egen hälsa och så, jag 
tror många bryr sig om det, många får dåligt samvete av att köpa andra för dom vet att 
djuren har det bättre, men sen tror jag många tänker på sin egen hälsa, och sina barns 
också.” 

5:2 Kvinna, 24 år 

“Det är alltid av egoistiska skäl på nåt sätt, antingen att man känner att man är duktig 
kanske, eller så känner sig bra. Det kanske låter dumt att säga av egoistiska skäl men man 
känner sig lite bra för att man ger pengar till nån annan.”         

4:6, Kvinna, 26 år 

Med stöd från vår empiriska undersökning vill vi framhålla att det är viktigt att visa på 
de personliga fördelarna i den hållbara kommunikationen. Detta både av anledningen att 
konsumenterna antar att det är bättre kvalitet på de ekologiska produkterna, dvs mer 
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hälsosamt för individen, men också av aspekten att individer mår bra att känna att de 
bidrar med något gott för andra. Kommunikationen skulle alltså kunna anspela på ett 
win-win scenario för både konsumenten och dess omgivning, vilket Pickett-Baker & 
Ozaki (2008, s. 290) menar kan motivera konsumenterna att göra ett hållbart val. Detta 
lyfts även upp av Hartmann & Ibáñez (2006, s. 678) som visar att den mest kritiska 
aspekten vid miljömässig kommunikation är att de individuella fördelarna ofta 
reduceras. Hartmann & Ibáñez menar därför att marknadsförare bör addera ett 
emotionellt värde i kommunikationen för att konsumenterna ska uppleva en personlig 
fördel med att välja den gröna varan. Nedanstående citat kommer från en man vi 
upplevde har ett stort intresse för miljöfrågor. Citatet visar på vad Grimmer & Woolley 
(2012, s. 244-245) kommit fram till, att reklam som även innehåller personliga fördelar 
och inte har ett rent miljömässigt budskap till större del kan stimulera individer som 
känner en oro för miljön.  
 
“Jamen för mig handlar det väl om andra grejer som jag verkligen inte känner 
kvalitetsskillnad på men som jag tänker ska vara bättre kvalitet. Att det är ett bättre sätt att 
sälja att det är godare och bättre kvalitet, än att det är bra för miljön.”  

3:6 Man, 23 år 

Vi upplever att dagligvaruhandelns konsumenter till viss del kan associera den hållbara 
kommunikationen med att man på något sätt bidrar till den hållbara utvecklingen genom 
att välja hållbara varor. Även fast deltagarna menar att den hållbara kommunikationen 
framställs i väldigt positiva drag behövs även bilder och andra visuella hjälpmedel i 
vissa situationer, för att stimulera konsumenterna i större grad. En intressant iakttagelse 
vi gjorde var då vi visade Lidls slogan i två olika kontexter. Då vi visade en bild från en 
av Lidls butiksgångar med en skylt föreställande en kock där texten löd “Bra mat 
behöver inte kosta mer” var det ingen av deltagarna som förknippade detta med 
hållbarhet eller hållbara varor, möjligtvis bättre kvalitet yttrade några. När vi sedan 
visade bilden nedan (Figur 6) lät kommentarerna såhär: 

 
“Jag tycker att den kommunicerar väldigt 
väl alla ekovaror dom har, jag tror att det 
här är första gången jag ser att Lidl har ett 
eko-sortiment.” 

2:3 Man, 26 år 
 
“Ja den kan ju vara bra att trycka på för en 
sån som mig som vill handla billigt.” 

5:5 Man, 24 år 
 
 

 
 
Samtliga deltagare i fokusgrupperna upplever en betydande prisskillnad på hållbara 
varor jämfört med konventionella varor. Detta var dock ett allmänt antagande från vissa 
deltagare som faktiskt inte jämfört priserna själva. Reaktionerna från deltagarna i 
samband med (Figur 6) är intressanta då vi i vår förberedande undersökning noterat att 
lågprisaktörer som Lidl och Willys börjat kommunicera att konsumenten inte ska 
behöva göra någon ekonomisk uppoffring för att välja ekologiska varor. En intressant 
diskussion kring priset framkom gällande Willys kommunikation av sitt hållbara 
sortiment. Både individer som handlar på Willys och individer som aldrig handlar där 

Figur 6. Hemsida, annons - Lidl 
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tolkar Willys kommunikation som ett billigare alternativ, även när det gäller hållbara 
varor. Flera deltagare höll med om att Willys budskap visar att om man är prismedveten 
och inte vill handla det dyraste kan man ändå hitta något ekologiskt hos Willys, och 
deltagarna ansåg detta som något positivt.  
 
“Det är nog ganska starkt också för att det är nog det som många gör en trade off mellan, 
att man inte är beredd att betala hur mycket som helst för det ekologiska.” 

5:3 Kvinna, 23 år 

I grupp 4 framhöll några deltagare skepsis mot budskapen i Lidls och Willys 
kommunikation och menar att det istället ska stå “bra mat bör kosta mer”. Detta för att 
göra det mer trovärdigt, vilket Yates (2009, s. 24) menar är det konsumenter framförallt 
efterfrågar, även på lång sikt. Deltagarna som yttrade detta visade på ett större intresse 
för hållbarhetsfrågor än 2:3, 5:5 och 5:3 och vi tror att deras intresse därför påverkar att 
de ogillar kommunikation om billigare hållbara varor då de är mer medvetna om 
konsekvenserna av att kräva ett lägre pris för dessa.  

Hej	  då	  fattigdom?	   
Även bilden till höger (Figur 7) visades i 
fokusgrupperna och reaktionerna kring denna 
var mycket starka. Majoriteten av deltagarna 
visade tydligt på en positiv inställning till denna 
typ av skyltning. De ansåg att denna skylt var ett 
mycket bra sätt att kommunicera vad Fairtrade-
märkningen står för. Flera deltagare menade att 
skylten ger en tydlig förklaring till själva 
märkningen samt att budskapet “Hej då 
fattigdom” associerar att genom att välja varor 
som denna kan vi konsumenter bidra till bättre 
arbetsförhållanden för andra. 
 
“Jamen jag tycker att man får ju ta ett tydligt 
ställningstagande.” 

2:5 Man, 25 år 

 
 
“Jag tror att sånt här ändå skulle vara liksom starkare än att det bara står Fairtrade loggan 
liksom då kommer samvetet när man ser det där. Man blir påmind om faktiskt varför man 
ska välja den produkten istället, att det handlar om fattigdom liksom, den typen av budskap 
tycker jag blir väldigt stark liksom, och informationsrik som att man snabbt får en 
uppfattning.” 

5:3 Kvinna, 23 år 

Det visade sig tydligt att reaktionerna från deltagarna baserades på samvetet. Intrycket 
vi fick var att skylten lyckas framkalla känslor som var förknippat med att göra ett val 
som kan bidra till att hjälpa andra. Detta kan förklaras med vad Futerra (2007, s. 1, 3) 
kommit fram till i sin studie, att just empatiska och känsloladdade termer kan förmedla 
mycket starka känslor samt vad White et al. (2012) visar: genom att kommunicera en 
viss grad av hjälpbehov kan man också få konsumenterna att faktiskt agera. Flera 
deltagare menade att själva bilden i sig var något som gjorde det möjligt för dem att 
förstå vad kommunikationen menade att säga. Några påpekade därtill att denna typ av 

Figur 7. Fairtrade - Lidl 
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kommunikation var ett mycket bra sätt för dom att förstå varför de bör välja kaffe som 
är Fairtrade-märkt samt att de antydde att de troligtvis skulle få dem att köpa detta 
framför andra kaffesorter. Anledningen till detta var främst för att de kände för kvinnan 
på bilden och kunde föreställa sig hennes arbete på kaffeplantagen.  
 
“Man tänker ju ändå att man hjälper henne om man köper. Hon ser ju snäll ut, eller asså jag 
vill ju köpa Fairtrade för jag tänker ju att hon ser ut att vara en bra kvinna. Det är ju ingen 
som står såhär med kläder på sig och besprutar området direkt heller, hon står ju där i sin 
klänning och plockar kaffebönor.” 

3:1 Kvinna, 26 år 

“Alltså dom förmedlar ju ut sitt arbete, vart liksom hela alltet kommer kunna bli av att man 
köper just den här varan, vad det kommer att leda till. Kanske inte du får i dig mindre gifter 
liksom, okej ganska egoistiskt, men dom spelar ju verkligen på ”du kommer hjälpa nån 
annan”, ett helt samhälle kommer kunna lyftas. Så det är ju hela vad blir det av det, det 
kommunicerar dom ju ut bra liksom.” 

4:5 Kvinna, 26 år 

“Asså jag är typiskt en sån som hade definitivt köpt det kaffet där för att jag hade fått dåligt 
samvete. Nemen verkligen! jag tror att jag hade gjort det just på grund av den skylten asså 
jag hade definitivt, asså jag tror verkligen jag hade köpt det.” 

2:2 Kvinna, 23 år 

En intressant iakttagelse vi gjorde här var att det var endast var kvinnorna i våra 
fokusgrupper som tog upp denna diskussion, vilket kan vara ett sammanträffande men 
ändå något vi vill omnämna då Kravs senaste rapport (2014, s. 12-14) visat att det är 
fler kvinnor än män som procentuellt sett väljer ekologiska och Krav-märkta produkter 
vid sina inköp. Precis som White et al. (2012, s. 114) också kom fram till i sin 
forskning, visade det sig även i vår undersökning att somliga deltagare anser att en viss 
kommunikation av hjälpbehov kan tolkas som alltför intensivt, vilket stjälper 
budskapets eggande kraft. Nedanstående citat beskriver det tydliga motslag som textens 
innehåll i Figur 7 ovan gav i grupp 4. 
 
