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Sammanfattning 
Denna uppsats är en kvantitativ studie som genom en enkätundersökning har för avsikt 
att mäta konsumenters preferenser om ekologiska livsmedels marknadskommunikation. 
Utifrån dessa preferenser ges förslag på komponenter till en 
marknadskommunikationsmix som tar hänsyn till resurseffektivitet i marknadsföring av 
småskaliga producenter av ekologiska livsmedel. Enkäten har distribuerats genom ett 
bekvämlighetsurval varför framkomna resultat inte är generaliserbara på populationen 
konsumenter av ekologiskt livsmedel. Den teoretiska referensramen grundar sig på 
aktuell forskning rörande konsumtion av ekologiskt livsmedel, marknadsföringsteori för 
små företag, samt teori om marknadskommunikationsmixen och dess beståndsdelar. 
Enkätundersökningens frågor är sprungna ur den teoretiska referensramen, och ur 
enkätens preferensbaserade frågor är åtta dimensioner genom faktoranalys 
utkristalliserade, vilka vardera representerar mellan två och fem variabler från enkäten. 
Analysmodellen utgår från dessa dimensioner för att avgöra vilka verktyg, media och 
meddelanden som konsumenter föredrar kring ekologiska livsmedel, varefter dessa 
utvärderas utifrån graden av kostnadseffektivitet, och slutligen sammanställs som förslag 
på beståndsdelar i marknadskommunikationsmixen. Genom denna analysmodell tas två 
aspekter av kostnadseffektivitet upp, dels att den kommunikation man genomför är den 
av konsumenten föredragna, och dels att de verktyg, media och meddelande som 
kommuniceras i sig är utvärderade utifrån en resurseffektivitetsaspekt. Anledningen till 
att faktoranalys använts var för att göra materialet och de många variablerna mer 
lätthanterligt. På de åtta dimensionerna har statistiska test utförts i programmet SPSS, 
däribland chi-två test, t-test samt ANOVA. Försök har gjorts med logistisk regression, 
dock utan användbara resultat då de dikotoma målvariablerna var alltför polära. Det 
resultat som framkommit är att det finns ett otillfredsställt informationsbehov med avse-
ende på ekologiskt livsmedel, och att de kommunikationsverktyg och mediakanaler som 
idag används inte motsvarar de av respondenterna föredragna. Respondenternas 
preferenser pekar mot mer trovärdiga informationskanaler, såsom tredjeparts reportage, 
samt meddelanden av oplanerad karaktär (Word of Mouth). Istället upplever responden-
terna att kommunikationen domineras av TV och radioreklam samt annonsering, vilket 
inte föredras som källa för information och underhållning från producenter. Det har även 
visat sig att den marknadsföringsåtgärd som stimulerar till köp i samma utsträckning som 
information i butik och media, är prisreducerande insatser såsom rabattkuponger. 
Föreslagna komponenter för marknadskommunikationsmixen är till största del PR, 
informativa reklammeddelanden i butik samt genom digitala medier såsom hemsidor, 
samt i viss mån prisreducerande säljfrämjande åtgärder såsom rabattkuponger.  
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Abstract 
This essay is based on a quantitative study that, through a survey intends to define 
suggestions of components to the marketing communications mix, based on consumer 
preferences, that regards the necessary recourse-effective aspects SME´s of ecological 
foods must take into account. The survey has been distributed through convenience 
selection, which makes it hard to generalise the results of this report on the population 
“consumers of ecological foods”. The theoretical framework of this essay is based upon 
research within consumption of ecological foods, marketing theory regarding SME´s and 
marketing theory regarding the components of, and the combining of the marketing 
communications mix, upon which the questions of the survey´s been constructed. The 
questions of the essay that are based on the respondents’ preferences and answered in 
likert-scale were processed in a factor analysis in order to reduce the amount of variables 
in the survey. The outcome of the factor analysis was eight dimensions, which the analysis 
model begin with, to evaluate the preferred tools, media and messages of the respondents. 
These were then evaluated regarding the cost effectiveness according to marketing theory. 
In the third and last step suggestions of components to the marketing communications 
mix is presented, being based upon cost effectiveness through two aspects, i.e. consumer 
preferred communication (low wastage) and actual cost effectiveness. The eight 
dimensions, which came from the factor analysis, were constructed like indexes, and each 
one was based on two to five variables from the survey. These dimensions were then used 
running test in SPSS, such as chi-2, t-test and ANOVA. Attempts were made to run 
logistic regression, but as the dichotomy target variables were much to polar, the outcome 
was of no greater use. The results of the report is that there seems to be an unmet need of 
information regarding ecological foods, as increased information is said to impact 
positively on purchasing behaviour of ecological foods. The sources of information that 
is preferred does not match the recognised sources used at present time. The respondents 
request more credible sources such as third party reports, user generated content and word 
of mouth information regarding the products. Instead the perceived sources are adverting, 
TV- and radio broadcast, which the respondents doesn’t value much. Price reducing 
marketing efforts, such as sales promotion, along with increased information in-store and 
through media is also regarded as positively impacting on the purchasing of ecological 
foods. Suggested components of the marketing communications mix is then a large 
portion of public relations, information based advertising in-store and digital (homepage 
and web ads) and to some content sales promotion. 
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1. Bakgrund och problemformulering 

1.1 Bakgrund  
Marknaden för ekologiska produkter inom livsmedelsindustrin har varit ämne för 
diskussion och spekulation sedan åttiotalet, och frågan om hållbarhet och medvetenhet 
bland konsumenter är ett väl uppmärksammat område. En allmän opinion mot ekologiska 
produkter är positiv, och försäljningen rapporteras öka (SCB Livsmedelsstatistik 2012, s 
12), trots detta står ekologiskt livsmedel för en blygsam marknadsandel, lite drygt fyra 
procent av sålt livsmedel i Sverige år 2012 (SCB Livsmedelsstatistik 2012, s 12, KRAV 
marknadsrapport 2013, s 10).  
Tidigare forskning inom ekologisk produktion har bland annat haft fokus på att definiera 
konsumenten och dess motiv/incitament till konsumtion. Återkommande demografiska 
kopplingar till köp av ekologiskt livsmedel är högre utbildning (Pearson & Henryks, 
2008, s 103, Ngobo, Paul Valentin, 2011, s 95), men andra nämnare är mindre hushåll, 
kvinnor, hög social status, hög inkomst, och småbarnsfamiljer. Det verkar som om en 
liten andel konsumenter handlar det mesta av sitt livsmedel ekologiskt, medan en relativt 
stor andel handlar ett litet antal ekologiska varor, oregelbundet och spontant (Pearson & 
Henryks, 2008, s 103). Detta kan vara en av förklaringarna till att marknadsandelen 
ekologiskt är så pass liten i förhållande till den positiva allmänna opinionen.  
När man ser till vilka som är de styrande motiven till konsumtion av ekologiska livsmedel 
är de främsta kombattanterna de hälsoanknutna och de altruistiska motiven (Kareklas 
m.fl. 2014, s 28). Bland hälsoaspekterna finns förgreningar, varav den viktigaste är att 
undvika de bekämpningsmedel som konventionellt producerade livsmedel utsätts för, 
medan en annan falang tror sig äta näringsrikare mat genom ekologiska produkter, vilket 
är ett omdebatterat, dock ännu inte utrett ämne (Hughner m.fl. 2007, s 101). De 
altruistiska motiven är många, bl.a. mindre miljöpåverkan, bättre djurhållning, etiska 
aspekter som en giftfri arbetsmiljö för de som producerar livsmedel (Bravo m.fl. 2012, s 
66, Hughner m.fl. 2007, s 102).  
De bredast representerande hindren för konsumtion av ekologiskt livsmedel är det högre 
priset samt distributionsproblematiken d.v.s. otillgänglighet, brist på valfrihet etc. (Zanoli 
& Naspetti, 2002, s 651, Hughner m.fl 2007, s 103, Bravo m.fl. 2012, s 67). I vissa fall 
diskuteras en skepsis till den ekologiska kvaliteten, samt förvirring kring de många olika 
märkningar som förekommer av ekologiska varor (Zanoli & Naspetti, 2002, s 652, 
Bhaskaran m.fl. 2006, s 685, Frostling-Henningsson & Thuresson, 2010, s 49). Pearson 
& Henryks (2008, s 103), diskuterar rimligheten i att utforma marknadsföringen av 
ekologiska produkter utifrån konsumentens motiv till köp, och dels orsakerna till att köp 
uteblir, snarare än att bygga kommunikationen utifrån de ovan nämnda demografiska 
indikatorerna. Något som dock förefaller vara ett mindre undersökt område är frågan om 
ekologiska konsumenters preferenser kring hur de ekologiska livsmedelsprodukterna 
kommuniceras till konsumenten.  
Marknadskommunikation handlar huvudsakligen om att engagera publiken och att 
stimulera till interaktion och kommunikation med och mellan konsumenter (Fill, 2011, s 
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5). En stor del av marknadskommunikationen är marknadskommunikationsmixen, vilken 
inbegriper de verktyg, media och meddelanden som utgör den 
marknadskommunikationsmix som utövas (Fill, 2011, s 16). Att komponera en träffsäker 
mix kan därför vara avgörande för i vilken grad man som tillverkare lyckas nå fram till 
önskad målgrupp med ett för denne relevant meddelande, samt att det sätt meddelandet 
levereras på är i samklang med produktens eller tjänstens uppfattade attribut (Danaher & 
Rossiter (2011, s 9).  
Ett annat område som förefaller berört i mindre utsträckning i forskning inom 
marknadsföring av ekologiskt livsmedel, är om det föreligger skillnader i konsumenters 
preferenser kring större och mindre varumärken. Ngobo (2011, s 98) har i sin rapport 
analyserat faktiska köpvanor bland ett stort antal konsumenter i två medelstora franska 
städer, och funnit att större varumärken inom ekologiskt livsmedel betraktats med viss 
skepsis av konsumenter, och mindre producenter föredragits i de fall då dessa varit 
representerade i butik.  
Storleksfördelningen bland producenterna av ekologiskt livsmedel i Sverige skiljer sig 
inte nämnvärt jämfört med de konventionella producenterna (EkoMatCentrum, 2012, s 
6), men det finns en trend mot att mindre aktörer minskar och större aktörer ökar i antal, 
enligt SCB rapport jordbruksföretag och företagare (2010).  
För den del av produktionen som är småskalig kan en väg till lönsamhet och överlevnad 
vara att sälja sina produkter till större aktörer på marknaden, men om man däremot väljer 
att som småskalig producent, skapa och distribuera sitt eget varumärke, står man inför 
scenariot att mäta sig med större konkurrenter vilka ofta har ett övertag vad gäller kunskap 
och resurser för marknadsföring.  

