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Sammanfattning 

Titel : En miljömärknings påverkan på varumärke och konsumentbeteende 

Engelsk titel: An eco-label’s influence on brand and consumer behaviour 

Författare : Cecilia Claesson, Rosanna Wallgren 

Handledare: Peter Gustavsson 

Det krävs att företag utvecklar sig för att vara konkurrenskraftiga på en ständigt 

föränderlig marknad. Ett sätt för företag i livsmedelsbranschen att differentiera sig är att 

endast använda ekologiska råvaror i framställningen av sin produkt. Om de gör det kan 

de bli godkända för miljömärkning och få använda KRAV:s logotyp på sin produkt. 

Den massmediala uppmärksamheten riktas allt mer på klimatkrisen vilket har gjort 

konsumenterna mer medvetna och villiga att påverka genom sitt eget agerande.  

 

Syftet med den här uppsatsen är att utreda hur en KRAV-märkning kan påverka 

varumärke och konsumentbeteende. För att kunna besvara syftet har vi studerat teorier 

inom varumärkesforskning och beteendevetenskap. Empirin baseras på nio genomförda 

telefonintervjuer och relevant sekundärdata. Forskningsfrågorna ämnar presentera de 

för- respektive nackdelar som företag får av att KRAV-märka sina produkter samt hur 

en KRAV-märkning påverkar konsumenterna i hennes köpprocess. 

 

Uppsatsens slutsatser visar att de fördelar som märkningen kan erbjuda beror på hur 

välkänt företagets eget varumärke är. För redan välkända varumärken fungerar 

märkningen som ett komplement i företagets varumärkesstrategi och vara en genväg till 

en bättre image. Det ger en trovärdighetsstämpel och kan fungera som ett 

positioneringsverktyg. För mindre kända varumärken fungerar märkningen som en 

dörröppnare för nya marknadskanaler. De nackdelar som kan förekomma är urvattning 

av varumärket samt att lönsamheten är lägre än för de konventionella produkterna.   

  

KRAV-märkningen underlättar konsumentens köpprocess i affären och ger henne en 

garanti att varan är ekologiskt producerad. De nackdelar som finns med en KRAV-

märkning är främst att de är dyrare än de konventionella produkterna och att ett uppskov 

av märken leder till förvirring bland konsumenterna. 

 

Nyckelord: KRAV, miljömärkning, varumärke, konsumentbeteende, köpprocess  



   
 
 

 

Abstract 

Title : An eco-label’s influence on brand and consumer behaviour 

Authors: Cecilia Claesson, Rosanna Wallgren 

Supervisor: Peter Gustavsson 

There is a need for continuous development of the companies if they want to stay 

competitive in a constantly changing world. One way for companies in the industry of 

daily consumer goods to differentiate themselves is to only use organic raw material in 

their products. If they do so they can get certified and will be allowed to use KRAV:s 

brand on their product. The medial attention is focused on the climate crisis which has 

made the consumers aware of and more willing to influence through their actions. 

 

The aim of this thesis is to investigate the effects of the eco-label KRAV on the brand 

and consumer behaviour. To fulfill the aim we have studied branding and consumer 

behaviour theories. The empirical findings are based on nine phone interviews and 

relevant secondary data. The questions set up for investigation aims to present the 

advantages and disadvantages companies can experience through an eco-labeling as 

well as how an eco-label can influence the consumers in their buying process.  

 

The conclusions show that the advantages the eco-label can provide depend on how 

well-known the company’s own brand is. For brands that are already well-known the 

eco-label works as a complement in their branding strategy and can be a short cut to a 

better image. It gives a guarantee and can work as a means of positioning. For brands 

that are less known it can work as a tool to get in to new market channels. The 

disadvantages that can arise are that the brand can get blurred and the profitability is 

lower than for conventional products.  

 

The eco-label makes the buying process easier and gives the customer a guarantee for 

an organically produced product. The disadvantages with an eco-label for the customer 

are primarily that they are more expensive than the conventional products and that many 

labels can confuse the customer. 

 

Search terms: KRAV, Eco-label, brand, consumer behaviour, buying process  
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1 Introduktion 

Det första kapitlet inleder med att beskriva bakgrunden till uppsatsen varpå en 

problemdiskussion följer. Därefter presenteras syfte och problemformulering, varefter 

en rekommendation om vilka uppsatsen riktar sig till följer. Introduktionskapitlet 

avslutas med gjorda avgränsningar och en disposition av rapporten. 