4:3 “Jag gillar inte texten, jag vet inte... den tilltalade inte mig alls! bilden i sig, men inte 
texten.” 
4:1 ”Jag tycker det känns som att dom utnyttjar liksom andras dåliga situationer lite grann, 
det känns som att dom tar, asså tar och gör en affärsidé av fattiga liksom.” 
4:3 ”Ja men verkligen! Den får en att, den får mig att inte vilja köpa kaffet alls liksom.” 
4:1 ”Tanken är ju jättegod, men man vet ju inte riktigt hur det går till egentligen.” 
4:3 ”Det hade kunnat stå ett smartare val där till exempel, då hade det känts mer lockande 
att ta kaffet såklart, eller nu, ja om man nu skulle köpa kaffet. Näe jag gillar inte alls den 
texten.” 

4:3 Kvinna, 28 år; 4:1 Man 21 år 

Vi vill påpeka att dessa åsikter skiljde sig från övriga deltagares men att detta kan 
förklaras med vad vi tidigare nämnt om att konsumenterna söker en transparens i 
kommunikationen. Vi tror, med stöd av White et al. (2012, s. 115), att detta beror på att 
om tillit ska ges till kommunikation som innehåller ett högt hjälpbehov, måste även 
bevis finnas för att orättvisa kommer att upprättas om konsumenten genomför ett köp.  

5.4.4	  Normativa	  budskap	  i	  dagligvaruhandeln 

Då vi genomförde vår förberedande undersökning fann vi två skyltar i Coops butiker 
som innehöll normativa budskap, vilka vi valde att fotografera och visa i 
fokusgrupperna (se bilder nedan). Tidigare studier (Cialdini et al., 1990; Goldstein et 
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al., 2008; Schultz et al., 2008) har visat att normativa budskap leder till ett mer 
miljövänligt beteende. Bilderna vi visade innehöll injunktiva budskap; den ena talar om 
för konsumenten ”gör som vi, köp ekologiskt för miljön” och den andra ”om hönorna 
får välja”. Det sistnämnda innehåller inte ett personligt normativt budskap i en 
semantisk betydelse, dvs det finns ingen direkt uppmaning till konsumenten att välja 
eko-ägg eller sprättägg. Det stod ändå tydligt för oss att deltagarna i fokusgrupperna 
tolkade budskapet som en uppmaning att välja dessa för hönornas skull, vilket är ett 
hjälpbehov vi tidigare visat framkallar starka känslor hos konsumenterna. 
Känsloargumenten i detta budskap lyfte grupp 1, 4 och 5 främst upp som något positivt 
då vi visade bilden nedan (Figur 8), vilket följande uttalande visar: 
 

Medhjälpande Moderator: Vad tycker ni om 
innehållet? Är det något som biter på er 
eller är det nåt som får er att lockas köpa 
eko-ägg? 
1:1 ”Inte av den texten, det tycker jag inte, 
däremot med innebörden bakom det är det 
jättebra tycker jag… med att hönsen ska ha 
det bättre. Det är ändå så pass billigt som 
det är att köpa ägg och andra 
mejeriprodukter, men den skylten tycker 
jag, som du sa [åsyftar 1:5] att du har aldrig 
sett den.” 
1:2 ”Den säger ingenting mer än vad man, 
vad alla vet egentligen känns det som.” 
1:5 ”Fast jag tycker ändå att, jag har inte läst 
den, men jag tycker ändå det känns som att 
på nåt sätt så kan man kanske lita på att 
Coop tänker efter vad de väljer för varor i 
butiken eller vad de har för varor i butiken. 
Åtminstone den hära, då skulle jag väl 
kanske… handla mer där om jag tycker 
det.” 

 

1:1 Man, 26 år; 1:2 Man 27 år; 1:5 Kvinna 25 år 

Den första deltagaren anser alltså att innebörden av budskapet är jättebra, vilket även 
1:5 menar skapar ett förtroende för att butikens varusortiment består av hållbara varor. 
Yttrandet om att innehållet bekräftar ”vad man redan vet” är av en mer skeptisk ton och 
liknar delvis resonemanget som fördes i grupp 2. Där framförde två deltagare, vilka 
även kom att dominera diskussionen kring denna fråga, tydlig uttryckte skepticism mot 
budskapet. Nedan uttalar han sig även i termer av att ”man vet”, vilket andra deltagare 
verkade vara oense om. 
 
”Dock allt som har höns och sånt vet man ju att det är djurmisshandel, så det är ju bara 
bullshit” 

2:1 Man, 24 år 

Det vi kan konstatera utav tolkningen deltagarna gör till detta budskap är att de mer 
hållbarhetsengagerade konsumenterna upplevde det som mer positivt då de främjar 
känslomässiga tankar kring djuren, dvs de främjar konnotationen av budskapet. Vi vill 
framhäva att konnotationen är viktig i den hållbara kommunikationen vilket Futerra 

Figur 8. Ägghyllan - Coop 
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(2007, s. 1, 3) också menar är bör inkluderas via empatiska och känslomässiga ord för 
att få en entusiastisk respons. Grupp 3 som generellt var miljöengagerade menar dock 
att det är dumt att placera både ekologiska och icke-ekologiska i hyllan under skylten, 
eftersom man då kan bli lurad att tro att allt är ekologiskt. Skeptikerna i grupp 2 tolkade 
budskapen som ljug och anser att de är vilseledande, vilket Chen & Chang (2013, s. 
489) också lyfter upp som ett stort problem för marknadsförare av hållbara varor. Vi 
finner i vår empiriska studie att även den skilda tolkningen som budskapet i Figur 8 
uppbringar hos olika konsumenter kan vara problematisk och vi kan se, som Nancarrow 
et al. (1998, s. 112) påpekar, att det är oerhört viktigt för marknadsförare att beakta 
konsumenters attityder. 
 
Responsen på budskapet under Coops mjölkdisk (se Figur 9 nedan) var generellt kritisk. 
Detta uttrycktes som ifrågasättande om vilka ”vi” är och varför de då valt att även 
inkludera icke-ekologisk mjölk i sortimentet om de uppmanar konsumenterna att välja 
den ekologiska. Tolkningen och reaktionerna på detta budskap var i flera grupper starka 
där ord som ”ointelligent”, ”dubbelmoral” och ”extremt otydligt” yttrades av 
deltagarna, oberoende av deras miljömässiga intresse. 
 
5:1 ”Det finns vanlig 
mjölk också eller?” 
(mummel, jaa) 
5:3 ”[Skrattar]” 
5:1 ”Då har dom ju inte 
valt det eller? Det är ju 
nästan så dom skulle ta 
bort annan mjölk.” 
5:3 ”Ja precis har dom 
annan mjölk också, då kan 
dom ju inte skriva så!” 
 
5:1 Kvinna, 25 år; 5:3 Kvinna, 23 år  

“Ja jag tycker också bara att den delar in gott och ont tycker jag och det är väl mycket hur 
man identifierar sig med det, jag tänker mig att vissa då får en motsatt effekt då som er, 
medan jag kanske blir mer, asså så åh gud att jag måste vara den goda.” 

2:2 Kvinna, 22 år 
4:6 ”Som du säger[syftar på 4:4], det blir ju jättekonstigt.” 
4:4 ”Dom går ju emot säg själva då, för om dom säljer vanlig mjölk, då gör dom ju inte det. 
Det blir lite, det känns väldigt greenwashing.” 

4:6 Kvinna, 26 år; 4:4 Man 26, år  

I de Groot et als. (2013) studie om vilka effekter normativa budskap har, diskuteras inte 
denna kritik kring normativa budskap innehållandes ordet ”vi”. Futerra (2007, s. 2) 
menar att marknadsförare bör använda begreppet “we” istället för “you” i hållbar 
kommunikation för att ge känsla av samarbete och delaktighet. I vår studie framträdde 
en klart påtaglig aversion mot budskapet eftersom de flesta deltagarna förmodade att 
”vi” var butiken i fråga och att Coop därför enbart bör erbjuda ekologisk mjölk. En 
deltagare yttrade: 
 
“Ja men dom hade kunnat ta bort gör som vi, och bara ha välj ekologisk mjölk eller 
närproducerat för miljön. Det hade räckt.” 

4:4 Man, 26 år 

Figur 9. Normativt budskap - Coop 
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Rankingövning	  av	  normativa	  budskap 

I slutet av varje fokusgrupp presenterade vi de två rankingövningar till deltagarna, vilket 
hjälpte oss att skapa en större förståelse för hur konsumenterna tolkar och reagerar på 
olika normativa budskap. Vårt blickfång under dessa övningar var primärt inte på i 
vilken ordning deltagarna placerade alternativen utan snarare på hur de resonerade då de 
gjorde detta. Faktum är att i flera grupper kom deltagarna inte överens om ena eller 
bägge rankingordningarna. Alla påstående innehöll olika former av normativa 
påståenden vilka tidigare är väl utforskade med kvantitativa metoder (se t.ex. 
exempelvis Goldstein et al., 2008; de Groot et al., 2013) och visar ge effekt till ett mer 
miljövänligt konsumentbeteende. Frågan vi ställde till deltagarna i samband med både 
övningarna var hur tilltalande budskapen är till dom. 
 
Budskapen i ranking 1 [1] har sitt utlopp ifrån texten vid mjölkdisken i Coop-butiken vi 
besökte, vilket nedan visas som alternativ A. Vi har sedan kompletterat med andra 
budskap innehållandes injunktivt gruppnormativt samt två personligt normativa 
budskap med skild styrka, varav samtliga uppmanar konsumenten att köpa ekologisk 
mjölk för att värna om miljön. I ranking 2 [2] har vi sedan översatt de budskap de Groot 
et al. (2013) använt sig av till en kontext som passar vår studie, om hur man kan 
övertyga dagligvarukonsumenter till ett miljövänligt beteende. I de Groot et als. studie, 
liksom andra studier som studerar normativa budskap, har meddelandet syftat till att 
återanvända eller minska förbrukning. Vi har istället vänt de normativa budskapen till 
att aktivt välja en vara, därav innehåller de ordet konsumera. Nedan presenteras 
tolkningar och reaktioner till de olika typerna av normativa budskap. 
 