1.2 Problemdiskussion 
Att marknadsföringsteori riktar sig i större utsträckning till de aktörer som har mer 
omfattande resurser för ändamålet kan leda till att små och mellanstora företag ramlar 
mellan stolarna. För de mindre organisationer som på egen hand vill producera och 
distribuera sina produkter bör därför kunskapsklyftan överbryggas, och etablerad 
marknadskommunikationsteori implementeras och anpassas i de fall där småskalig 
produktion föreligger. 
Forskning kring entreprenöriell marknadsföring, vilket varit ett aktuellt ämne sedan slutet 
på åttiotalet (Gruber, 2004, s 165), kan anses ligga nära tillhands med avseende på 
organisationernas storlek och resurser, vilket kan göra det lämpligt att inhämta jämförbara 
erfarenheter och metoder från detta forskningsområde till mindre ekologiska producenter 
av livsmedel.  
Om man vill uppnå bättre träffsäkerhet och resurseffektivitet med 
marknadskommunikationsmixen för småskaliga producenter kan man ta utgångspunkt i 
konsumentens perspektiv; vad deras uppfattningar är om de olika komponenterna i 
marknadskommunikationsmixen, samt hur den bakomliggande värdegrunden som 
ekologiska produkter innefattar, påverkar synen på lämpligheten i de olika verktygen och 
medierna.  
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Danaher & Rossiter (2011, s 9) argumenterar i sin rapport för vikten av att använda me-
dia-kanaler som överensstämmer med konsumenters preferenser, då det levererade med-
delandet riskerar att missuppfattas eller avvisas om detta levereras genom en media-kanal 
som ogillas eller upplevs olämpligt i sammanhanget. Det bör därför undersökas vilka 
konsumenterna preferenser är, i avsikt att göra valen av verktygen och medierna i 
marknadskommunikationsmixen bättre avvägda och anpassade för målgruppen, vilket 
tjänar syftet att inte lägga knappa resurser på fel insatser.  

1.3 Forskningsfråga 

1.3.1 Huvudfråga 
• Vilka delar av marknadskommunikationsmixen bör småskaliga producenter av 

ekologiskt livsmedel fokusera på ur ett resurseffektivitetsperspektiv? 

1.3.2 Delfrågor 
• Vilka verktyg, media och meddelanden föredrar konsumenter i kommunikationen 

med producenter av ekologiskt livsmedel? 
• Vilka av de verktyg, media och meddelanden som konsumenterna föredrar är mest 

resurseffektiva ur teoretisk synvinkel? 

1.4 Syfte  
Denna rapport har som mål att, baserat på konsumenters preferenser, definiera förslag på 
komponenter till marknadskommunikationsmixen, som ur ett resurseffektivt perspektiv 
attraherar kunder åt småskaliga producenter av ekologiska produkter. 

1.5 Avgränsningar 
Denna rapport har inte för avsikt att undersöka förhållanden och fenomen kring 
konventionella livsmedelsproducenter, ej heller för storskaliga producenter då syftet 
innefattar mål rörande småskaliga ekologiska producenter. Vidare är denna studie mer att 
avse som en förberedande undersökning, då större resurser krävs för att nå ut till ett 
generaliserbart urval ur den sökta populationen. 

1.6 Rapportens vetenskapliga och praktiska bidrag 
Rapporten bidrar vetenskapligt till en ökad kunskap om konsumenters preferenser om 
marknadskommunikationen av ekologiskt livsmedel.  
Praktiskt bidrag från denna rapport ges genom de upplysningar om vilka 
kommunikationsinsatser konsumenter av ekologiskt livsmedel idag uppfattar, samt i 
vilken grad de upplever dessa insatser som positivt eller negativt överensstämmande 
gentemot deras egna preferenser för formen av kommunikation med dessa varumärken 
och producenter. Vidare kan denna rapport ge förslag på, av konsumenter föredragna 
komponenter till marknadskommunikationsmixen av undersökta produkter, samt vilken 
information de i stört utsträckning efterfrågar, och genom vilka kanaler de föredrar att ta 
del av denna information. Detta möjliggör bättre disponerad budget för marknadsföring 
av dessa produkter. 
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2. Metodbeskrivning och arbetsgång 

2.1 Vetenskapligt synsätt 
Vid författandet av denna rapport har ett positivistiskt kunskapsteoretiskt synsätt tilläm-
pats. Detta innebär att synen på kunskap baserats på logik och iakttagelser; säkra kun-
skaper som kunnat kvantifieras, vilket stämmer väl med den kvantitativa inriktning 
rapporten har (Thurén, Torsten, 2007, s 17).  

2.2 Undersökningsansats 
Rapporten har en kvantitativ strategi, med en deduktiv ansats. En deduktivt teoretisk 
ansats kännetecknas av att det genom den teoretiska referensramen utkristalliseras frågor, 
som senare besvarats genom empiriska observationer (Bryman & Bell, 2011, s 31). En 
kvantitativ strategi, vilken faller samman väl med den deduktiva teoretiska ansatsen söker 
kvantifierbara mätvärden, genom exempelvis en enkätstudie (Bryman & Bell, 2011, s 
163). Att en kvantitativ strategi, med en enkätundersökning som verktyg valts, motiveras 
genom att det är ytligare kunskap som söks, då syftet med undersökningen är att förklara 
hur konsumenter förhåller sig till marknadskommunikationen av ekologiska livsmedel, 
snarare än varför de förhåller sig som de gör. 

2.3 Datainsamling 
Primärdata till rapporten inhämtades genom en enkätundersökning med frågor av sluten 
typ. Enkäten konstruerades och distribuerades genom Googledocs enkätverktyg, och 
frågorna grundade sig i den teoretiska referensramen med problemområdena; 
marknadskommunikationsmixens beståndsdelar, samt hur dessa beståndsdelar uppfattas 
i samband med ekologiska livsmedel.  
De inledande sex frågorna i enkäten fokuserar på demografiska variabler, varefter 
frågorna åtta till tretton undersöker respondentens kunskap om, inställning till och 
konsumtion av ekologiska livsmedel. Frågorna fjorton till tjugofem undersöker 
respondentens inställning till marknadskommunikation av ekologiska livsmedel. Vidare 
undersöker dessa frågor respondenternas inställning till olika livsmedelsproducenter och 
vikten av de attribut livsmedelsprodukter besitter. En del av frågorna var av typen likert-
skalor, där avsikten var att skapa attitydsindex. Populationen för enkäten är konsumenter 
av livsmedel, vilka genom någon preferens är intresserade av ekologiska produkter, 
Urvalsramen är internetforum för matintresserade, samt genom Facebook. Då varken tid 
eller resurser stod i proportion till omfattningen av vad ett sannolikhetsurval av större 
proportioner kräver användes ett bekvämlighetsurval, där målet var att generera så många 
svar som möjligt från relevanta respondenter genom att närma sig en miljö där dessa 
förväntades befinna sig. På grund av urvalet har det varit omöjligt att mäta svarsbortfall, 
då respondenten okontrollerat och frivilligt tagit del i undersökningen. Urvalstypen gör 
även att det inte går att generalisera de slutsatser man kommit fram till, men kan å andra 
sidan användas för att generera idéer inför ytterligare forskning (Bryman & Bell, 2011, s 
205).  
Som stöd inför utformandet av enkäten för primärdata har en marknadsundersökning från 
Gröna gårdar (en producent av ekologiskt livsmedel) använts. Huvudsakligen har frågor 
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rörande respondenternas preferenser kring ekologiska livsmedels attribut samt frågor av 
demografisk karaktär utgjort underlag då dessa ansetts i hög grad relevanta utifrån 
inhämtad sekundärdata. Sekundärdata har inhämtats från vetenskapliga artiklar inom 
berörda och angränsande områden.  

2.4 Analysmetod 
Insamlad data har analyserats i Statistikprogrammet SPSS, där univariat och bivariat 
statistik analyserats deskriptivt, i syfte att få en överblick av datamaterialet, samt att 
kunna göra jämförelser mot tidigare forsknings resultat. Vidare har bivariat analys utförts 
i form av tester så som chi-två, samt i de fall det varit tillämpligt tester av medelvärden 
och varians genom ANOVA och t-test. 
 
Chi-två test används vid kontingenstabeller och mäter skillnaderna mellan de förväntade 
värdena för kontingenstabellen, och de faktiska värdena. Ett högre chi-två värde (summan 
av skillnaderna för förväntade och uppmätta värden) talar för skillnader som inte kan 
förklaras av slumpen (förväntade värden), och utifrån vald signifikansnivå kan man 
konstatera om man ska förkasta eller acceptera vald nollhypotes, vilken vanligtvis är att 
det inte föreligger skillnader mellan stickproven (Bryman & Bell, 2011, s 362). 
 
T-test, även kallat studentens test, mäter skillnader i medelvärden mellan två stickprov, 
och är särskilt tillämpligt när man inte känner variansen för populationen utan bara för 
stickprovet. Precis som för chi-två test, är känsligheten för testet beroende av den 
signifikansnivå man väljer, där en lägre signifikansnivå ställer högre krav på skillnader 
mellan stickprovens medelvärden (Newbold m.fl. 2013, s 326).  
 
ANOVA mäter skillnader i varians mellan flera stickprov (analyse of variance), och är 
därmed tillämpligt i de fall där fler än två stickprov undersöks. Variansen delas upp i 
varians inom stickproven och varians mellan stickproven, och förhållandet mellan dessa 
värden ger en indikation om signifikanta skillnader föreligger mellan stickproven 
(Newbold m.fl. 2013, s 647-652).  
 