 

1.1 Bakgrund 

Växthuseffekten beror till stor del på utsläpp av koldioxid och är idag ett allvarligt 

problem. De utsläpp som sker idag leder till en förändring om cirka 30-40 år varför det 

är viktigt att redan nu se till att börja minska dessa utsläpp för att motverka 

växthuseffekten och global uppvärmning. (co-operative bank, 2007) Ifall inget görs åt 

klimatförändringen spår forskarna att jordens medeltemperatur stiger och kommer år 

2100 att ha stigit så mycket som 3,5 grader. Forskarna tror i dagsläget att effekterna av 

detta bland annat blir att havsnivån höjs med upp till 95 centimeter. Detta får som följd 

förstörd jordbruksekonomi på grund av extrema varianter av torka och översvämningar. 

(Grönbok, 2001) EU:s mål är att jordens medeltemperatur inte ska stiga med mer än 2 

grader och detta kan endast uppnås ifall hela värdens koldioxidutsläpp minskar med 60 

procent (Miljöpartiet, 2007). 

 

Detta är skrämmande fakta och det är den typ av information angående miljöförstöring 

och växthuseffekten som vi matas med från nyheterna varje dag. Enligt en undersökning 

presenterad i tidningen Metro är klimatkrisen den tredje största anledningen till att 

människor ligger vakna på nätterna, endast den egna hälsan och den egna ekonomin 

kommer före (TT, 2007). Medvetenheten om miljökrisen är något som förstärkts efter 

publiceringen av FN:s miljörapport i november 2007. Den beskriver en långt skriden 

miljöförstöring, orsakad av människan, som kan leda till katastrof7 och extrema 

väderförhållanden. (www.ipc.ch, 2007)  

 

Idag lever vi i ett konsumtionssamhälle där drygt hälften av konsumenterna tror att de 

framförallt kan påverka samhället genom aktiva val i sin konsumtion. (Kronzell & 
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Målberg, 2002, s. 84) I västvärlden befinner vi oss på en marknad med fri konkurrens 

där utvecklingen sker i snabb takt. Företagen måste acceptera detta och anpassa sig för 

att vara konkurrenskraftiga. Kunder, politiska institutioner, teknologi och sociala 

faktorer har en allt större relevans. De påverkar företagen eftersom det krävs bättre 

lösningar och snabbare anpassningsmöjligheter för att tillfredsställa dessa intressenters 

önskemål. (de Wit & Meyer, 1995) Företag som inte anpassar sig, konkurreras snabbt ut 

eftersom det finns ett överskott på marknaden. Denna utveckling har lett till att 

produkternas minimistandard på kvalitet har höjts, vilket gör att företagen har börjat 

konkurrera med andra faktorer än bara kvalitet. (Prahalad & Hamel, i de Wit & Meyer, 

2005) Ett vanligt sätt för företag att skaffa sig konkurrensfördelar är genom att särskilja 

sig från varandra genom differentierade produkter eller genom att nischa produkterna 

mot ett visst segment. (de Wit & Meyer, 2005) 

 

En faktor som har blivit viktigare de senaste tio åren är att företagen frivilligt tar ett 

socialt ansvar. Det innebär en ökad fokus på etiska faktorer såsom kunder, anställda, 

miljö och interaktioner med företag istället för att endast fokusera på finansiella resultat. 

Företag som tar ett socialt ansvar vill skapa långsiktiga lösningar, relationer till kunder 

och leverantörer samt till andra aktörer som tjänar på att företaget är socialt 

ansvarstagande. (SIS, 2005)  

 

En dimension i detta sociala ansvar är miljömedvetenhet (Dahlsrud, 2006). 

Utvecklingen av miljömedvetenheten hos företag har gått en logisk väg. Det började 

med att de mest framåtsträvande stora företagen inom industrier med mycket utsläpp 

som till exempel kemisk industri och produktion satsade mer på hållbarhet. 

Konsumenternas medvetenhet om miljö ökade vilket företagen var tvungna att anpassa 

sig till. (Schmidheiny et al, 1996) Detta återspeglas på hyllorna i butikerna där vi ser 

fler miljömärkningar som till exempel Svanen och KRAV. Dessa märkningar ger 

konsumenterna möjligheten att välja miljövänligt framställda produkter. Företagens 

nuvarande agerande är i längden ohållbart för miljön enligt organ som FN och EU:s 

miljöråd. Detta har genom flera omfattande publikationer kommunicerats till företag 

och konsumenter, varför fler människor har insett vikten av att förändra sitt beteende för 

att det ska bli hållbart.  
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FN:s definition på ”hållbar utveckling” lyder enligt följande:  

 

”Varaktig hållbar utveckling innebär att tillgodose dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers förmåga att klara sina behov.” (Löhman & Steinholtz, 2003, 

s. 21)  

 

Tack vare media uppmärksammas miljöproblemen och hur konsumenter och företag 

kan agera för en hållbar konsumtion. Det borde förefalla naturligt för alla människor att 

lämna över en trygg värld till efterkommande generationer vilket gör att en medveten 

konsumtion är relevant i dagens samhälle. Företagen och samhället fungerar som ett 

integrerat system där båda påverkar varandra. Företag formas efter samhällets 

värderingar och samhället påverkas av hur företagen agerar och marknadsförs. 