Injunktivt gruppnormativt budskap 

• [1.A] Vi tycker att ekologisk mjölk är att bra sätt att värna om miljön 
• [2.A] Kunder i den här butiken tycker att hållbara varor är ett givande sätt att 

hjälpa miljön, var vänlig fortsätt konsumera hållbara varor 
Reaktionerna till [1.A] var förhållandevis nedtonade, dock upplevde deltagare i tre av 
fokusgrupperna att meddelanden som börjar med ”vi” är otydliga med avseende på vem 
avsändaren egentligen är, de vill veta vilka vi är. Reaktionerna till det injunktivt 
gruppnormativa budskapet [2.A] var aningen starkare där en deltagare i grupp 1 tolkade 
det som ”lite utpekande”. En liknande tolkning gjorde deltagare i grupp 3 men menar att 
det är acceptabelt att det är lite mer ”uppläxande” i början av meningen eftersom de i 
slutet håller en tacksam ton. Vad deltagare i de flesta fokusgrupper dock reagerar på är 
ordvalet konsumera i en hållbar kontext, vilket de menade gav en tvetydlig konnotation 
då de associerade ordet konsumtion som något icke hållbart. På grund av dessa 
reaktioner kan det vara lämpligt att ersätta ordet konsumera med välja/köpa för att 
budskapet tydligare ska anknyta till den hållbara kontexten. 
 
Deskriptivt gruppnormativt budskap 

• [1.B] Gör som vi, köp ekologisk mjölk för att värna om miljön 
Detta var det alternativ som främst tilltalade deltagarna, vilket är intressant eftersom de 
ogillade budskapet då det stod vid mjölkdisken vi visade på bild tidigare. Anledningar 
till att denna var mest populär är för att den enligt deltagarna ”inte trycker upp något i 
ansiktet på en”, ”inte påtvingar” och är ”trevligast”. Deltagarna hade även här svårt att 
förstå vilka “vi” är, förmodligen eftersom liknande funderingar framträdde då vi visade 
bilden från Coop där de i mjölkdisken hade både ekologisk och icke-ekologisk mjölk. 
Många menade för att få detta budskap trovärdigt måste butiken som kommunicerar 
detta enbart erbjuda ekologisk mjölk. I de Groot et als. (2013, s. 1839) studie framhäver 
de att majoriteten av konsumenterna inte uppträdde i linje med deras önskade beteende, 
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vilket kan ha lett till att det är svårare att aktivera ett deskriptivt normativt budskap. De 
indikerar därför att konsumenter som redan har ett miljövänligt beteende påverkas mer 
av ett deskriptivt meddelande medan de som inte har ett sådant beteende stimuleras mer 
av ett injunktivt normativt meddelande. Vi kunde inte urskilja några skillnader mellan 
de högt respektive lågt miljömedvetna konsumenterna i vår studie. I grupp 2 menar 
dock två eko-kritiska konsumenter att de inte gillar meddelandet ovan eftersom det 
”delar in dom och vi”, vilket kan tyda på just det faktum att de själva inte känner sig 
som en del av de mer miljömedvetna “vi”. 
 
Personligt normativt budskap 

• [1.C] Tack för att du värnar om miljön genom att köpa ekologisk mjölk (svagt) 
• [1.D] Bryr du dig om miljön? Köp ekologisk mjölk! (starkt) 
• [2.B] Vi tackar dig för att du hjälper miljön genom att fortsätta konsumera 

hållbara varor 
Av dessa tre budskap mottogs [1.C] och [2.B] bäst. Deltagare i flera fokusgrupper 
påtalar hur ett ”tack” upplevs som trevligt och ger en inre motivation till att göra ett mer 
miljömedvetet val. En positiv förstärkning likt detta är något som Fietkau & Kessel 
(1981, refererad i Kollmus & Agyeman, 2002, s. 246) också tar upp i sin modell för ett 
miljövänligt beteende. Endast i grupp 3 uttalade sig en deltagare negativt om detta, då 
han tolkade det som passivt aggressivt att få ett tack innan han gjort något i gengäld. 
Reaktionen visar att personligt normativa budskap, även om de av många kan uppfattas 
som positivt, kan uppfattas som inskränkande av individens frihet vilket Quick & 
Stephan (2008, s. 465) menar är mindre övertygande. Generellt var deltagarna ändå 
tydligt positiva till att få ett tack riktat till sig. En deltagare tror att detta kan vara 
speciellt gynnsamt för lågt miljöengagerade konsumenter: 
 
”Jag tycker [1.C] är lite mera, den riktar in sig mer på den som inte köper ekologiskt, den 
som köper ekologiskt det är [1.A], det får inte någon att ändra sig. Jag tror att [1.C] kan lite 
mer få någon att ändra sig. Man tänker till liksom, tack, jamen vad bra.” 

5:4 Man, 26 år 

Det starka personligt normativa budskapet [1.D] var i samtliga grupper det som 
uppfattades mest negativt då det tolkades som ”hetsigt” och i flera grupper yttrades att 
deltagare fick dåligt samvete av budskapet. Det var dock intressant att inkludera detta i 
övningen eftersom de Groot et al. (2013, s. 1839-1840) menar att ett starkare personligt 
normativt budskap än [1.C] är mer effektfull för ett miljövänligare beteende. I de Groot 
et als. studie fick de av butiksägaren ej tillåtelse att använda den starkare personligt 
normativa budskapet, men de menar att ett sådant skulle kunna påverka en 
beteendeförändring ännu starkare. Även om vi inte undersöker reala effekter på 
konsumentbeteende kan vi ändå säga att ett budskap som [1.D] är ett budskap som får 
konsumenterna att känna sig dåliga och av reaktionerna att döma inget som skulle 
uppmuntra deltagarna att välja ekologisk mjölk. 
 
Injunktivt och personlig normativt (kombinerad) 

• [2.C] Kunder i den här butiken tycker att hållbara varor är ett givande sätt att 
hjälpa miljön, var vänlig fortsätt konsumera hållbara varor. Vi tackar dig för att 
du hjälper miljön genom att fortsätta konsumera hållbara varor 

Det kombinerade normativa budskapet, vilket ledde till det mest miljövänliga beteendet 
i de Groot et als. (2013, s. 1838) studie, avvisades ganska snabbt av de flesta av våra 
fokusgrupper då de ansåg att det var för mycket text. Att diskussionernas fokus 
hamnade på textens längd kan förklaras med den klarheten [Clarity] Yates (2009, s. 22) 
påpekar är en nyckelfråga för hållbara budskap, men även den knappa tid 
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konsumenterna ägnar till dagligvaruinköp (Thögersen, 2012, s. 194). Ett budskap som 
innehåller kombinerade normativa budskap i linje med det ovan kan alltså negligeras av 
konsumenter på grund av dess längd.  

5.4.5	  Greenwashing	  vilseleder	  konsumenterna 
Som Chen & Chang (2013, s. 489, 498) och Yates et al. (2009, s. 3) påpekar är det för 
företag som marknadsför hållbara produkter eller tjänster oerhört viktigt att vara 
varsamma att budskapet uppfattas rätt, dvs inte som greenwashing, för att undvika en 
förtroendeförlust för både företaget och det breda gröna syftet. Detta anser vi är särskilt 
viktigt att ta upp då Leonidou & Leonidou (2011, s. 92) menar att konsumenter blir allt 
mer skeptiska mot gröna anspråk i marknadsföring och att reaktionerna till dessa måste 
studeras vidare. Ämnen som berör vilseledande grön marknadsföring kom upp i flera 
diskussioner, vid olika tillfällen under fokusgrupperna, men främst då vi ställde frågan 
om de litar på budskapen som förs fram i den hållbara kommunikationen Denna fråga 
hade vi på slutet för att inte påverka deltagarna att inta en alltför skeptisk hållning mot 
de bilder vi visade, för att förstå vad och varför deltagarna uppfattar något som 
greenwashing, men ämnet berördes tidigare under samtliga grupper. Huvudsakligen 
berördes detta då Figur 8 och 9 visades, eftersom att budskapet uppmanade till hållbara 
val medan hyllorna i anslutning till dessa även bestod av konventionella varor. I flera 
grupper ställde sig deltagare kritiska till Lidls hållbara kommunikation då de menar att 
dessa speglar en konstlad bild av deras verksamhet. Här följer utdrag ur diskussioner 
som berör aspekten greenwashing: 
 
“Men det känns ändå som att man handlar dom här eko-produkterna för att man vill göra 
bra, men man är ändå lite nånstans medveten nånstans om att det kanske inte är så bra som 
man hoppas. Jag tror ändå man, man accepterar på nåt vis att det inte är hundra procent 
perfekt, men man handlar ju ändå.” 

4:1 Man, 24 år 

“Men jag tror det vi pratade om lite tidigare också, men att det man ställer ju ganska 
mycket högre krav, så då vill vi man ju att det ska va liksom hundra procent bra, alltså att 
allt, man vill ju att det ska va så sjukt höga krav på dom produkterna, allt allt allt, från att du 
har själva råvaran tills du har den på ditt eget bord.” 

4:5 Kvinna, 26 år 

“Men att dom är inne såhär på att det inte behöver kosta mer att handla bra mat, och då är 
det ju som att de fortfarande vill att man ska handla ungefär lika mycket. Och då blir det ju 
inte hållbart.” 

1:5 Kvinna, 25 år 

“Jag tror att det krävs att det är någon sån där logga som man känner igen, för att man ska 
ta det seriöst, inte så att dom skrivit sådär välj men omtanke eller, då kanske jag skulle lita 
på det.” 