Faktoranalys har använts för att reducera antalet variabler till de där samband funnits dem 
emellan. Genom faktoranalysen har åtta dimensioner utvunnits, vilka var och en fungerat 
som ett index för ett antal enskilda variabler. Dessa index har sedan använts i statistiska 
tester, däribland logistisk regression. Målet har varit att finna samband mellan 
respondenters preferenser för att sedan jämföra dessa preferenser med 
marknadsföringsteorier, där marknadskommunikationsmixen och dess beståndsdelar 
utgjort en grundläggande utgångspunkt.  
Samtliga tester i denna rapport har utförts med signifikansnivån 5% (p-värde <0,05). 

2.5 Källkritik 
Ett problem med enkätundersökningar är att man inte vet vem som svarar på frågorna, då 
undersökaren själv inte närvarar vid svarstillfället (Bryman & Bell, 2011, s 248). I den 
distribution av enkäten som tillämpats i denna undersökning är det dessutom möjligt att 
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en respondent svarat mer än en gång på enkäten, vilket är ytterligare en risk för bias. För 
att minska risken för multipla svar har respondenterna i enkäten uppmanats ange sin epost 
adress. I och med att enkäten distribuerats delvis genom kanaler där personer engagerade 
i forskningsämnet är verksamma, finns en problematik i att de inkomna svaren inte är 
generaliserbara på en bredare population, samt att man endast insamlat svar från de som 
haft ett intresse att uttrycka sina åsikter i ämnet. Medelåldern bland respondenterna är 
dessutom relativt låg (trettiotre år) och typhushållet är två vuxna samt inga barn. Detta 
bör tas i beaktande om man vill applicera framkomna resultat på en population annan än 
den i undersökningen, då denna inte överensstämmer med t.ex. den Svenska 
befolkningen. Genom valet av urval har det varit omöjligt att söka respondenter som valt 
att inte svara på enkäten, vilket ytterligare bidrar till att framkomna resultat kan ge en 
snedvriden bild av de undersökta fenomenen (Körner & Walgren, 2002, s 34).  

2.6 Tillförlitlighet/validitet 
Då primärdata insamlats genom enkät finns en klar fördel i fråga reliabilitet vilket grundar 
sig på möjligheten att upprepa undersökningen, och att man undviker bias i form av 
intervjuareffekt, och sättet frågor formuleras och framställs till respondenten (Bryman & 
Bell, 2011, s 246). Enkäten distribuerades till respondenter genom forum och 
intresseorganisationer rörande mat och matlagning via internet samt genom Facebook. 
Detta ledde till att den som var intresserad och angelägen själv valde att svara på enkäten. 
De insamlade svaren är därmed beroende av de som vid undersökningstillfället var 
engagerade vid dessa sociala mötesplatser samt hade ett intresse för att svara på enkäten, 
vilket kan leda till en snedvriden svarsbild. För den del av enkäten som är i form av likert 
skalor, vilka omräknats till attitydindex, har Cronbach´s alpha använts som mått för intern 
reliabilitet med värdet 0,7 som under gräns för godkänd intern reliabilitet (Bryman & 
Bell, 2011, s 172). Validiteten i undersökningen handlar om huruvida det man mätt 
genom enkäten verkligen är ett bra mått för att svara på frågan man ställt (Bryman & Bell, 
2011, s 173). För att uppnå detta har frågorna i enkäten baserats på dels en tidigare utförd 
marknadsundersökning av en producent av ekologiska livsmedel, och dels utifrån den 
teoretiska referensramen vilken bygger på kända teorier inom marknadskommunikation 
och vetenskapliga forskningrapporter inom ämnet ekologiskt livsmedel.   
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3. Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen inleds med en genomgång av 
marknadskommunikationsmixen och dess beståndsdelar, varefter en kortfattad 
redogörelse av marknadsföring med knappa resurser och ekologiska livsmedels attribut 
följer. Valet av teori kommer till stor del från forskningsfrågorna, där ett fokus ligger på 
marknadskommunikationsmixen och dess beståndsdelar. Att marknadsföring med 
knappa resurser ingår i den teoretiska referensramen kommer sig av det fokus rapporten 
har på småskaliga producenter. Valet att även ta med ekologiska livsmedels attribut är för 
att bidra med kunskap om dessa produkter och konsumenters förhållningssätt till 
konsumtion av dessa. Samtliga delar av den teoretiska referensramen representeras i den 
för rapporten använda enkätundersökningen.  

3.1 Val vid insamling av litteratur 
Sekundärdata för denna rapport består av publicerade vetenskapliga artiklar, vilka 
huvudsakligen sökts inom ämnesområdena marknadsföring och livsmedelsproduktion i 
databaser såsom primo och Googlescholar. Sökord är exempelvis; marketing, marketing 
communications mix, promotional mix, organic, green, food, effective, entrepreourial 
marketing. Vidare används sekundärdata ur tryckta böcker inom ämnesområdena 
marknadskommunikation, och marknadsföring ur ett resurseffektivt perspektiv där 
”Essentials of marketing communication” av Cris Fill utgjort underlag för den del av den 
teoretiska referensramen som berör beståndsdelarna och komponeringen av 
marknadskommunikationsmixen.  
Beslutet att grunda en så pass stor del av den teoretiska referensramen på endast en tryckt 
källa kommer sig av att innehållet varit grundläggande och erkända teorier, vilka trots 
detta har varit tidskrävande att finna i vetenskapligt granskade artiklar, då dessa troligtvis 
ansetts vara av så pass grundläggande karaktär att de inte refererats till i relaterade 
artiklar.  

3.2 Marknadskommunikationsmixen 
Marknadskommunikationsmixen består av tre huvuddelar, vilka är verktyg, media och 
meddelande. Det är en omfattande aktivitet att komponera den korrekta mixen för 
kommunikationen som ska uppnås, där varje del av mixen bör stämma överens med, och 
tilltala målgruppen för kommunikationen (Fill, 2011, s 16).  
Nedan presenteras de verktyg, media och meddelanden som traditionellt ingår i 
marknadskommunikationsmixen.  

3.2.1 Verktygen 
Marknadskommunikationsmixens verktyg är; reklam, säljfrämjande åtgärder, publika 
relationer (PR), personlig försäljning och direkt marknadsföring. De olika verktygen har 
olika karakteristika, i avseende kostnad (absolut och relativ), trovärdighet, interaktion, 
spridning och kontroll (Fill, 2011, s 21).  
Reklam är användbart när man riktar sig mot en större publik, exempelvis genom TV eller 
radio, då spridningseffekten är avsevärd, medan kommunikationen i hög grad är ensidig. 
Trovärdigheten är generellt sett låg, och kontrollen över meddelandet man sänder är på 
en mellan nivå. Reklam kostar som regel mycket, så den totala kostnaden är hög, medan 
den relativa kostnaden (kostnad per nådd person) är låg.  
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Direkt marknadsföring har en lägre totalkostnad, och den relativa kostnaden är hög eller 
mellan beroende på vilka medier som används. Fördelar med direkt marknadsföring är att 
ett mer personligt meddelande levereras, vilket ger upphov till högre trovärdighet, samt 
kan stimulera interaktion. Avsändaren har hög kontroll över meddelandet som sänds, 
samtidigt som man genom exempelvis e-post kan nå en större mängd till en relativt låg 
kostnad (Fill, 2011, s 357).  
Säljfrämjande åtgärder, så som prisreduceringar eller värdehöjande insatser, har en 
mellan hög kostnad, såväl total som relativ. Kontroll över meddelandena är hög, 
återkopplingen god, och trovärdigheten får anses moderat. Säljfrämjande åtgärder sägs 
ha en kortsiktig effekt, och handlar många gånger om att få konsumenten att testa en 
produkt, eller att säkra framtida försäljning (Fill, 2011, s 303).  
Personlig försäljning är en dyr insats, såväl relativt som totalt sett, men å andra sidan är 
interaktionen hög, och meddelandena är skräddarsydda för kunden i realtid. Verktyget 
erbjuder en medelhög trovärdighet, men en nackdel är att man inte når en större publik.  
Publika relationer (PR) är det verktyg som erbjuder den högsta trovärdigheten, men 
samtidigt den lägsta kontrollen, då meddelandet sänds av en oberoende part. Kostnaderna 
är låga, relativt som totalt sett, och man når, såsom med reklam, en stor publik, med 
enkelriktad kommunikation. PR är ett verktyg som används för att stärka bilden samt att 
skapa medvetenhet om ett varumärke eller en organisation (Fill, 2011, s 22). 

3.2.2 Medierna 
De sex olika media typerna kan delas in i traditionell och digital media. De traditionella 
media typerna är TV/radiosändningar, tryckt media, utomhus, i-butik och övrigt såsom 
bio, guerilla marknadsföring och produktplacering. Till digital media räknas exempelvis 
internet (e-mail, hemsidor mm) och digital-TV. Om man gör en grov distinktion mellan 
digital och traditionell media, kan man säga att den förra lämpar sig för kommunikation 
mellan såväl en och en, som en till flera och mellan flera parter. Med dialogen och 
interaktionen kommer möjligheten att skapa individualiserade erbjudanden, och tillgo-
dose behov på det personliga planet. Digital media är även bättre när det gäller att sprida 
information.  
Traditionell media å andra sidan lämpar sig för envägskommunikation, där man riktar sig 
mot mer allmänna behov, eller vill skapa medvetenhet och bygga varumärken. Ytterligare 
en skillnad mellan klassiskt och digital media ligger i aspekten hur och varför mottagaren 
exponeras för innehållet. I digital media är det många gånger upp till mottagaren huruvida 
denne kommer i kontakt med avsändaren, medan detta styrs i större grad av avsändaren 
vid traditionella media kanaler (Fill, 2011, s 23). 
 