(McAlister et al, 2005).  Företag som lyckas tillfredsställa konsumenternas behov kan 

sägas ha en komparativ fördel. 

 

“Ett företag måste klara av att erbjuda en produkt eller tjänst som är bättre anpassad 

till kundbehoven än konkurrenterna.”8 (de Wit & Meyer, 2005, s. 101): 

 

Företagens behov att differentiera sig och ökad miljömedvetenhet tillsammans med 

kundernas tro att de påverkar mest genom aktiva val leder vidare till 

problemdiskussionen.  

 

1.2 Problemdiskussion 

I bakgrunden diskuterades att företagen bör agera på ett sådant sätt som tillfredsställer 

konsumenternas krav. En del i detta är en ökad miljömedvetenhet för att ta hänsyn till 

de ökade miljökraven från samhällets sida.  

 

I livsmedelsbranschen säljs varor som konsumenterna köper på daglig basis. Denna 

bransch ingår i den så kallade FMCG9-sektorn, som på svenska ofta är översatt till 

snabbrörliga konsumtionsvaror. (Melin, 1999) Om konsumenten tror att hon bäst kan 

                                                 
8 Originalcitat: A firm must be able to supply a product or service more closely fitted to client needs than 
rival firms.  
9 Fast moving consumer goods 
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påverka genom aktiva val i sin konsumtion bör detta absolut gälla de varor hon köper 

ofta. I mataffären finns en mängd olika varor. Inom samma produktkategori finns det 

ofta för kunden kända såväl som okända varumärken samt butikens egna märkesvaror.  

 

När grossistföretagen inte säljer direkt till konsumenterna har de ingen möjlighet att 

förklara för dem hur varan har tillverkats. I dagsläget är det väldigt få konsumenter som 

köper varor direkt från grossister utan de allra flesta inköp av dagligvaror görs i 

mataffären. Därför är varumärket en viktig kommunikationskanal för grossisterna för att 

kunna påverka konsumenterna. Starka varumärken leder till många fördelar för både 

konsumenten och varumärkesägaren. (Melin, 1999)  

 

För cirka 15 år sedan slutade en del företag att använda till exempel kemiska 

bekämpningsmedel och återgick till ekologisk produktion för att minska sin 

miljöpåverkan. Vi anser att detta inte haft någon större genomslagskraft eftersom 

dagens ekologiska konsumtion endast utgör 2,2 procent av den totala konsumtionen. 

Trots de positiva effekter såsom bättre djurhållning och framförallt miljömedvetenhet 

finns det fortfarande något som håller genomslagskraften tillbaka. När konsumenterna 

väljer bland produkterna i affären finns det ett stort utbud av livsmedel och vissa är 

märkta med speciella miljömärken. För att kommunicera företagets ekologiska 

produktion till konsumenterna har företagen möjlighet att låta KRAV kontrollera deras 

produktion och därefter få använda deras logotyp på sina produkter. Dessa produkter är 

vanligtvis dyrare än de konventionella produkterna. Genom gjorda undersökningar har 

det framkommit att konsumenter är benägna att betala ett högre pris för miljömärkta 

produkter, trots att det är få som faktiskt gör det idag. Konsumenter vill försäkra sig om 

att produkterna är bra och att produktionen gått till på ett socialt ansvarsfullt sätt. 

(Grönbok, 2001) 

 

Fler företag agerar på ett miljömedvetet sätt samtidigt som fler konsumenter hävdar att 

de är villiga att köpa miljömärkta produkter. Trots det är försäljningen av miljömärkta 

livsmedel relativt liten.  

 

Ovan har vikten av en miljömedveten verksamhet för en hållbar utveckling diskuterats. 

Det har även diskuterats vikten av att vara differentierad och att tillfredsställa kundernas 
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behov. Företagen måste i första hand förstå hur en konsument tänker och agerar vid 

ändrade konsumtionsvanor. De bör också förstå trender i samhället för att förstå hur 

konsumenten kommer att agera framöver.  

 

Företag vill ofta agera med mer hänsyn till miljön utan att förlora ekonomiskt på det och 

konsumenterna vill gärna köpa ekologiska produkter. KRAV-märket är en garanti för att 

produkter har framställts på ett ekologiskt sätt.  Statistik visar att 96 procent av 

konsumenterna känner till märket KRAV. (KRAV, 2007) 

 

 

Företag vill agera miljömedvetet  Kunderna vill köpa ekologiskt 

 

  

KRAV-märket garanterar en ekologiskt framställd produkt.  

Figur 1, Den ekologiska triangeln, egenproducerad 

 

 

Här tyckts triangeln vara sluten men statistiken visar att endast 2,2 procent av den totala 

försäljningen av livsmedel och alkoholhaltiga drycker är ekologiska. 