5:3 Kvinna, 23 år 

Utifrån dessa diskussioner gjorde vi ett antal intressanta iakttagelser. För och främst, 
både konsumenter som är mer hållbarhetsengagerade och de som är mindre tolkar viss 
hållbar kommunikation som vilseledande. De två översta citaten yttrades av två 
tämligen hållbarhetsengagerade konsumenter men de förhåller sig väldigt olika till 
konceptet greenwashing. Den ena accepterar att allt inte är så bra som han hoppas 
medan den andra prompt hävdar sina höga krav. I flera grupper yttrades stor skepticism 
mot Lidl, inte minst då vi visade bilden med deras slogan “bra mat behöver inte kosta 
mer”. Anledningen var främst, i likhet med vad Belz & Peattie (2012, s. 206) tar upp, 
att företag i strävan att sälja mer ekologiska varor uppmanar konsumenter att handla 



	  

	   63	  

mer skadar sitt eget förtroende då detta går emot en hållbar vision. Chen & Chang 
(2013, s. 498) framhäver detaljhandelns roll i att förhindra problematiken med 
greenwashing genom att vara en pålitlig informationskanal mellan tillverkare och 
konsument. Vi har identifierat en liknande efterfrågan från våra fokusgrupper, 
konsumenterna vill se en ökad transparens om vad exakt hållbara budskap som olika 
märkningar, varumärken och annan kommunikation innebär samt vilka implikationer 
detta har i realiteten. 
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6. Avslutande diskussion  

6.1	  Slutsatser	  	  
Vi har i denna studie skapat en djupare förståelse för hur dagligvaruhandelns 
kommunikation av hållbara varor uppfattas ur konsumenternas perspektiv, i syfte att 
förstå vilken typ av kommunikation som har en positiv påverkan på konsumenter och 
vilken typ av kommunikation de inte stimuleras av. Ett delsyfte har därtill varit att 
förstå vad i kommunikation som kan leda till ett faktiskt agerande av konsumenten. 
Utifrån studiens resultat, vilka är empiriskt grundade i fem fokusgrupper där 29 unga 
konsumenter medverkat, har vi kommit fram till flera intressanta slutsatser. Dessa är 
särskilt relevanta i en tid då branschens aktörer lägger ner mer ansträngningar på hållbar 
kommunikation (Lehner, 2015, s. 91-92) men konsumenter till dagligvaruhandeln har, 
likt tidigare forskning visat (se t.ex. Blom, 2013; Fredriksson & Fuentes, 2014), svårt att 
tolka och ta till sig av denna. Vi har i denna studie utifrån Hawkins & Mothersbaughs 
(2013) perceptionsmodell, vilken vi utvecklat med teorier avsedda dagligvaruhandeln 
och hållbar kommunikation, möjlighet att presentera insikter i konsumentbeteendets 
initiala fas av att uppfatta kommunikationen vilket är värdefullt då existerande 
forskning tenderar att fokusera mer på själva beslutsfattandet. 

Uppmärksamhet	  kring	  hållbara	  varor	  i	  butiken	  
Studien visar att dagligvaruhandelns konsumenter uppmärksammar en betydande ökad 
exponering av hållbar kommunikation, främst i butiksmiljön. I denna miljö är det 
möjligt för konsumenterna att på ett relativt enkelt sätt identifiera vilka varor som är 
hållbara, främst genom grönfärgade skyltningar och hyllmärkningar eller via ord som 
miljömärkt, eko eller ekologisk, dvs budskap vilka innehåller en varas miljömässiga 
egenskaper. Vi menar därmed att det även är viktigt tydligare framhäva sociala- och 
ekonomiska aspekter av hållbarhet i butiksmiljön, då dessa inte uppmärksammas till 
lika stor grad. Genom att visa bilder eller kortfattat framhäva de som arbetar med 
produktionen av varan får de sociala attributen en större innebörd för konsumenterna 
och ett utvecklat hållbarhetsengagemang kan skapas, vilket är en förutsättning för 
individens uppfattning av hållbar kommunikation.  
 
Vi kan även säga att när det gäller hållbara varor i dagligvarubutiker föredrar 
konsumenterna att dessa avgränsas till en egen sektion av hyllan, snarare än en specifik 
avdelning, då detta medför möjligheten att göra prisjämförelser. Konsumenter föredrar 
att hållbara varor placeras tillsammans med övriga varor i samma produktkategori. 
Hållbara varor bör där isoleras till ett specifikt område vid hyllan, förslagsvis centralt 
med skyltar som utmärker detta, för att konsumenterna ska uppmärksamma de hållbara 
varorna och göra en jämförelse mellan dessa och de konventionella varorna. Exempel 
på detta är att fryst fisk med hållbara märkningar placeras tillsammans med information 
om varornas innebörd. Vi tror främst att detta främjar uppmärksamhet från mindre 
hållbarhetsengagerade konsumenter då dessa inte letar efter hållbara varor likt det 
relativt planerande beteendet mer hållbarhetsengagerade konsumenterna har.  

Konsumenter	  har	  svårt	  att	  tolka	  den	  hållbara	  kommunikationen	  
Vår studie visar att även då konsumenter uppmärksammar den hållbara 
kommunikationen upplevs svårigheter att förstå varför en hållbar vara är bättre och 
vilken betydelse den har för miljön eller sociala och etiska dimensioner. Konsumenterna 
menar att dagligvaruhandeln i butiksmiljön bör vara mer transparenta och på ett 
tydligare sätt än idag lyfta upp vilka skillnader hållbara varor får i praktiken. Genom att 
kommunicera egenskaper hos hållbara varor är det möjligt för konsumenterna att göra 
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jämförelser mot konventionella varor, vilket kan stimulera konsumenterna att välja det 
hållbara alternativet. Detta gäller inte minst de sociala egenskaper rättvisemärkta varor 
innehar, då många konsumenter upplever att lönsamhet prioriteras högre än att orättvisa 
återställs. Även då konsumenter inte har svårt att identifiera hållbara dagligvaror 
upplevs ett för stort utbud av olika egna hållbara varumärken såväl som 
tredjepartsmärkningar som en bidragande faktor till svårigheten att förstå vilken verklig 
implikation märkningen innefattar. Vi har därigenom identifierat en efterfrågan för 
Yates (2009) ”3Cs” [Clarity, Credibility, Comparability] i en dagligvaruhandelskontext 
men vi vill därtill addera betydelsen av att förklarande information bör finnas i 
butiksmiljön. Konsumenter som visade störst intresse för hållbarhetsfrågor tillskansar 
sig idag information om hållbara märkningar via olika intresseorganisationer snarare än 
från dagligvaruhandeln. Då utbudet av dessa är så pass stort efterlyser de lättare sätt att 
jämföra de befintliga märkningarna vid inköpet. De mindre hållbarhetsengagerade har 
synnerligen svårt att förstå innebörden av de flesta tredjepartsmärkningarna, vilket 
exemplifieras främst genom MSC-märkningen som visade sig vara svåridentifierad då 
innebörden i deras ögon överhuvudtaget inte framkommer. Därför har de även problem 
att göra en vidare tolkning av märkningen. 
	  
Konsumenter ägnar ytterst lite tid och ansträngningar vid sina köpbeslut i 
dagligvaruhandeln (Thögersen, 2012, s. 194) och därför krävs att denna förklaring först 
och främst exponeras, och är lättillgänglig för konsumenterna, i butiksmiljön. För att 
kombinera faktorerna lättillgänglighet, tydlighet och inte minst transparens vid 
exponeringen kan dagligvaruhandeln införa ett standardiserat färgschema som visar 
vilka hållbara krav varorna uppfyller. Detta skulle exempelvis kunna innebära grönt för 
ekologiskt, blått för rättvisemärkt, lila för närproducerat och gult för de ekonomiska 
aspekterna av hållbarhet. Med ett dylikt färgschema, exempelvis på hyllkanten, kan 
konsumenterna göra en snabb jämförelse, vilket krävs under den skyndsamma 
butiksvistelsen. Detta bör även kommuniceras ut till konsumenterna genom att integrera 
fler kommunikationskanaler för att göra konsumenterna medvetna om detta införande. 

Personliga	  fördelar	  bör	  framhävas	  
Vidare har vi påvisat att personliga fördelar i den hållbara kommunikationen kan 
stimulera konsumenter på olika sätt, men är något som definitivt bör komplettera det 
altruistiska innehållet i större grad. En efterfrågan för dessa personliga fördelar förekom 
i flera fokusgrupper. Genom att exempelvis inkludera ord som smart eller klimaträtt 
upplever konsumenterna att de kan ta kloka beslut och därmed undvika att uppfattas 
göra det motsatta i sina eller andras ögon, då det idag kan finnas en “social press” att 
konsumera hållbart. Konsumenterna antar också att det är bättre kvalitet på exempelvis 
ekologiska produkter, och lockas därför av egoistiska skäl då de anser att ekologiskt är 
mer hälsosamt. Vi kan även konstatera att en egoistisk orsak ligger bakom 
konsumenternas starka reaktioner vid kommunikation av hjälpbehov. Att framföra ett 
hjälpbehov i kommunikationen framkallar mycket känslor hos konsumenter men främst 
i positiv bemärkelse för att göra hållbara val. Detta eftersom att empatiska känslor gör 
att konsumenten stärker sitt samvete genom att välja hållbart samt att detta även gör att 
konsumenter förstår vad en dylik märkning eller vara har för direkt implikation, dvs den 
så viktiga transparensen framträder tydligare. 

Använd	  deskriptivt	  gruppnormativa	  budskap	  
Vår studie har även bidragit med nya insikter i hur konsumenter tolkar normativa 
budskap avsedda att främja ett miljövänligt beteende. Det står klart utifrån vår studie att 
dagligvaruhandeln inte bör använda starkt personligt normativa budskap av karaktären 
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vi använde i vår rankingövning, då detta utan tvivel mottogs sämst i samtliga 
fokusgrupper och tolkas som alltför utpekande och uppläxande. Ett deskriptivt 
gruppnormativt budskap som [1.B] Gör som vi, köp ekologisk mjölk för att värna om 
miljön tilltalade deltagarna främst, vilket till stor del associerar en förpliktelse om att 
bidra till lika stor del som övriga konsumenter. Om detta budskap används i butiken bör 
antingen “vi” specificeras eftersom konsumenterna undrar vilka som åsyftas. Om ett 
budskap likt [1.B] visas i butiken bör endast ekologiska varor erbjudas intill detta 
budskap för att inte riskera att uppfattas som vilseledande, dvs greenwashing. Att 
inkludera ett “tack” i budskapet kan också bidra till att konsumenterna tolkar det som att 
de bidrar till något positivt. 
 