Kostnadsaspekten för de olika typerna av media varierar, men generellt sett är traditionell 
media mer kostsamt än digital. TV-sändningar står för höga totala kostnader, även om 
den relativa kostnaden kan vara mycket låg, och som billigare alternativ finns 
radiosändningar, men med det lägre priset kommer också lägre status (Fill, 2011, s 330). 
Kostnaden för media i-butik (såsom förpackningen utformning, ”hyllpratare” och skylt-
material) samt övrig media (event, flygblad, merchendise) kan å andra sidan vara av lägre 
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grad, allt beroende på insatsens storlek, och kan snarare utgå från vilket verktyg som 
används (Fill, 2011, s 26).  
Media kanalen som används i en marknadskommunikations mix kan sägas vara av lika 
stor betydelse som verktyget eller meddelandet som sänds. Danaher & Rossiter (2011, s 
9) menar att om media kanalen som används inte stämmer överens med mottagarens 
preferenser påverkas också uppfattningen och avkodandet av meddelandet. Detta innebär 
att en förståelse för mottagarens preferenser för olika mediers samklang med meddelandet 
är avgörande för en effektiv kommunikation. I sin studie finner Danaher & Rossiter 
(2011, s 34) att konsumenter föredrar media kanaler där de upplever kontroll, avslappning 
och stillhet när det gäller privata sammanhang, och att dessa attribut associeras mer med 
de traditionella medierna. 

3.2.3 Meddelandena 
Meddelanden kan vara planerade eller oplanerade. Planerade meddelanden är den 
kommunikation som organisationen själv styr över, vilka kan sägas vara verktygen i MK 
mixen förutom PR. Oplanerade meddelanden är exempelvis word of mouth (WoM), 
publicitet genom nyheter och reportage, och material skapat av konsumenter som respons 
på planerad kommunikation. Meddelanden är i grund och botten informativa eller ämnade 
att förmedla en känsla. Meddelandeinnehållet är starkt kopplat till val av media, då 
traditionell och digital media är olika bra på att leverera informativa eller känslobärande 
meddelanden, där digital media, som nämndes ovan, är överlägsen när det gäller att sprida 
information, och traditionell media är bättre vid emotionella meddelanden i avsikt att t.ex. 
bygga varumärken (Fill, 2011, s 23). 

3.3 Marknadsföring med knappa resurser 
Marknadsföringsteori riktar sig i stor utsträckning till större organisationer, vilket kan 
leda till att små och mellanstora företag ramlar mellan stolarna, då de befinner sig mellan 
att vara det nystartade företaget med en handfull kunder och större etablerade 
organisationer med balanserade marknadsföringsbudgetar. Sedan slutet på åttiotalet har 
det funnits ett växande intresse inom forskningen för entreprenörers marknadsföring 
(Gruber, 2004, s 165), där man med entreprenörer avser organisationer, ofta i tillväxt, 
som ser affärsmöjligheter, och genom kreativitet och uppfinningsrikedom skapar mer-
värde och vinstmöjligheter (Gilmore, 2008, s 138). 
Entreprenörsorganisationen startar ofta med en handfull kunder, där relationen till dessa 
är avgörande, och entreprenörens flexibilitet och kreativitet är nyckeln till framgång, och 
inte sällan är entreprenören nischad i sin bransch för att vinna konkurrenskraft. Vad som 
är intressant för denna rapport är det faktum att entreprenörsorganisationer ofta saknar 
resurser och egen kompetens för marknadsföring, och hur de hanterar dessa 
tillkortakommanden. Ur tidigare studier av entreprenörers marknadsföring har ett antal 
angreppssätt kunnat urskiljas, vilka kortfattat redogörs för nedan. 

3.3.1 Snålskjuts metoden 
Snålskjutsmetoden innebär att man går i andras fotspår, lär sig av andras misstag, och 
undviker därmed kostnader som småskaliga producenter inte alltid kan bära. Genom att 
som nystartat företag erbjuda en redan testad tjänst eller produkt, intjänas utgifter så som 
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FoU och marknadsplanering, samt att man eliminerar risker i form av efterfrågan och 
genomslagskraft för den utbjudna tjänsten/produkten (Gruber, 2004, s185). 

3.3.2 Strategiska allianser (interorganisationellt samarbete)  
Strategiska allianser har som utgångspunkt att man tillsammans marknadsför sig, för att 
dela resurser sinsemellan organisationerna, i syfte att nå utöver de begränsningar man 
som småföretagare annars står inför. Det finns även potentiell energi att hämta när man 
marknadsför olika varumärken tillsammans, då ett mervärde kan uppstå för konsumenten 
när kvaliteten i ett varumärke överförs till ett annat. Genom att flera organisationer går 
samman kan även gemensamma finansiella resurser möjliggöra anlitandet av 
expertkunskap inom marknadsföring, vilket kan vara en avgörande faktor för en lyckad 
s.k. co-branding (Gruber, 2004, s 186). 

3.3.3 Nisch och steg-för-steg 
Bland lågkostnadsstrategierna för små och mellan stora företag är nisch-strategin den 
mest utbredda. Att nischa sig möjliggör ett unikt marknadsföringserbjudande till kunden, 
och kan erbjuda företagaren en lönsam inriktning inom en mindre exploaterad del av 
bransch som större aktörer ignorerat. Som nischad kan man dessutom avnjuta fördelar 
förknippade med expertis och exklusiv kunskap inom området vilket motiverar en högre 
prissättning. En alternativ strategi är steg-för-steg, där principen är att organisationen och 
dess marknadsföring stegvis växer fram. Genom att i organisationens vagga finna kunder 
genom befintliga kontaktnät sparas mycket pengar i form av utebliven marknadsföring 
och ett positivt kassaflöde uppnås, vilket kommer till nytta i större framtida 
marknadsföringssatsningar då organisationen vuxit (Gruber, 2004, s 186). 

3.3.4 Guerilla marknadsföring 
Guerilla marknadsföring är ett begrepp som kom till under sextiotalet och bygger på att 
man gör något oväntat, i syfte att uppnå uppmärksamhet och publicitet (Krithika & 
Parimala, 2013, s 406). Entreprenörers och småföretagares brist på resurser för 
marknadsföring får många gånger ersättas med fantasi och kreativitet, och i detta 
sammanhang passar guerilla marknadsföring väl in (Gruber, 2004, s 186). Exempel på 
lågkostnads guerilla marknadsföring kan vara offentliga överraskningsmoment som 
konstnärliga prestationer, reklam meddelanden på oväntade platser som i botten av en 
kundvagn i snabbköpet, eller text i botten på en kaffekopp. Poängen med guerilla 
marknadsföring är i mångt och mycket att skapa ”word of mouth” och gratis publicitet i 
form av nyhetssändningar i en positiv bemärkelse.  

3.4 Ekologiska livsmedels attribut 
Anledningarna till att köpa ekologiskt livsmedel är många och olika, men för att särskilja 
kan man dela in motiven i hälsoanknutna och de altruistiska motiven (Kareklas m.fl. 
2014, s 28). Hälsoaspekterna kan vara sådana som att undvika bekämpningsmedel och 
kemiskt gödning av produkter, och det finns de som anses att ekologiska produkter skulle 
vara näringsrikare, men det bör poängteras att även om det kan gälla för vissa produkter, 
är det inte ett allomfattande faktum, trots pågående diskussioner (Hughner m.fl. 2007, s 
101). 
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En del motiv till att köpa ekologiskt livsmedel kan sägas vara av altruistisk karaktär, och 
då menas som exempel att ekologiska livsmedel utgör mindre miljöpåverkan, står för 
bättre djurhållning, sundare etiska aspekter som till exempel giftfri arbetsmiljö för den 
som arbetar med att odla och framställa produkterna (Bravo m.fl. 2012, s 66, Hughner 
m.fl. 2007, s 102). Vanligast förekommande motiv till att inte köpa ekologiskt livsmedel 
är det högre priset, samt även bristen på utbud och valfrihet, samt otillgänglighet (Zanoli 
& Naspetti, 2002, s 651, Hughner m.fl 2007, s 103, Bravo m.fl. 2012, s 67). 
Det har förekommit ifrågasättande av så kallad ekologisk kvalitet i undersökningar, samt 
förvirring bland konsumenter kring de många olika märkningar som förekommer av 
ekologiska varor (Zanoli & Naspetti, 2002, s 652, Bhaskaran m.fl. 2006, s 685). Ngobo 
(2011, s 98) skriver i sin undersökning att han funnit att konsumenter av ekologiskt 
livsmedel undvikt stora ekologiska varumärken, brett representerade i butiker, samt att 
ett negativt förhållande mellan säljfrämjande åtgärder i butik och påverkan på 
konsumenten att vilja köpa av den exponerade varan förekommit. 

3.5 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
Teorin om marknadskommunikationsmixen och dess beståndsdelar har legat till grund 
för frågor i enkäten där preferenser om och inställning till dessa sökts bland responden-
terna. 
För det undersökta området har framförallt verktygen reklam, PR, direktmarknadsföring 
och säljfrämjande åtgärder ansetts relevanta utifrån tidigare forskningars undersökningar. 
Att personlig försäljning inte fokuserats kommer sig av att det är ett kostsamt verktyg, 
vilket med tanke på de undersöka produkterna inte stämmer särskilt väl överens med 
förtjänsten per såld vara.  
Media-kanalerna TV/radiosändningar, digital, i butik, tryckt och utomhus är de som i 
störst utsträckning berörts i enkäten, och då framför allt digital media, vilken enligt 
studerade forskningsrapporter om marknadsföring av ekologiskt livsmedel framställts 
som föredragen av konsumenter i stor utsträckning, jämte i butik. 
Meddelandeaspekterna i kommunikationen som ansetts relevanta och tagits med i enkä-
ten är informativa alternativt underhållande, samt planerade eller oplanerade meddelan-
den.  
Teorin om marknadsföring med knappa resurser har bidragit till frågor i enkäten såsom 
preferenser om små alternativt stora och marknadsledande eller efterapande producenter. 
Övriga delar av teorin inom detta område har snarare legat till grund diskussionen om 
alternativa metoder vid resurseffektiv marknadskommunikation i analyskapitlet.  
Avsnittet om de ekologiska livsmedlens attribut har legat till grund för frågor i enkäten 
som undersöker vad konsumenter har för preferenser om dessa attribut, samt i vilken grad 
de anser dessa vara av betydelse. Kopplingen mellan attributen och kommunikation 
handlar mycket om vad som bör kommuniceras till konsumenter genom förpackningar, 
reklam och så vidare.  