Vi vill här återigen lyfta den aspekt som återkom i samtliga delar av vår empiriska 
undersökning, nämligen prisaspekten. Konsumenter idag vill visas uppskattning, då de 
anser att de gör en uppoffring i form av pengar, för att rikta sitt fokus till en hållbar 
vara. Detta kan ges via ett tack, men även genom att visa på värdet av prisskillnaden 
mellan en hållbar- och en konventionell vara. Där krävs en för konsumenten egoistiskt 
grundad uppmaning för att hen ska fästa uppmärksamheten till kommunikationen, 
antingen via den personliga hälsoaspekten eller med en tydlig och transparent förklaring 
till i vilken grad orättvisa kan återställas genom ett hållbart alternativ. Vidare krävs att 
denna förklaring är lättförståelig för att hen ska tolka budskapet, vilket underlättas av 
bilder som associerar till den praktiska påverkan som den miljömässiga, sociala eller 
etiska märkningen eller varan har. Bilder bör föreställa olika stadier i produktionen av 
varan som djurens tillstånd, arbetarnas villkor samt hur miljön och naturen påverkas 
men även återhämtas efter skörd. Ett exempel på detta kan även vara att konsumenter på 
sociala medier får följa en arbetare eller djurens vardag genom kontinuerliga 
uppdateringar om dennes arbetsförhållande, på ett transparent och interaktivt sätt. 

Stimulera	  på	  kort	  sikt	  för	  långsiktig	  förändring	  av	  konsumentbeteende	  
Vi kan därtill konstatera att även då hållbar kommunikation uppmärksammas i 
butiksmiljön kan säljfrämjande åtgärder fungera som en katalysator till konsumentens 
fråga om varför de ska köpa en hållbar vara. Detta må långsiktigt inte vara hållbart i sig, 
men är något som kan stimulera konsumenter att välja varan, och bekanta sig med den. 
Det skapar därför en möjlighet för dagligvaruhandeln att i samband med detta förmedla 
vilka miljömässiga och/eller sociala värden varan innehåller, för att framgent stimulera 
återköp. Detta gäller i högsta grad även för de hållbara märkningar som konsumenterna 
har svårt att förstå den reala implikationen av. Genom tv-reklam har konsumenter 
uppmärksammat erbjudanden för hållbara varor, men denna kanal tillsammans sociala 
medier är en förhållandevis outnyttjad kanal för att lyfta frågan om varför konsumenter 
egentligen bör konsumera dessa varor. Inte minst i formen av att starta en mer 
djupgående diskussion och medvetenhet om detta, vilket kan inledas med tv-reklam 
som på ett pedagogiskt sätt kan poängtera fördelar med hållbara alternativ, både 
hälsoaspekter för individen samt sociala och etiska frågor i samband med produktionen. 
Om dagligvaruhandeln tar i beaktning ovan framförda slutsatser om transparent och 
lättolkad information via termer som konsumenterna är bekanta med, bör även risker att 
uppfattas som greenwashing förminskas avsevärt. 
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6.2	  Praktiska	  rekommendationer	  	  
Nedan har vi sammanställt tio konkreta rekommendationer (se Tabell 2) som olika 
aktörer bör ta hänsyn till vid kommunikation av hållbara varor. Nedanstående 
rekommendationer är baserade på denna studies syfte och urval och därmed specifikt 
avsedda till dagligvaruhandeln, för att kommunicera hållbara budskap till unga vuxna i 
åldrarna 18-30 år. Vad som kan skilja denna grupp från exempelvis medelålders 
konsumenter är dels att de generellt har en lägre inkomst och därför möjligtvis inte 
spenderar lika mycket pengar på hållbara dagligvaror. Detta märkte vi då prisaspekten 
ofta kom upp som en anledning till ett faktiskt agerande av tolkning och sedermera köp 
av hållbara dagligvaror. Därtill tror vi att äldre konsumenter kan ha ett ännu mer invant 
köpbeteende och därmed kan möjligtvis vidden av uppmärksamhet skilja yngre från 
äldre konsumenter. Vi vill även framhäva att övriga aktörer, som exempelvis 
producenter till dagligvaruhandeln, märkningsorganisationer men också övriga 
återförsäljare inom detaljhandeln, bör lyckas bättre i att nå unga konsumenter om de tar 
hänsyn till dessa rekommendationer i sin kommunikation. Producenter till 
dagligvaruhandeln kan använda sig av denna information för att framhäva innehållet i 
hållbara varor, visa på en transparens i produktionsprocessen samt se över utformning 
av förpackningar, så att konsumenter kan associera varorna med de hållbara aspekter de 
innefattar. Märkningsorganisationer bör också ta del av dessa rekommendationer för att 
anpassa olika märkningar så att konsumenterna lättare kan skilja dessa åt. 
	  
          Tabell 2. Praktiska rekommendationer till dagligvaruhandeln 

Använd grön färg på skyltning och 
hyllkanter för att märka ut ekologiska 
varor. 

Använd andra färger för att märka ut 
övriga egenskaper hos hållbara varor: 
goda arbetsförhållanden, välmående 
djur, närproducerade varor, låga 
transportutsläpp, fri från gifter. 

Lyft upp vilka skillnader köp av 
hållbara varor får i praktiken genom att 
visa bilder från olika stadier i 
produktionen: djuren, arbetarna, 
naturen. 

Isolera hållbara varor till en del av 
hyllan som avser varor i samma 
produktkategori. 

Använd termer associerade till 
personliga fördelar av hälsoaspekter: 
bra val, bättre för din hälsa, smartare 
val, högre/bättre kvalitet 

Använd termer associerade till 
personliga fördelar av hjälpbehov: 
klimaträtt, klimatsmart, bättre för 
andras hälsa, bidra till djurens 
välmående, hej då fattigdom! 

Visa på innehållet i produkterna via 
informerande tv-reklam som sedan 
återkopplas till i butiksmiljön där 
konsumenterna är mest mottagliga för 
diskussionen. 

Kortsiktigt kan säljfrämjande 
åtgärder i butiksmiljön användas, 
men då i koppling till information om 
de fördelar hållbara varor för med 
sig, som bäddar för ett gott samvete 
vid fortsatta köp av hållbara varor. 
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Deskriptivt gruppnormativa budskap 
tilltalar konsumenter att välja en hållbar 
vara. 

Var transparenta, det handlar i 
slutändan om att informera 
konsumenter i butiksmiljön, genom 
att specificera värdet av 
prisskillnaden mellan hållbara och 
konventionella varor. 

	  

	  
6.3	  Teoretiskt	  bidrag	  och	  framtida	  forskning	  
Vi har i denna studie bidragit till att ge en djupare förståelse för hur konsumenter 
uppfattar dagligvaruhandelns kommunikation av hållbara varor, vilket vi empiriskt 
undersökt på unga konsumenter i Sverige. Studien har inte haft som syfte att bidra med 
generaliserbara slutsatser utan den bör ses i sin kontext och dess bidrag rekommenderar 
behandlas som ett underlag varvid ett fortsatt forskningsarbete kan ta vid. Den insats vi 
gjort för att bidra med ökad kunskap inom det identifierade forskningsgapet är ett 
viktigt område att studera vidare eftersom konsumentbeteenden ständigt förändras och 
aktuell forskning kontinuerligt bör revideras, inte minst utifrån ett konsumentperspektiv 
kopplat till hållbarhetsfrågor.  
	  
Ett starkt bidrag vi åstadkommit är ett teoretiskt ramverk (se Figur 1 nedan) för att 
studera konsumenters perceptionsprocess för hållbara varor. Vår teoretiska modell tar 
konsumentens engagemang för hållbarhetsfrågor i beaktande, vilket också är något som 
forskare (se t.ex. Fredriksson & Fuentes, 2014, s. 70; Leire & Thidell, 2005, s. 1061-
1062) framhäver är högst väsentligt att ha i åtanke eftersom olika, hållbara eller icke-
hållbara, konsumenter har skilda behov och därför krävs olika sätt för att tillgodose 
dessa genom varierande typer av värdeskapande. 
 

 
 
 
 
I och med att vi inkluderat individens engagemang för hållbarhet i denna studie kan vi 
påvisa att denna aspekt är betydande för hur olika konsumenter uppfattar 
kommunikationen, vilket vi även rekommenderar för vidare studier i ämnet.  Från vår 
studie kan vi under exponeringsfasen påstå att exponeringen för konsumenterna är 
snarare avsiktlig än slumpmässig i många hänseenden. Då hållbarhet är en norm som 
konsumenter förväntas sträva efter finns en social press som gör att konsumenterna 
känner att de borde söka sig till denna kommunikation, även om detta inte leder till ett 
faktiskt köp av en hållbar vara. Sett till uppmärksamheten så kan vi i denna studie säga 

Figur 1. Individens uppfattning av hållbar kommunikation 
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att konsumenter med ett lågt engagemang för hållbarhetsfrågor uppmärksammar hållbar 
kommunikation till större grad om denna är i kombination med attribut (märkning, 
symbol, bild) som kan hjälpa konsumenten att associera varan med den hållbara 
aspekten. Det krävs även att kommunikationen presenteras i butik, intill den produkt 
som konsumenten vanligtvis handlar för att hen ska uppmärksamma den hållbara 
informationen. Detta gäller även till viss del för högt engagerade konsumenter men vi 
kan påvisa att deras vanebeteende tyder på att de mer frekvent uppmärksammar 
kommunikation utan dessa attribut. Vidare har vi påvisat att tolkning av hållbar 
kommunikation är mer komplex än för övrig kommunikation, vare sig 
hållbarhetsengagemanget är högt eller lågt hos konsumenterna, då det ter sig svårt att 
förstå innebörden av just hållbara begrepp. På grund av frekvent förekommande uttryck 
för detta begrepp genom mängder av märkningar, ord och andra uttryck kan inte 
konsumenterna skilja värdet av olika budskap. Konsumenterna kräver då en simpel och 
lättförståelig förklaring som är kopplat till ett begränsat antal egenskaper av hållbarhet. 
 