3.6 Teoretiska referensramens koppling till enkätundersökningen 
Enkätens frågor om kommunikationen mellan konsumenter och producenter bygger på 
teorin om beståndsdelarna i marknadskommunikationsmixen, det vill säga de verktyg, 
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media och meddelanden som kommuniceras, vilken inställning respondenterna har till 
dessa kommunikationsmetoder, samt i vilken grad de upplever sig påverkas av dessa. 
Frågorna i enkäten som handlar om respondenternas syn på ekologiskt livsmedel, vilka 
attribut de värderar högst i produkterna, samt deras inställning till konsumtion av dessa 
livsmedel bygger på forskningsrapporter inom området vilka tagits upp i den teoretiska 
referensramen. Ytterligare stöd genom en tidigare utförd marknadsundersökning av en 
producent inom ekologiskt livsmedel, har använts, där i huvudsak frågor om produkternas 
attribut fungerat som stöd. 

3.7 Enkätundersökningens koppling till analysmodellen 
Analysmodellen tar sin utgångspunkt i konsumenternas preferenser om ekologiskt 
livsmedel avseende marknadskommunikationsmixens komponenter, d.v.s. de verktyg, 
media och meddelanden som utvärderas i enkätundersökningen. Ur enkätens frågor har 
åtta variabler byggts som index av ett urval av enkätfrågorna, där samband funnits mellan 
dessa. Det är utifrån dessa åtta variabler som analysmodellen i första steget utvärderar de 
av konsumenterna föredragna kommunikationsinsatserna, vilka sedan i det andra steget 
av analysmodellen granskas utifrån de kostnader och effektivitetsmått dessa verktyg och 
medier karaktäriseras av enligt den teoretiska referensramen. Utfallet i det tredje steget 
blir förslag till komponenter till kommunikationsmixen, som är resurseffektiva ur två 
aspekter. Dels är de effektiva genom att konsumenterna blir kommunicerade genom vägar 
de själva önskar, dels genom att dessa kommunikationsinsatser utvärderats utifrån 
resursförbrukning enligt den teoretiska referensramen. 
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3.8 Analysmodell 

 
  

Utvärdering av föredragen 
kommunikationen ur 
variablerna från 
faktoranalysen
• Påverkan från reklam i TV/radio
• Priset, samt prissänkningar
• Verklig kontakt med 

produkt/tillverkare
• Påverkan från information i butik 

och media
• Underhållningsvärde i 

kommunikation
• Informationsrikedom i 

kommunikation
• Betydelse av altruistiska attribut
• Betydelse av värdeattribut

Uvärdering av den utifrån 
variablerna föredragna 
kommunikationen ur ett 
teoretiskt 
resursförbrukningsperspek
tiv 
• Relativ kostnad
• Total kostnad
• Koppling till lågkostnadsstrategier 

(snålskjuts, nisch, sam-
marknadsföring)

Förslag till resurseffektiva 
kommunikationsinsatser
• Föredragen kommunikation
• Resursförbrukning av respektive 

insats utifrån teoretiisk 
referensram
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4. Resultat 
Resultat från enkätundersökningen presenteras i detta kapitel inledningsvis deskriptivt, 
för att skapa en överblick av svaren. Nästa steg är att materialet analyseras utifrån de från 
faktoranalysen framkomna variablerna och där det är tillämpligt utförs tester. 
Faktoranalysens variabler representerar de variabler i datamaterialet där samband funnits, 
och framkomna resultat från dessa sammanställs sedan i analyskapitlet där rapportens 
forskningsfrågor besvaras. Resultatkapitlet avslutas med en sammanfattning av 
framkomna resultat. 

4.1 Förutsättningar för test och mätningar av intern reliabilitet 
Envägs ANOVA har utförts för att testa skillnader i medelvärden i de variabler som 
utkristalliserats från faktoranalysen, utifrån kategorivariabeln ”i vilken utsträckning 
köper du ekologiskt livsmedel”, där denna skalats ner till tre skalsteg.  
Intern reliabilitet, vilket mätts med Cronbach´s alpha, har riktlinjen 0,7 som undre värde 
för god intern reliabilitet.  

4.2 Deskriptiv statistik 
Inledningsvis beskrivs nedan svaren från enkäten utifrån demografi, uppfattningar om 
och inställning till ekologiska livsmedel samt en genomgång av de mest påtagliga fynden 
från enkätfrågorna rörande kommunikationen av ekologiska livsmedel.  

4.2.1 Demografi 
Vanligaste hushållskonstellationen är två personer över arton år, samt inga omyndiga i 
hushållet. Medelåldern är relativt låg (33 år), och i 71,2% av hushållen finns inte boende 
under 18 år.  
 Män Kvinnor Totalt  
Antal  26 (39,4%) 40 (60,6%) 66 
Medelålder (år) 30 35 33 

 
Högsta avslutade 
utbildning 

Män Kvinnor Totalt 

Högstadium/ 
gymnasium/YH/KY 

53,8% 28,2% 38,5% 

Högskola  46,2% 71,8% 61,2% 
 
Boendeform Villa Radhus Bostadsrätt Hyresrätt  
Andel 30,3% 3% 19,7% 47% 

4.2.2 Kunskap om -och inställning till ekologiskt 
Drygt hälften av respondenterna säger sig känna till innebörden av ekologiskt producerat 
livsmedel, och drygt två av fem känner till innebörden ”till viss del” och alltså är det 
endast ett fåtal som inte känner till skillnaden.  
Knappt två av fem säger sig känna till skillnaden mellan ekologiskt och KRAV märkt, 
och drygt en av tre känner till skillnaden ”till viss del”.  
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Endast en femtedel av respondenterna uppger sig känna till skillnaden mellan KRAV 
märkt och gräsuppfött kött, och så mycket som hälften av respondenterna känner inte till 
skillnaden. Mer än nio av tio uppger i enkäten att de är positivt till övervägande positivt 
inställda till ekologiskt livsmedel.  

4.2.3 Konsumtionen av ekologiska livsmedel 
Nio av tio uppger sig handla ekologiskt idag. Av de som handlar ekologiskt är graden av 
handlande relativt jämnt fördelad bland respondenterna, med en majoritet som uppger sig 
handla i måttlig grad. Lägre priser (40,3%) och bredare sortiment i butik (37,3%) är de 
vanligaste faktorerna som uppges kunna öka konsumtionen av ekologiska livsmedel.  

4.2.4 Meddelandens innehåll 
Hälften av respondenterna anser att informationsrikedomen för ekologiska livsmedel är 
viktig i stor grad, medan endast ca 15% upplever informationen som påtaglig i stor grad, 
istället upplever 43,8% informationsrikedomen som påtaglig i liten till mycket liten grad.  
För konventionella livsmedel anser 43,3% att informationsrikedomen är viktig i måttlig 
grad, medan ca 64,1% upplever informationsrikedomen som påtaglig i måttlig till stor 
grad.  
Underhållningsvärdet i kommunikationen anses vara viktigt av måttlig till stor grad för 
såväl ekologiska (59,7%) som konventionella (52,2%). Det upplevs vara påtagligt av 
måttlig grad för 38,8% av respondenterna för både konventionellt och ekologiskt 
livsmedel.  

4.2.5 Köpbeslut, association med köp av, och föreställning om ekologiska livsmedel 
Lite drygt fyra av fem uppger i undersökningen att köpbeslutet skiljer sig mellan 
konventionella och ekologiska livsmedel. De faktorer som utmärker sig vid köpbeslutet i 
störst utsträckning bland respondenterna är priskänsligheten (23,9%), produktens ur-
sprung (20,9%) och tillverkarens värderingar (17,9%). 
Vad respondenterna associerar mest med köp av ekologiska livsmedel är ”en känsla av 
att göra något för miljön (38,8%), ”en känsla av att äta obesprutad mat” (22,4%) och ”en 
känsla av att äta mat av högre kvalitet” (16,4%). 
Tre av fyra respondenter tror ekologiskt livsmedel håller högre kvalitet än konventionellt 
livsmedel.  

4.2.6 Förtroende för olika typer av producenter 
Skillnaden i förtroende mellan marknadsledande producenter och utmanare/efterapare är 
nästan inte urskiljbart bland respondenterna, endast en liten övervikt mot marknadsle-
dande.  
När förtroendet testas för stora/små producenter har respondenterna överlägset störst 
förtroende försmåskaliga producenter jämfört med storskaliga producenter.  

4.2.7 Påverkansgrad av marknadsföringsverktyg 
Respondenterna uppger sig påverkas generellt i måttlig grad till köp av marknadsförings 
insatser. De insatser som respondenterna anser påverka minst är om de sett/hört reklam 
om produkten på TV/ i Radio, samt om produkten har kvalitets/nöjdhetsgaranti. Störst 
påverkan har prissänkningar och information om produkten (i media och i butik), samt 
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rekommendationer från andra användare. Möjligheten att smaka/testa samt reportage om 
produkten uppges påverka måttlig grad bland respondenterna.  

4.2.8 Föredragna media/verktyg 
Respondenterna upplever mest trovärdig information genom reportage om produk-
ten/tillverkaren (PR) vilket 56,7% uppger. Näst högst kommer rekommendation från 
annan användare.  
Vad gäller upplevt informationsflöde, anser respondenterna TV/radio-reklam (35,8%) 
och annonsblad (23,9%) levererar i störst utsträckning. Respondenterna föredrar att ta del 
av information från hemsidor (23,9%), reportage om produkten/tillverkaren (31,3%) och 
rekommendation från annan användare (23,9%).  
Övrig kommunikation från tillverkare/varumärke upplever respondenterna mest genom 
TV/radio (43,3%) och annonsblad (25,4%). Respondenterna föredrar övrig 
kommunikation genom hemsida (25,0%), reportage (16,7%) och rekommendation från 
annan användare (15,3%).  