Vidare forskning kan applicera samma strukturmall och frågor för studier av 
konsumenter inom andra segment, exempelvis i avseendet geografisk hemvist och ålder, 
för att komma fram till hur dessa konsumenter uppfattar dagligvaruhandelns 
kommunikation av hållbara varor. En sådan forskning kan gestalta konsumenter i dessa 
segments unika särdrag beträffande perceptionsprocessens alla delar.  
	  
Underlaget kan även ge upphov till fortsatta studier utifrån de slutsatser vi presenterar. 
För att fortsätta detta viktiga arbete anser vi att förslag på frågor som kan studeras 
närmare i en dagligvaruhandelskontext är: Hur bör personliga fördelar för konsumenten 
framträda i den hållbara kommunikationen, utan att förringa den bakomliggande 
hållbara problematiken? eller Leder en mer transparent kommunikation av hållbara 
varors implikationer till ett förändrat konsumentbeteende? där transparensen åsyftar 
vilken faktisk innebörd en hållbara vara har genom hela produktionscykeln. Det 
förstnämnda förslaget kan utforskas genom både kvalitativ och kvantitativ metod, 
medan det sistnämnda med fördel bör behandlas med en kvantitativ studie. Vi ser ett 
behov, liksom Lehner (2015, s. 93) framhäver, att framtida forskning bör ske i den 
faktiska inköpssituationen dvs i butiksmiljön, för att skapa djupare förståelse för 
sambandet mellan uppfattning och faktisk stimulans genom kommunikationen. 
Longitudinella studier har efterfrågats i forskning med liknande fokus som vår (se t.ex. 
Chen & Chang, 2013, s. 498; Lehner, 2015, s. 94). Detta anser även vi vara givande för 
fortsatta studier med samma problemformulering/syfte vi utgått från, då detta kan visa 
hur uppfattningen av den hållbara kommunikationen utvecklas över tid. Därigenom kan 
även kunskap förvärvas kring hur kommunikationen påverkar konsumenterna i olika 
stadier i livet, om denna uppfattning förändras från att vara exempelvis studerande, 
ensamboende, sambos till nyblivna föräldrar. Detta kan möjliggöra en förståelse för 
grunden till värdeskapande för olika grupper av konsumenter. 
	  
Om fortsatta studier bedrivs enligt vårt metodval kan en större variation beträffande 
deltagande konsumenters främst besökta dagligvarukedja vara värt att beakta vid 
rekryterandet av deltagare till fokusgrupper. Då över 80 % av deltagarna i våra 
fokusgrupper främst visade sig handla på ICA skapades ofta diskussioner från 
perspektivet av att vara kund just där, även om deltagarna hade erfarenheter av andra 
dagligvarukedjor. Det är också till stor fördel att använda fokusövningar och bilder för 
att stimulera deltagarna till diskussioner om egna erfarenheter, vilket ger forskaren 
möjlighet att styra diskussioner till ämnet och teorier som studeras. Användandet av 



	  

	   70	  

endast lös strukturmodell (ej trattmodell) hade dessutom fört diskussionerna på 
villovägar i ett tidigt stadium av fokusgruppen och därmed riskerat ett svårhanterligt 
empiriskt underlag. Vi rekommenderar utöver detta, likt Halkier (2010, s. 45-46), att 
först genomföra en pilotfokusgrupp för att möjliggöra ett test av strukturmall och 
hjälpmedel för det tilltänkta upplägget. Detta kan vara av särskild vikt för forskare som 
har liten eller begränsad erfarenhet av fokusgrupper som datainsamlingsmetod 
(exempelvis uppsatsstudenter).  

6.4	  Samhälleliga	  aspekter	  
Vår studie bidrar med kunskap om hur konsumenter uppfattar dagligvaruhandelns 
kommunikation av hållbara varor och presenterar rekommendationer för att främja 
uppfattningen av denna. Lyckas dagligvaruhandeln kommunicera hållbara varor så att 
konsumenterna uppfattar dess hållbara egenskaper kommer ett steg för den hållbara 
utvecklingen tas. Om forskningen kan tillämpa en liknande modell som oss, där hållbara 
aspekter är inkluderat i studier av konsumentbeteende, tas ytterligare ett steg. Genom 
detta bidrag har vi skapat möjligheter för att fortsätta detta arbete, vilket stärker 
potentialen att vända den ohållbara utveckling som idag sker på jorden. Förhoppnings 
kan det bidra till att arbetsförhållanden förbättras, djur och natur beskyddas och 
konsumentens hälsa förbättras. 
 
Då vi i denna studie har konstaterat att unga konsumenter har svårt att förstå innebörden 
av olika hållbara märkningar vill vi även lyfta en rekommendation till lagstiftare om att 
beakta eventuella åtgärder för att hjälpa konsumenter att navigera bland dessa. Ett 
exempel på detta är att införa liknande regler som gäller för glödlampors energiklass. 
Vidare har vi med vår studie bidragit med kunskapsutbyten mellan deltagarna i våra 
fokusgrupper. Förutom att det går in under äkthetskravet i denna studie så menar vi 
också att det bör ses som ett samhälleligt bidrag, där deltagarna har uttryck uppskattning 
och att diskussionerna kring hållbarhet och dagligvaruhandeln har varit givande. Vår 
förhoppning är att deltagarna även kommer ta med sig deras nya insikter kring hållbara 
alternativ för vidare diskussioner med exempelvis vänner eller familj och skapa ett 
större engagemang kring dessa frågor för fler konsumenter.  Förhoppningsvis kan vår 
studies bidrag leda till att jordens resurser hushålls bättre och att datumet för Overshoot 
Day flyttas från 19 augusti och närmar sig årsskiftet. 
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7. Sanningskriterier 

7.1	  Tillförlitlighet 

Vid värdering av kvalitativa studier är ett första av två huvudkriterier att studien ska 
vara tillförlitlig, dvs att studien är genomförd på ett sätt som kan visa på en absolut bild 
av den sociala verkligheten (Bryman, 2008, s. 354). Detta innebär att studien bedöms 
utifrån (1) trovärdighet, som motsvarar en intern validitet; (2) överförbarhet, en extern 
validitet; (3) pålitlighet, att studien är reliabel; samt (4) bekräftelse, en möjlighet att 
styrka och konfirmera (Bryman, 2008, s. 354). 
 
För att studien ska anses som trovärdig bör forskarens beskrivning av den sociala 
verkligheten överensstämma med respondenternas verklighet, vilket innebär att 
forskaren bör återkoppla till respondenterna och stämma av om forskarens beskrivning 
överensstämmer med respondenternas (Bryman, 2008, s. 354-355). Halkier (2010, s. 
61) menar dock att när det gäller studier med fokusgrupper kräver deltagare sällan 
rapportering av resultatet, då de flesta människor ofta upplever att själva medverkandet i 
fokusgrupperna är tillräckligt intressant och givande. Halkier (2010, s. 61) framhäver att 
det av etiska skäl är viktigt återkomma med det slutgiltiga resultatet till de medverkande 
i fokusgrupperna om forskaren utlovat att göra detta. Omvänt menar Halkier också att 
om forskaren inte omnämnt en återkoppling av det slutgiltiga resultatet bör forskaren 
inte heller “slösa” deltagarnas tid för detta. Då vi inte utlovat att återkomma till de 
medverkande för en återkoppling av resultatet, valde vi därför att inte bemöda 
deltagarna om detta då resultatet var färdigställt. Deltagarna har inte heller visat något 
intresse att bli informerade om det slutgiltiga resultatet av studien, därför har vi inte 
kunnat säkerställa att den verklighet som presenteras i studien stämmer överens med 
deltagarnas sociala verklighet.  
 
Deltagarna gavs dock utrymme för ytterligare synpunkter i slutet av fokusgrupperna, 
om det var något de inte fått möjlighet att säga under fokusgruppen, understryka eller 
utveckla vidare. Vi författare har dessutom tolkat responsen från fokusgrupperna på ett 
enhälligt sätt, vilket resulterat i att vi presenterat det empiriska materialet utifrån de 
indikationer vi fått av deltagarnas beskrivningar. Vi har också varit noga med att vara 
tydliga och transparenta i vår analys, för att vår beskrivning av den sociala verkligheten 
ska vara acceptabel för andra. En sådan systematiskt transparent analys av fokusgrupper 
menar Halkier (2010, s 107) visar på en validitet i resultatet. Då vi dessutom ingående 
presenterat resultatet i flera steg, tillgodoser vi läsaren med en djupare förståelse för hur 
konsumenter idag uppfattar dagligvaruhandelns kommunikation av hållbara varor, 
vilket enligt Bryman (2008, s. 355) underlättar en bedömning av hur pass överförbart 
resultatet är i andra miljöer. Vi vill dock understryka att avsikten med studien inte varit 
att generera generaliserbara resultat. Denna studie innefattar endast ett urval 
konsumenters uppfattning av dagligvaruhandelns kommunikation av hållbara varor. 
 
Enligt Bryman (2008, s. 355) bör alla steg i forskningsprocessen vara tillgängligt och 
fullständigt för att studien ska anses som pålitlig. Vi menar att denna studie är pålitlig 
då vi inledningsvis argumenterat för studiens problemformulering och framfört hur våra 
forskningsfilosofiska utgångspunkter påverkat hur vi förhållit oss till ämnet vi studerat. 
Den teoretiska referensramen redogör för alla steg i individens perceptionsprocess med 
hänsyn tagen både till dagligvaruhandeln och aspekter rörande kommunikation av 
hållbara varor. Vi har baserat på vetenskapliga rekommendationer argumenterat för hur 
vi med hjälp av den valda metoden kan svara på problemformuleringen samt 
tillhandahållit läsaren med fullständigt material för att visa hur vi på ett strukturerat sätt 
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genomfört fokusgrupperna för att uppnå ett fruktbart resultat. Vår tolkning och analys 
av resultatet presenteras tillsammans med det empiriska materialet för att läsaren ska få 
ett tydligt sammanhang av konsumenternas uppfattning av kommunikationen. Vi har 
även använt oss av en handledningsresurs vid Umeå universitet samt deltagit vid tre 
WIP seminarier där vi fått feedback från individer som genomför studier inom samma 
område. 
 