4.2.9 Ekologiska produkters attribut  
När man mäter index av respondenternas uppfattning om betydelsen av altruistiska attri-
but hos en produkt, finner man att genomsnittet anser dessa vara av stor betydelse. Lik-
nande index för värde/kvalitets attribut hos produkter ger ett något lägre utfall i fråga om 
betydelsen för dessa attribut, närmare måttlig betydelse än stor betydelse. (inga direkta 
skillnader mellan män och kvinnor) 

4.3 Faktoranalysen 
Åtta dimensioner har skapats utifrån faktoranalys av de frågor med svarsalternativ av 
”likert” typ, och som mäter respondenternas inställning till och påverkan av 
marknadsföringsinsatser. De variabler i de åtta dimensionerna som uppvisade en vikt 
omkring 0,6 och högre i analysen har använts till att bygga indexen, som ett mått på 
variablernas snittvärde. Faktoranalysen har tillämpats för att reducera antalet variabler till 
ett mer hanterbart antal, och varje dimension består var och en av allt mellan två och fem 
variabler från enkäten. De skapade variablerna inrymmer samma femgradiga skala som 
de ursprungliga variablerna haft.  

4.3.1 Påverkan till köp av reklam i TV och radio 
I denna variabel mäts vilken påverkan respondenten anser reklam av produkter i TV och 
radio har på deras köp av ekologiskt livsmedel, vilket återkopplar till verktyget reklam 
samt media-kanalerna TV- och radiosändningar Den genomsnittliga uppfattningen bland 
respondenterna är att de påverkas i liten grad. Det skiljer sig dock mellan könen, där 
männen uppger sig påverkas mer än kvinnorna, och de med lägre utbildning anser sig 
påverkas i högre grad än de med hög utbildning. Skillnaden mellan hög- och lågutbildade 
är signifikant med ett p-värde på 0,018.  
Ytterligare signifikanta skillnader (p-värde 0,002) har visat sig mellan de som köper 
ekologiskt livsmedel ”i liten utsträckning” och de som köper” i stor utsträckning”, där 
den förra gruppen uppger sig påverkas i måttlig grad av TV/radio reklam och den senare 
påverkas i liten grad. Intern reliabilitet för variabeln är hög, Cronbach´s alpha är 0,841.  
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4.3.2 Priset, samt prissänkningar  
Variabeln mäter vilken betydelse priset har, samt vilken betydelse en sänkning, det vill 
säga verktyget säljfrämjande åtgärder har, samt respondenternas inställning till denna 
marknadsföringsåtgärd. Respondenterna anser att pris och prissänkningar är av stor 
betydelse, utan signifikanta skillnader bland män, kvinnor, hög och lågutbildade. Den 
interna reliabiliteten för variabeln är inte fullgod, då Cronbach´s alpha mäter 0,635.  

4.3.3 Verklig kontakt med produkt/tillverkare 
Variabeln om verklig kontakt mäter respondentens inställning till demonstration av varor 
i butiken, mässor och events, samt respondentens uppfattade påverkan att köpa ett 
ekologiskt livsmedel om denne får möjlighet att smaka eller testa produkten. Med andra 
ord mäter variabeln verktygen PR samt personlig försäljning, och media kanalerna i-butik 
och övrigt (där mässor räknas in).  
Generellt bland respondenterna är inställningen/påverkansgraden över medel, mitt emel-
lan neutral till positiv. Kvinnor är något mer positivt inställda/ påverkade än män, medan 
inga skillnader mellan utbildningsgrad förekommer.  
De respondenter som är positiva till marknadsföring av ekologiskt livsmedel uppger att 
de i hög grad påverkas till köp, medan de som uppger sig vara neutralt inställda till 
marknadsföring av ekologiskt livsmedel anser sig påverkas köpa i måttlig grad (signifi-
kant med p-värdet 0,027). Levene´s test ger dock mycket lågt p-värde, vilket talar för 
olika varians i stickproven, och kan ifrågasätta testets giltighet. Intern reliabilitet för 
variabeln är måttlig, då Cronbach´s alpha uppmäter 0,682.  

4.3.4 Påverkan från information i butik och media 
I denna variabel mäts påverkansgraden respondenten anser information kring produkten 
som denne exponeras för dels i butiken, och dels genom media har. Vad som mäts är 
verktyget reklam, media kanalerna i-butik i synnerhet, och övriga media kanaler gene-
rellt, samt meddelanden av informativ karaktär. 
Typvärdet bland respondenterna är att information har stor påverkan på köp, med ett 
medelvärde som svagt väger över från måttlig till stor påverkan. Små skillnader 
förekommer mellan kön och utbildningsgrad, där kvinnor och lägre utbildade uppger att 
de påverkas i marginellt högre grad.  
Signifikanta skillnader (p-värde 0,033) har hittats mellan de som köper ekologiskt 
livsmedel ”i liten utsträckning” och de som köper ”i måttlig utsträckning”, där de senare 
anser sig påverkas i stor utsträckning jämfört med de förra vilka anser sig påverkas i 
måttlig utsträckning.  
De respondenter som är positiva till marknadsföring av ekologiskt livsmedel uppger att 
de i hög grad påverkas till köp, medan de som uppger sig vara neutralt inställda till 
marknadsföring av ekologiskt livsmedel anser sig påverkas köpa i måttlig grad (signifi-
kant med p-värde 0,01). Levene´s test ger dock mycket lågt p-värde, vilket talar för olika 
varians i stickproven, och kan ifrågasätta testets giltighet. Det är hög intern reliabilitet för 
variabeln då Cronbach´s alpha är 0,878.  
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4.3.5 Underhållningsvärde i kommunikation 
Variabeln mäter vilken betydelse respondenten anser meddelanden av 
underhållningskaraktär har, samt hur påtagliga dessa är i kommunikationen med 
tillverkaren/varumärket.  
I snitt anser respondenterna att underhållningsvärdet har liten till måttlig betydelse, med 
typvärdet måttlig betydelse. Männen i undersökningen anser underhållningsvärdet har 
något större betydelse än kvinnorna, men inga signifikanta utslag. Inga skillnader mellan 
de med högskoleutbildning eller de med annan utbildning.  
Uppfattningen om vilken betydelse underhållningsvärdet har skiljer sig däremot signifi-
kant mellan de som är positivt inställda och neutrala (p-värde 0,004) och mellan övervä-
gande positiva och neutralt inställda till marknadsföring av ekologiska livsmedel (p-värde 
0,03), där ju mer positivt inställda de är till marknadsföring av ekologiskt livsmedel, desto 
mer tillskriver de betydelsen, och upplevelsen av underhållningsvärdet av 
marknadsföring. Levene´s test visar på högt p-värde, vilket bekräftas genom mycket 
liknande standardavvikelse för stickproven. Den interna reliabiliteten är god, med ett 
värde på 0,855 för Cronbach´s alpha.  

4.3.6 Informationsrikedom i kommunikation 
Variabeln mäter betydelsen av information i kommunikationen med producen-
ten/varumärket av livsmedel. Genomsnittliga uppfattningen bland respondenterna är att 
informationsrikedomen är av måttlig betydelse, med en liten förskjutning mot stor bety-
delse. Män och högre utbildade anser informationsrikedomen har något större betydelse, 
men inga signifikanta utslag. Cronbach´s alpha mäter 0,878, vilket borgar för god intern 
reliabilitet.  

4.3.7 Betydelse av altruistiska attribut 
Denna variabel mäter vilken betydelse altruistiska attribut hos produkten har responden-
ten, såsom ekologisk/KRAV märkning, etiska aspekter, närproducerat o.s.v. Typvärdet 
för variabeln är att dessa attribut är av stor betydelse, och snittvärdet är mycket nära 
typvärdet. Inga direkta skillnader mellan män och kvinnor, och inte heller mellan de med 
högre eller lägre utbildning ser vi några nämnvärda olikheter i preferenser.  
Signifikanta skillnader (p-värde 0,02) finns mellan de som köper ekologiskt livsmedel ”i 
liten utsträckning” och de som köper ”i stor utsträckning”, där de senare anser altruistiska 
attribut är av större betydelse än för de förra. Den interna reliabiliteten är bra med ett 
värde på 0,727 för Cronbach´s alpha.  

4.3.8 Betydelse av värdeattribut 
Här mäts i vilken grad kunden värderar attribut hos produkten som har att göra med värde 
(såsom kvalitet, hållbarhet, hälsoaspekter, och trovärdighet), samt i vilken grad 
respondenten påverkas köpa ekologiskt livsmedel om köpet innebär en kvalitetsgaranti 
eller liknande, vilket är kopplat till verktyget säljfrämjande åtgärder. Generellt bland 
respondenterna (medelvärde) är att attributen/påverkan är av måttlig betydelse. Inga 
markanta skillnader mellan kön eller utbildningsgrad. Cronbach´s alpha är 0,609 vilket 
talar emot fullgod intern reliabilitet.  
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4.4 Logistisk regression 
Logistisk regression har utförts med målvariabeln ”köper du ekologiskt livsmedel idag?” 
samt ”i vilken utsträckning köper du ekologiskt livsmedel”, där den sistnämnda variabeln 
dikotomiserats med svarsalternativen ”i stor utsträckning” och ”uteslutande ekologiskt”. 
Som förklaringsvariabler (kovariater) har de åtta variabler/dimensioner som framkommit 
ur faktoranalysen använts, och som faktorer har kategorivariablerna kön, hushåll med 
eller utan barn, och högre/lägre utbildning använts.  
Då det är en mycket stor andel (89,6%) av respondenterna som uppger att de köper 
ekologiskt livsmedel gav det att modellen utan förklaringsvariabler (basmodellen) redan 
gissar rätt i mycket stor utsträckning.  
Modellen med målvariabeln ”köper du ekologiskt livsmedel idag?” och 
förklaringsvariabeln ”vilken betydelse har altruistiska attribut hos produkten” gissar rätt 
tre procent fler gånger än modellen utan förklaringsvariabeln, och med kategorivariabeln 
hög/låg utbildning gissar modellen ytterligare en halv procent bättre, men då signifikans 
för utbildningsvariabeln uteblir kasseras denna modell. För modellen med 
förklaringsvariabeln ”vilken påverkan information i media och butik har på köp av 
ekologiskt livsmedel” ges signifikans, och omnibustestet uppger att modellen är bättre än 
basmodellen (utan förklaringsvariabel), men trots detta gissar inte modellen rätt fler 
gånger än basmodellen.  
 
För övriga förklaringsvariabler ges ingen signifikans, och/eller ingen förbättring i fråga 
om modellens förmåga att gissa rätt. För modellen med målvariablen ”i vilken utsträck-
ning köper du ekologiskt livsmedel” ges ingen signifikans för förklaringsvariablerna 
och/eller ingen förbättring i fråga om modellens förmåga att gissa rätt. 

4.5 Sammanfattning av resultaten 
Respondenterna har stor kunskap om skillnader mellan ekologisk och konventionellt 
livsmedel, och nio av tio respondenter uppger sig handla ekologiskt livsmedel, i 
varierande grad. Störst förtroende har respondenterna för småskaliga producenter av 
livsmedel.  
Respondenterna påverkas minst att köpa ekologiskt genom tv/radioreklam, och påverkas 
mest av prissänkningar, information i butik och media samt rekommendation från andra 
användare.  
Respondenterna upplever mest information från tv/radio och annonsblad men föredrar ta 
del av information från hemsida, reportage och andra användares rekommendationer.  
De upplever mest trovärdig information genom PR och andra användare 
Det som respondenterna i undersökningen anser vara av störst betydelse är vid köp av 
ekologiska produkter är priset och prissänkningar, de altruistiska attributen hos produkten 
samt information i butik och media om produkterna. Av måttlig betydelse är 
värdeattributen hos produkterna, demonstrationer av och event kring ekologiska livsme-
del, samt informationsrikedomen i kommunikationen med tillverkaren/varumärket. Det 
som förefaller påverka respondenterna minst till köp är reklam från TV och radio, och 
betydelsen av underhållningsvärdet i kommunikationen med tillverkaren/varumärket 
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uppges vara av liten, dock ökande med inställningen till marknadsföring av ekologiskt 
livsmedel.  
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5. Analys 
I analyskapitlet analyseras först de variabler från faktoranalysen som presenterats i 
resultatkapitlet utifrån kostnadsaspekter. Efter att var och en av variablerna analyserats, 
sammanfattas analysen och avslutas med ett förslag på komponenter till 
marknadskommunikationsmixen.  

5.1 Analys av variablerna från faktoranalysen 
Analysen utgår ifrån de variabler som resultatkapitlet behandlar, vilka kommer från den 
utförda faktoranalysen. Resultatet som dessa variabler visar på, analyseras utifrån den 
teoretiska referensramen med avseende på i huvudsak resursförbrukning och effektivitet. 

5.1.1 Påverkan till köp av reklam i TV och radio 
Den genomsnittliga uppfattningen bland respondenterna är att de påverkas i liten grad av 
reklam i TV och radiosändningar, där de med lägre utbildning uppger sig påverkas i större 
utsträckning än de med hög utbildning. Det finns även ett negativt samband mellan i 
vilken utsträckning man köper ekologiskt livsmedel och i vilken grad man påverkas köpa 
ekologiskt livsmedel genom reklam i TV och radio, där de som köper ekologiskt i stor 
utsträckning påverkas av reklamen i mindre utsträckning en de som köper i liten 
utsträckning.  
Att respondenterna uppger sig påverkas i så pass liten grad av denna 
kommunikationsinsats kan sannolikt komma sig från dess begränsade förmåga att leve-
rera meddelanden trovärdigt, då denna kommunikation är fullkomligt kontrollerad av 
sändaren (varumärket), och alltså inte kommer från en tredje oberoende part. 
Respondenterna uppger i undersökningen att de föredrar småskaliga producenter före 
storskaliga producenter av ekologiskt livsmedel, och då reklam genom TV är en insats 
med en mycket hög total kostnad är det många gånger associerat med större varumärken 
vilka ofta har mer resurser till marknadsföring. Utfallet i denna undersökning är således 
till viss del logiskt; att respondenterna inte föredrar storskaliga producenter, och inte 
heller reklam genom TV/radio-sändningar, vilken ofta kommer från större varumärken.  

5.1.2 Priset, samt prissänkningar  
Prissänkningar, som uppges vara den andra faktor som påverkar respondenterna till köp 
av en ekologisk vara i störst utsträckning, är ett väl dokumenterat område inom tidigare 
undersökningar, då det högre priset på ekologiskt livsmedel är en av de faktorer som ofta 
leder till utebliven konsumtion (Zanoli & Naspetti, 2002, s 651, Hughner m.fl. 2007, s 
103, Bravo m.fl. 2012, s 67).  
I denna undersökning har inga urskiljbara trender visat sig vad gäller påverkbarhet av 
prissänkningar bland kön, utbildning eller hushållens konstellationer. Två av fem uppger 
att de skulle handla mer ekologiskt om priserna var lägre, och på frågan vad som skiljer 
ett köpbeslut mellan ekologiskt och konventionellt livsmedel, svarar 23,9% att 
prismedvetenheten är den faktor som är mest påtaglig.  
Ur ett kostnadsperspektiv står prissänkningar, i form av säljfrämjande åtgärder såsom 
rabattkuponger, för en medelhög kostnad (Fill, 2011, s 23) och detta gör det till ett medel-
bra alternativ ur ett kostnadsperspektiv. Motivet till att sänka priset kan vara att få 
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konsumenten att köpa på sig av varan för att säkerställa framtida försäljning, eller att få 
förstagångs köpare att testa produkten för att sedan fortsätta köpa den, men det bör 
poängteras att säljfrämjande åtgärder i första hand anses vara kortsiktiga lösningar.  
Vad som kan komma ur en säljfrämjande åtgärd kan vara en första kontakt och förhopp-
ningsvis en begynnande kommunikation mellan konsumenten och tillverkaren, vilket kan 
vara värdefullt för spridning av information, och möjlighet till direkt marknadsföring, 
vilket genom exempelvis e-post är att anse som ett kostnadseffektivt och flexibelt verktyg 
inom marknadskommunikation (Fill, 2011, s 357). Ur det senare perspektivet kan 
säljfrämjande åtgärder vara en investering för att bygga och utveckla kundkretsen samt 
kommunikationsalternativen med denna. 

5.1.3 Verklig kontakt med produkt/tillverkare 
Respondenterna i denna undersökning har en neutral till positiv inställning till kontakt 
med produkten/tillverkaren genom demonstration i butik och/eller event såsom mässor 
och marknader. Påverkansgraden till köp av ekologiskt livsmedel från denna typ av 
kontakt är även den måttlig till svagt positiv. 
Respondenterna uppger att de har övervägande stort förtroende för småskaliga 
producenter av ekologiskt livsmedel, något som även tidigare forskning av Ngobo (2011, 
s 98) visat på, där konsumenter visat skepsis mot stora etablerade ekologiska varumärken. 
För att öka försäljning bör därför man som småskalig producent anspela på just detta, och 
just som det ofta är en utmärkande styrka för entreprenörer och mindre producenter att 
vara nära sina kunder bör detta utvecklas, genom exempelvis märkning av varor om 
attribut såsom småskalighet och närproducerat.  

5.1.4 Påverkan från information i butik och media 
Respondenterna i undersökningen uppger att information i butik och media har stor 
påverkan på köp, med ett medelvärde som svagt väger över från måttlig till stor påverkan. 
Kvinnor och de med lägre utbildade uppger att de påverkas i marginellt högre grad, men 
störst skillnader märks mellan de som köper ekologiskt livsmedel ”i liten utsträckning” 
och de som köper ”i måttlig utsträckning”, där de senare anser sig påverkas i stor 
utsträckning jämfört med de förra vilka anser sig påverkas i måttlig utsträckning.  
Av de respondenter som är positiva till marknadsföring av ekologiskt livsmedel uppger 
att de i hög grad påverkas till köp genom information i butik och media, medan de som 
uppger sig vara neutralt inställda till marknadsföring av ekologiskt livsmedel anser sig 
påverkas köpa i måttlig grad.  
Att den som är positiv till marknadsföring av-, eller redan konsumerar i stor utsträckning 
av en vara, påverkas i större utsträckning av denna marknadsföring kanske säger sig 
självt, men det kan också betyda att  
Det kan ju tyckas vara naturligt, att ju mer positiv konsumenten är inför- och konsumerar 
av ekologiskt livsmedel, desto högre värderar de information kring dessa varor, men det 
kan också vara ett signalement för vikten av information för dessa produkter, och att 
information snarare än kännedom om, kan leda till ökad konsumtion. Om så är fallet bör 
man styra marknadskommunikationsmixen mot media som har förmåga att leverera 
information på ett effektivt sätt, vilket digital media karakteriseras av (Fill, 2011, s 23). 
Det kan dessutom betyda att man, sett ur ett resurseffektivitetsperspektiv, bör rikta sina 
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marknadskommunikationsinsatser på de som faktiskt är mottagliga för kommunikationen 
man utövar och inte den breda massan.  

5.1.5 Underhållningsvärde i kommunikation 
Underhållningsvärdet i kommunikationen anses av måttlig till stor vikt av dryga hälften 
av respondenterna, både från ekologiska och konventionella producenter, och påtaglig-
heten upplevs i måttlig grad från båda typerna, vilket talar för otillräcklighet i 
kommunikationens förmåga med avseende på underhållningsvärdet. Vad gäller de kana-
ler som respondenterna upplever levererar mest övrig kommunikation (underhållning) är 
det precis som med informationsrikedomen, att TV och radio, samt annonsblad står för 
merparten, medan de föredragna källorna till övrig information är hemsida, reportage och 
rekommendation från annan användare. 