Det sista kriteriet för att studien ska anses vara tillförlitlig är bekräftelse, vilket innebär 
att det framgår att forskaren agerat i god tro och inte låtit personliga värderingar 
påverkat studiens slutsatser (Bryman, 2008, s. 355). Vi anser att vi i denna studie agerat 
i god tro. Även fast resultat och analys möjligen speglar vårt intresse för en hållbar 
utveckling är studiens bidrag baserat på konsumenternas egna åsikter och tolkningar av 
dagligvaruhandelns kommunikation. Vi anser att bekräftelsen av detta även styrks av att 
studien är genomförd med ett deduktivt angreppssätt, där vi baserat vår undersökning på 
en modell av tidigare studier som behandlar konsumenternas förmåga att uppfatta olika 
typer av marknadsföringsåtgärder. Syftet har inte varit att generera nya teorier, vår 
avsikt har istället varit att söka förståelse för hur konsumenter mer specifikt reagerar på 
kommunikationen av hållbara varor i en dagligvaruhandelskontext. Vi har även följt 
forskningsetiska principer för studier med fokusgrupper (Halkier, 2010, s. 60-62), vilket 
innebär att vi förhållit oss reserverade till deltagarnas fria diskussioner under 
fokusgrupperna, och istället låtit deltagarna svara på varandras frågor samt att vi strävat 
efter att låta samtliga deltagares åsikter synas i det presenterade resultatet. 

7.2	  Äkthet 

Det andra huvudkriteriet för kvalitativ forskning är äkthet, vilket dels bedöms utifrån 
hur rättvis bild undersökningen ger av de åsikter och uppfattningar respondenterna har 
(Bryman, 2008, s. 356). Vi menar att då vår studie specifikt delat in en individs 
uppfattning i de olika delarna i perceptionsprocessen har vi lyckats framföra en mer 
detaljerad och djupgående bild av konsumenternas uppfattning kring 
dagligvaruhandelns kommunikation. Vi vill lyfta fram att fokusgruppmetoden primärt 
inte används då man försöker komma fram till meningsskapande av individuella 
beteenden och individuella normer (Bloor et al., 2001, s. 89). En orsak till detta kan 
förklaras rent metodiskt då varje individ i en fokusgrupp får mindre tid och utrymme att 
delta i jämförelse med en enskild intervju (Halkier, 2010, s. 10-11). Halkier menar dock 
att det inte heller finns någon garanti för att få fram intervjuobjektets socialt 
igenkännliga förståelser och praktiker vid exempelvis en individuell intervju, där det 
inte förekommer någon social kontroll från likasinnade eller ett socialt nätverk. 
Konsekvensen av fokusgruppmetoden kan vara att för många berättelser om socialt 
“korrekta” förståelser och handlingar lyfts fram i fokusgrupper på bekostnad av socialt 
“inkorrekta” (Halkier, 2010, s. 11). Möjligen kan några deltagare vid vissa tillfällen 
tagit en mer anonym roll och därmed inte uttalat sig så djupgående som fallet varit vid 
en individuell intervju, vilket kan anses vara en brist eftersom deras outtalade åsikter 
inte kommit till sin fulla rätt.  
 
Vidare menar Halkier att en sådan brist bygger på ett positivistiskt vetenskapligt 
antagande då forskaren kan komma fram till socialt obesmittad data om individen som 
anses äkta. Då vi i denna studie ämnar söka en empatisk förståelse av individens unika 
beteenden och subjektiva tolkningar samt förhåller oss konstruktionistiskt till 
verkligheten har vi inte för avsikt att hitta obesmittad data utan snarare, i likhet med vad 
Silverman (2006, s. 129) framhäver, aktivt söka förståelse för individernas 
meningsskapande i våra fokusgrupper. Vi menar därför att verkligheten kontinuerligt 
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skapas genom individers samspel och därför är en social kontroll närvarande vid både 
individuella intervjuer och i fokusgrupper. Eftersom vi valt att inkludera både 
deltagarnas egna citat och diskussioner i grupperna hjälper vi också läsaren att skapa en 
bild av hur den grupp vi undersökt valt att uttrycka sig kring ämnet. Vi har även 
framfört vilka frågor vi ställt och vilka bilder vi visat i samband med redogörelse av 
deltagarnas reaktioner på dessa, vilket visar att våra slutsatser är baserat på deltagarnas 
egna tolkningar av kommunikationen. 
 
Bryman (2008, s. 357) lyfter också att äktheten bedöms utifrån hur deltagarna påverkats 
av att medverka i studiens undersökning, om de fått en bättre förståelse för vilka 
åtgärder de själva kan vidta för att påverka problemet samt om de fått en bättre 
förståelse för den sociala miljö de lever i. Vi har fått intrycket av att deltagarna i våra 
fokusgrupper har påverkats av sin medverkan. I slutet av samtliga fokusgrupper 
framförde deltagarna att de lärt sig en hel del om hållbara varor och många höll med om 
att de i fortsättningen troligtvis skulle reflektera mer kring hållbara budskap i 
dagligvaruhandeln, men också gällande sina egna konsumtionsmönster. Deltagare som 
inte var lika intresserade av hållbarhetsfrågor insåg att de hade en bristande kunskap om 
hållbarhet och hållbara varor och att detta tillfälle gav de nya insikter i ämnet. En 
övervägande majoritet av deltagarna uttryckte även att de fått sig “en funderare” på hur 
mycket de som enskild konsument faktiskt kan bidra till en mer hållbar utveckling. 
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Appendix	  1:	  Bilder	  som	  visades	  under	  fokusgrupperna	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Köttavdelning - ICA 

Köttavdelning - Coop 

Miljömärkning hyllkant - ICA 

Utomhusreklam - Willys 

Skyltar i taket - Lidl 
Figur 7. Fairtrade - Lidl 
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Skyltar i taket – Willys 

Figur 8. Ägghyllan - Coop 

Från Facebook - ICA 

Figur 9. Normativt budskap - Coop 

Eko-pil - Coop 
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Isolering eko-hörna - Coop 

ICAs I love Eco - ICA 

Kravskyltar - Coop 

Figur 3. MSC-märkning - Lidl 

Figur 4. MSC-logga  
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Figur 5. Info i butik - Coop 

Info hemsida - ICA 

Egna varumärken - ICA, Coop, Lidl 

Utanför butik - Coop 

Figur 6. Hemsida, annons - Lidl 

Facebook feed – ICA-handlare 



	  

	   V	  

 
 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  

Reklamtidning - Coop 

Kampanj Krav-köttfärs - Lidl 
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Appendix	  2:	  Strukturmall	  för	  fokusgrupperna	  
 

Inledande öppna frågor/diskussion:  

1: Vad tänker ni på när ni hör hållbara 
varor i dagligvaruhandeln? 

• Ekologiska varor? 
• Gröna varor? 
• När/om diskussionen ebbar ut →  

Huvudmoderator: Förklarar begreppet 
hållbara varor för deltagarna. 

2: Hur tycker ni att hållbarhet 
kommuniceras/marknadsförs av de olika 
kedjorna inom dagligvaruhandeln? 

• De olika kedjorna - skiljer det 
sig? 

• Yates (2009) 3Cs principen 
• Pickett-Baker & Ozaki (2008); 

Thögersen (2000) 
Uppmärksammas ekologiska 
budskap 

• Evans (2008); Festinger (1957); 
Hawkins & Mothersbaugh (2013); 
Jacoby (1984); Kollmuss & 
Agyeman (2002) Intresse och 
förmåga att upptäcka - Selektiv 
uppmärksamhet 

• Evans (2008); Grankvist & Biel 
(2001); Solomon et al. (2013) 
Perception genom olika sinnen  

3: Om ni tänker er att ni går runt i en 
butik, hur ser ni vilka varor som är 
hållbara? 
När/om diskussionen ebbar ut 

• Frukt och grönsaker, mejeri, 
köttdisken? 

• Hur ofta ser ni dessa varor? 

• De Pelsmacker et al. (2013); 
Fredriksson & Fuentes (2014); 
Jones et al. (2011); Park et al. 
(1989);  Thögersen (2000) Point-
of-purchase 

• Evans (2008); Festinger (1957); 
Hawkins & Mothersbaugh (2013); 
Jacoby (1984); Kollmuss & 
Agyeman (2002) Intresse och 
förmåga att upptäcka - Selektiv 
uppmärksamhet 

4: Skiljer den sig från kommunikationen 
av konventionella varor i butik?  
När/om diskussionen ebbar ut 

• Mer om färger de använder 
→ Bild Köttavdelning - ICA  
→ Bild Köttavdelning - Coop 
→ Bild Miljömärkning hyllkant -   
ICA 

• Alves (2009); Evans et al. (2008); 
Park et al. (1989); Pickett-Baker 
& Ozaki (2008); Pieters & Wedel 
(2004); Solomon et al. (2013) 
Tekniker för att fånga 
uppmärksamhet 

• Emery (2012); Jacoby (1984); 
Solomon et al. (2013) Selektiv 
uppmärksamhet 

5: Hur uppfattar ni att de olika kedjorna 
på andra ställen “gör reklam för”, 
kommunicerar/marknadsför hållbara 

• De Pelsmacker et al. (2013); 
Evans et al. (2008); Hawkins & 
Mothersbaugh (2013) Solomon et 
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varor? 
När/om diskussionen ebbar ut 

• Vart ser ni det?  
• mail eller i brevlådan, 

annonser i tidningen, tv- 
reklam, sociala medier 

→ Bild - Utomhusreklam - Willys  
• är ni inne och kollar ex 

ICAs hemsida, 
Facebooksida? 

• Följdfråga: Vad innehåller de? 
 

al. (2013) Vikten av att använda 
olika kommunikationskanaler 

• Belz & Peattie (2012); Prothero et 
al. (1997); Yates (2009) 
Specificerar hållbarhetsaspekten 

• De Pelsmacker et al. (2013); 
Hanna et al. (2011); Isenmann et 
al. (2007) Sociala medier 

• Belz & Peattie (2012); Williams & 
Buttle (2014); Yubo & Jinhong 
(2008) Word-of-mouth 

6: Hur ofta ser ni kommunikation av 
hållbara varor från dagligvaruhandlarna? 
När/om diskussionen ebbar ut 

• Hur ofta förekommer det i butik? 
• Hur ofta förekommer det i andra 

medier? 

• De Pelsmacker et al. (2013); 
Kirmani (1997); MacInnis et al. 
(2002); Pechmann & Stewart 
(1988);  Yates (2009) Tekniska 
komponenter att ta hänsyn till vid 
exponering 

• Hawkins & Mothersbaugh (2013) 
Intresse och förmåga att upptäcka 

 

Mer direkta frågor  

8: Har ni tänkt på vilket typ av språk som 
används i kommunikationen? 
När/om diskussionen ebbar ut 

• Vilka ord används? Vilka 
uppmaningar riktas? 

• Är uppmaningarna starka nog för 
att välja konsumera varor för en 
mer hållbar värld? 
→ Figur 7. Fairtrade - Lidl 
→ Bild Skyltar i taket - Lidl 
→ Bild Skyltar i taket - Willys 

• Gregan-Paxton (2005); Hawkins 
& Mothersbaugh (2013); Futerra 
(2007); Quick & Stephan (2008); 
White et al. (2012) Ordval 

• Groot et al. (2013); Cialdini et al., 
(1990); Goldstein et al., (2008); 
Schultz et al., (2008)  Normativa 
budskap 

 

9: Vad anspelar den hållbara 
kommunikationen mest på?  
(bra för miljön, hälsan, djuren, 
sociala/produktions attribut, känslor?) 

→ Figur 8. Ägghyllan Coop 
→ Bild Från Facebook - ICA 
→ Figur 9. Normativt budskap- 
Coop 

• Futerra (2007); Pickett-Baker & 
Ozaki (2008); Rex & Baumann 
(2007); White et al. 
(2012)  Framkalla känslor 

• Groot et al. (2013)  Normativa 
budskap 

• Grimmer & Woolley (2012) 
Personliga/Miljömässiga fördelar 

10: I butiken, skulle ni föredra att alla 
hållbara varor är samlat på ett ställe? 
→ Bild Eko-pil - Coop 
→ Bild Isolering eko-hörna - Coop 

• Hawkins & Mothersbaugh (2013); 
Nijssen & Douglas (2008) 
Isolation, separera en stimuli från 
en annan 



	  

	   VIII	  

→ Bild I love eco - ICA  

11. Används symboler för att 
kommunicera hållbara varor? 
Kopplas till nästa fråga 

• Evans et al. (2008); Solomon et al. 
(2013) Använda ikoner och 
symboler för att stimulera 

12 a: Om miljömärkningar: 
• Har ni sett förekomsten av 

miljömärkningar i butiken?  
→ Bild  Kravskyltar Coop 

• Belz & Peattie (2012); D’Souza & 
Taghian (2005); Nancarrow et al. 
(1998) Använda miljömärkningar 
som kommunikationsmedel  

• Nancarrow et al. (1998); Rex & 
Baumann (2007); Thögersen 
(2000) Upplevs tillgänglighet av 
märkningar? 

• Evans et al. (2008); Solomon et al. 
(2013) Använda ikoner och 
symboler för att stimulera 

12 b: Förstår ni vad märkningarna står 
för?  
→ Figur 3. MSC-märkning Lidl 
→ Figur 4. MSC-logga 
→ Figur 5. Info i butik - Coop 
→ Bild Info hemsida - ICA 

• Leire & Thidell (2005); Thögersen 
(2000, s. 305) Förvirring över 
antalet märkningar + 
Trovärdighet minskas vid många 
märkningar 

13: Kedjornas egna hållbara varumärken: 
→ Bild - Egna varumärken - ICA, Coop 
och Lidl 

• Känner ni igen dom?  
• Upplevs någon skillnad i 

kommunikationen av dessa 
varumärken jämfört med andra 
hållbara varumärken? 

• Chen & Chang (2013); Horiuchi et 
al. (2009); Perrini et al. (2010) 
Skiljer förtroendet till kedjornas 
egna hållbara produkter? 

• Futerra (2007) Konnotationer 

14: Litar ni på budskapen som förs fram i 
kommunikationen?  
→ Bild - Utanför butik - Coop  
→ Figur 6. Hemsida, annons - Lidl 

• Belz & Peattie (2012); Chen & 
Chang (2013); Emery (2012); 
Horiuchi et al. (2009); Orange 
(2010); Yates (2009); White et al. 
(2012) Konsumenternas 
förtroende för hållbara 
kommunikationen / Greenwashing 

• Belz & Peattie (2012) 
Direktreklam, miljövänligt?   

15: Använder butikerna, som ni upplever 
det, kampanjer för att främja hållbara 
varor? 
När/om diskussionen ebbar ut 

• Vad består dessa kampanjer av? 
→ Bild - Facebook feed - ICA  

• Belz & Peattie (2012); De 
Pelsmacker et al. (2013); Park et 
al. (1989) Säljfrämjande åtgärder 
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→ Bild - Reklamtidning - Coop 
→ Bild - Kampanj Krav - Lidl 
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Appendix	  3:	  Rankingövningar	  -‐	  normativa	  budskap 
 
Dessa påståenden presenterades på papperslappar, där budskapens norm som står inom 
(parantes) ej stod med. 
 
Ranking 1:  
Ranka budskapen utefter hur tilltalande de är till dig. Tänk dig att en dagligvarukedja 
kommunicerar detta i någon kanal. 
 
A. Vi tycker att ekologisk mjölk är att bra sätt att värna om miljön  
(Injunktivt gruppnormativt) 
 
B. Gör som vi, köp ekologisk mjölk för att värna om miljön  
(Deskriptiv gruppnormativt budskap) 
 
C. Tack för att du värnar om miljön genom att köpa ekologisk mjölk  
(Personligt normativt budskap “svagt”) 
 
D. Bryr du dig om miljön? Köp ekologisk mjölk!  
(Personligt normativt budskap, “starkt”) 
 
Ranking 2:  
Vilket av följande budskap tilltalar dig mest att välja en hållbar vara: 
 
A. Kunder i den här butiken tycker att hållbara varor är ett givande sätt att hjälpa 
miljön, var vänlig fortsätt konsumera hållbara varor  
(Injunktivt gruppnormativt) 
 
B. Vi tackar dig för att du hjälper miljön genom att fortsätta konsumera hållbara varor 
(Personlig normativt) 
 
C. Kunder i den här butiken tycker att hållbara varor är ett givande sätt att hjälpa miljön, 
var vänlig fortsätt konsumera hållbara varor. Vi tackar dig för att du hjälper miljön 
genom att fortsätta konsumera hållbara varor  
(Injunktivt och personlig normativt kombinerad) 
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Appendix	  4:	  Frågeformulär 
 

Din tilldelade siffra: _____ 
 
Ålder: _____ år  
 
Kön: ____________ 
 
Vilken butikskedja handlar du oftast hos? _______________________ 
 
Vilken storlek är det på butiken du oftast handlar i?   
Ringa in det alternativ som stämmer bäst in på dig 
 
Liten (närbutik) Mellan (supermarket)   Stor (stormarknad)? 
 
Av dina totala köp i dagligvaruhandeln, hur många % uppskattar du att du handlar 
hållbart/ekologiskt? Ringa in det alternativ som stämmer bäst in på dig 
 
0-5% 5-25% 25-50% 50-75%  75-95% 95-100%  
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Appendix	  5:	  Inledning	  av	  fokusgrupperna	  
 
Välkomna hit och tack för att ni valt att delta i denna fokusgrupp! 
 
Vänligen fyll i detta korta frågeformulär innan vi börjar. 
 
Vi läser sista året på Civilekonomprogrammet vid Umeå Universitet och skriver nu en 
uppsats inom ämnet marknadsföring. Studien/uppsatsen handlar om hur konsumenter 
uppfattar dagligvaruhandelns kommunikation av hållbara varor. Därför är ni nu här 
som konsumenter av dagligvaruhandeln för att vi vill höra era åsikter kring detta. En 
fokusgrupp är en kvalitativ metod där ett antal deltagare får ett eller flera ämnen 
tilldelade sig som ska diskuteras. Tanken är att ni ska interagera med varandra och vi 
ska inte lägga oss i utan endast styra er i rätt riktning.  Inga åsikter är rätt eller fel och 
ingen har mer rätt än någon annan, det är era personliga uppfattningar och åsikter som 
vi vill höra.  
 
Vi kommer att inleda med öppna frågor, ni får diskutera fritt och får mer än gärna 
spinna vidare på varandras åsikter. Senare kommer vi ställa mer direkta frågor samt visa 
lite bilder där vi vill höra era åsikter. Vi kommer att avsluta med en liten uppgift där ni 
tillsammans får rangordna ett antal påståenden. Hela intervjun kommer att ta ca 1 timme 
och 15 minuter, känner  
 
Vi kommer att spela in diskussionen och därför vill vi att ni så gott ni kan försöker att 
prata så tydligt som möjligt och undvika att prata i mun på varandra, eftersom det kan 
bli svårt för vår transkribering senare. Inga individer kommer senare att kunna pekas ut i 
det färdigställda materialet. Inspelningen kommer att raderas när transkriberingen är 
klar så ni i denna grupp är helt anonyma.  
 
Har deltagarna några frågor innan vi börjar? kring upplägget, vad det går ut på etc. 
 
→ Rulla bandet! 
 
Låta deltagarna presentera sig - Namn, ålder, vilka/vilken dagligvarubutik handlar ni 
på? 
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