5.1.6 Informationsrikedom i kommunikation 
Respondenterna uppger att information om en vara, i butik eller genom media, är den 
faktor som påverkar mest till köp av ekologiskt livsmedel jämte prissänkningar. Nästan 
hälften av respondenterna anser att informationsrikedomen i kommunikationen med en 
ekologisk producent är viktig i stor grad, medan endast 15 % upplever 
informationsrikedomen som påtaglig i samma grad som den anses viktig. Istället upplevs 
informationsrikedomens påtaglighet i liten eller måttlig grad, vilket talar för ett icke 
tillfredsställt behov i kommunikationen av ekologiska produkter. 
En stor andel av respondenterna säger sig känna till innebörden av ekologiskt, och 
skillnaden mellan ekologiskt och KRAV-märkt, vilket talar för en generell baskunskap. 
Återkommande är trots detta i svaren från enkäten att det finns ett påtagligt behov av mer 
information. På frågan om informationsrikedomen för konventionella livsmedel uppger 
respondenterna istället att informationsrikedomen är av måttlig betydelse, men påtaglig i 
närmast stor grad. Frågan uppenbarar sig om det generellt sett satsas mindre på 
marknadsföring av ekologiska livsmedel än konventionella, eller om den förra drunknar 
i den stora mängd marknadsföring av den senare. 
I undersökningen uppger ca en fjärdedel av respondenterna att de föredrar att själva ta del 
av information och övrig kommunikation genom hemsida, jämte alternativen reportage 
om tillverkaren/produkten samt rekommendation från annan användare. Här kommer 
aspekter in rörande trovärdigheten i verktygen, och om det är frågan om planerad eller 
oplanerade meddelanden (WoM). Att respondenterna föredrar digital media som främsta 
alternativ går något stick i stäv med de fynd Danaher & Rossiter (2011, s 34) gör i sin 
rapport, där det framkommit att privatpersoner föredrar traditionella media, där de 
upplever mer lugn och kontroll över meddelandet än genom digitala media. 
Respondenterna föredrar reportage (PR) bland verktygen ur trovärdighetsaspekten, och 
de uppger även att de upplever trovärdig information från andra användare (WoM). 
Innebörden av detta är att marknadskommunikationen bör arbeta aktivt med att stimulera 
till oplanerade meddelanden samt att bygga en positiv bild av organisationen och aktivt 
skapa nyhetsvärde. I anknytning till resonemanget kring att skapa nyhetsvärde kan man 
beröra interorganisationella samarbeten, där man som småskaliga producenter av 
ekologiskt livsmedel tillsammans har större chans att effektivt sprida information om de 
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fördelarna med denna typ av produkter genom exempelvis event, marknadsdagar, öppet-
hus och informationskampanjer, eller genom samarbeten med exempelvis restauranger.  

5.1.7 Betydelse av altruistiska och egoistiska (värde) attribut 
Respondenterna i undersökningen uppger att altruistiska attribut, som till exempel 
ekologisk/KRAV-märkning, etiska aspekter och närproducerat, är av stor betydelse vid 
köp av ekologiskt livsmedel, något som finner stöd i tidigare forskning av bland andra 
Bravo m.fl. (2012, s 66), och Hughner m.fl. (2007, s 102).  
Hälsoaspekter uppges vara av måttlig betydelse, vilket går något stick i stäv med tidigare 
forskning, där bland andra av Kareklas m.fl. (2014, s 28) har funnit dessa vara en stark 
motivation till köp av ekologiskt livsmedel, liksom med de altruistiska motiven.  
Märkning och upplysning om ekologiska produkters attribut kan vara säljfrämjande, och 
en ur kostnadssynvinkel rimlig insats. Kareklas m.fl. (2014, s 28) argumenterar för att 
marknadsföring riktad mot konsumenter av ekologiska produkter bör trycka på både 
egoistiska och altruistiska incitament till köp, då dessa båda vanligen är av vikt för 
ekologiska konsumenter. I denna undersökning uppfattar inte respondenterna betydelsen 
av de olika attributen av samma vikt, och finns en risk att alltför många attribut i en 
produkt framstår förvillande för konsumenten. Det kan även vara så att attributen står i 
konflikt med varandra, som Ngobo (2011, s 98) fann i sin rapport, att en prissänkning i 
butiken påverkat viljan att köpa negativt, det vill säga att värdeattributet inte stämde med 
de altruistiska attributen.  

5.2 Sammanfattning av analys 
PR är utsett av respondenterna till föredraget verktyg för informationsrik kommunikation, 
vilket passar väl in på målsättningen att finna kostnadseffektiva 
kommunikationslösningar, då PR karakteriseras av att vara ett verktyg förknippat med 
låga kostnader (Fill, 2011, s 23).  
Som källa för egen informationssökning föredras hemsidor (digital media), vilken har 
förmågan att effektivt sprida information till en stor publik till låg kostnad. Information 
genom media och i butik uppges även av respondenterna leda till ökad konsumtion, 
särskilt för de som är positiva till marknadsföring av ekologiska livsmedel, eller 
konsumerar dessa produkter i stor utsträckning. Kostnaden för denna informationssprid-
ning är givetvis avhängig val av media-kanal, där t.ex. TV-sändningar (vilket 
respondenterna visserligen uppger sig inte föredra) har höga totala kostnader, även om 
den relativa kostnaden kan vara låg (Fill, 2011, s 330), varför man istället kan se över 
alternativ som utomhus-skyltning, guerillamarknadsföring och digitala medier med 
direktmarknadsföring genom e-post och annonsering på internet som exempel. 
Vad man kan arbeta med i butik är exempelvis förpackningens förmåga att informera om 
produkternas attribut, information i anknytning till varans exponering med exempelvis 
hyllpratare och liknande tillvägagångssätt, vilka inte nödvändigtvis genererar alltför höga 
kostnader. Att meddelanden som föredras av respondenterna är oplanerade bygger 
sannolikt på trovärdigheten i dessa. PR och guerillamarknadsföring, såsom event, mässor 
och öppet hus för allmänheten är exempel på kostnadseffektiva insatser för att generera 
WoM.  
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Respondenterna uppger även att prissänkningar påverkar till köp av ekologiskt livsmedel, 
och trots att det inte är en helt igenom kostnadseffektiv insats, kan det fungera som 
inledningen till kontakt och kommunikation med konsumenten, vilket kan leda vidare till 
genererande av kund-databasunderlag. Om man ser säljfrämjande åtgärder som en form 
av investering i nya kunder, kan det ur detta perspektiv vara lönsamt.  

5.3 Förslag på komponenter till marknadskommunikationsmixen 
• Reklam (med fokus på information) 

I butik 
Digitala miljöer, hänvisning till hemsida 
Utomhus (skyltar vid vägar etc.) 
Förpacknings utformning i informationsavseende 

• PR (fokus på att skapa oplanerade meddelanden) 
Mässor 
Event/öppet hus 
Skapande av nyhetsvärde/deltagande i aktuella debatter 
Hemsida 
Sociala medier 

• Direktmarknadsföring  
E-post 

• Säljfrämjande åtgärder 
Rabattkuponger med incitament till kontakt med varumärke 
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6. Slutsats 

6.1 Slutsats 
Utifrån resultatet av undersökningen i denna rapport är en majoritet av respondenterna 
positiva till, och till stor del kunnig om ekologiskt livsmedel. Trots detta upplever 
respondenterna tillkortakommande vad gäller information om ekologiska produkter. Det 
finns tydliga skillnader mellan de föredragna och upplevda källorna för kommunikation 
från tillverkarna, vilken grundar sig på en efterfrågan av trovärdiga källor såsom repor-
tage och WoM, samtidigt som kommunikationen upplevs domineras av TV/radioreklam 
samt annan annonsering. Priset uppges vara ett hinder för konsumtion, och tillfälliga 
prissänkningar anses av respondenterna stimulera till köp i stor utsträckning, samtidigt 
som värde-attribut hos produkterna värderas lägre än altruistiska attribut. Ett alternativt 
angreppssätt till att erbjuda reducering av priset är att istället informera om, och motivera 
för produktens fördelar, och de faktiska anledningarna till att dessa produkter faktiskt är 
dyrare att framställa.  
Förslag på komponenter till en marknadskommunikations mix för att möta upplevda 
behov är satsningar på PR, aktivt arbete med exempelvis sociala media och 
kommunikation genom hemsida med fokus på information, men även övrig 
kommunikation. I viss mån säljfrämjande åtgärder såsom rabattkuponger, samt 
direktmarknadsföring genom e-post. Information i butik är ytterligare en komponent 
vilken bör utvecklas, med exempelvis märkningar och upplysningar rörande altruistiska, 
hälsoanknutna och producentspecifika attribut som diskuterats i analysavsnittet, vilket 
respondenterna gett uttryck över att ha saknat information kring. Respondenterna i denna 
undersökning uppger sig ha större förtroende för småskaliga producenter av ekologiskt 
livsmedel än större, väletablerade producenter, för vilket stöd finns i tidigare forskning. 
Som småskalig producent av ekologiskt livsmedel bör man därför trycka på detta faktum.  

6.2 Reflektion över studiens genomförande 
Denna rapport har ett resultat som inte är generaliserbart, då valet av urval gör detta 
omöjligt. Vidare kan urvalsvalet leda till att en viss typ av respondenter valt att hellre än 
andra, vilket kan leda till en snedvriden bild av konsumenters uppfattningar framställs. 
Vidare baseras resultatet på respondentens uppfattning om dennes faktiska hand-
lande/påverkan, vilket inte är samma sak som faktiskt handlande eller faktiskt påverkan, 
och stor risk finns därmed för så kallad prestigebias. Valet av urval för undersökningen 
kommer an på uppfattad tillgång till tid och resurser, och därför är denna studie medvetet 
mer att avse som en förundersökning, eller en pilotstudie i ämnet.  

6.3 Förslag till fortsatta studier 
Förslag till fortsatta studier är att mer uttömmande fråga respondenter om vart och ett av 
marknadskommunikationsmixen beståndsdelar, med avseende på dels ekologiskt och 
dels konventionellt livsmedel. Vidare bör undersökas djupare vilka delar av PR som har 
störst inflytande på konsumenter, samt vilken betydelse PR har för små respektive 
storskaliga producenter.  
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