(Livsmedelsförsäljningsstatistik 2006, SCB) Detta leder oss till att studera vilka effekter 

det får på marknaden när företag miljömärker sina produkter med KRAV. Mer specifikt 

kommer det att diskuteras hur miljömärkningen påverkar varumärket och konsumenten 

i hennes köpprocess.  

 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utreda hur en KRAV-märkning kan påverka varumärke 

och konsumentbeteende.  
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1.4 Frågeställningar 

För att uppsatsen ska fylla sitt syfte är följande frågeställningar aktuella: 

 

- Vilka fördelar respektive nackdelar, ur ett varumärkesperspektiv, medför en 

KRAV-märkning för grossistföretag i livsmedelsbranschen?  

- Vilken inställning har konsumenterna till KRAV och hur påverkar märkningen 

deras köpprocess? 

 

1.5 Vem uppsatsen riktar sig till 

Denna uppsats riktar sig mot fyra grupper av läsare nämligen företag, certifieringsorgan, 

studenter och konsumenter. För företag som ännu inte har valt att miljömärka sina 

produkter visar den på vilka fördelar respektive nackdelar detta medför. Uppsatsen bör 

underlätta deras beslut om en eventuell framtida miljömärkning. Uppsatsen är intressant 

för certifieringsorgan då dessa kan ta lärdom av vilken påverkan en miljömärkning har 

på grossistföretag och konsumenter. Detta ger dem ett underlag att grunda sin 

marknadsföring på. Eftersom det är ett ganska outforskat område ger det ett viktigt 

bidrag till studenter som är intresserade av området och vill forska vidare inom det. Det 

är även en uppsats som berör ett aktuellt ämne för alla konsumenter. Genom denna 

uppsats får de en uppfattning om hur KRAV-märkningen fungerar och vilken påverkan 

deras köp har på företagens beslut att tillverka KRAV-märkta varor.  

 

1.6 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer att studera effekter av en KRAV-märkning i Sverige eftersom det är 

en nationell märkning. Vi kommer endast att studera företag som har minst en produkt 

som är KRAV-märkt. Anledningen till detta är att vi tror att det är lättare för företag 

som har KRAV-märkta produkter att specificera vilka fördelar respektive nackdelar 

märkningen medför. Vi kommer inte att studera vilka effekter det får för detaljisterna. 

Vi studerar inte vilka andra miljösatsningar företagen gör utan håller oss till de krav 

som sätts upp för en KRAV-certifiering. Dessa avgränsningar har vi gjort för att få en 

smalare vidd av ämnet och därmed kunna göra en djupare utredning.  
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1.7 Disposition 

Uppsatsen är indelad i sju kapitel där det första innehåller bakgrunden till uppsatsen, 

dess syfte och problemformulering samt vilka den riktar sig till. Det andra kapitlet 

klargör vilken metod, och vilket förhållningssätt vi har använt oss av under studien. Det 

tredje kapitlet är en introduktion till den ekologiska marknaden samt KRAV:s funktion. 

I det fjärde kapitlet presenteras teorier inom varumärkning och konsumentbeteende som 

ligger till grund för uppsatsen. I det femte kapitlet presenteras den empiri vi har funnit. I 

det sjätte kapitlet presenteras analysen. Slutligen presenteras de slutsatser som gjorts på 

de uppställda problemfrågorna i det sjunde kapitlet med svar på studiends syfte. Figuren 

visar hur dessa kapitel är indelade för att slutligen kunna bidra med ett givande resultat i 

form av slutsatser angående vilken påverkan en miljömärkning har på ett 

grossistföretags varumärke och konsumenternas köpbeteende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figur 2, Uppsatsens struktur, egenproducerad 
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2  Metod 

Resultatet av en uppsats beror till stor del på vilken metod som används. Därför ägnas 

denna del av uppsatsen åt att beskriva och klargöra vilken metod, och vilket 

förhållningssätt vi har använt oss av under studien. Då denna uppsats riktar sig mot en 

del läsare som eventuellt inte är införstådda i metodikbegreppen kommer dessa kort att 

förklaras och därefter följer en beskrivning av hur vi har gått tillväga. På det här sättet 

ger vi dig som läsare möjlighet att bedöma trovärdigheten av rapporten. 

 

2.1 Typ av studie 

Det finns olika metoder att angripa ett problem med. Valet av metod bör styras av 

vilken typ av fenomen som ska studeras. (Höst et al., 2006) Metodvalet bör leda i rätt 

riktning men inte låsa forskaren vid ett visst angreppssätt. Det finns fyra typer av 

studier; explorativa, deskriptiva, explanativa och normativa. Den förstnämnda syftar till 

att finna en grundläggande förståelse för något man har liten kunskap i och är därför en 

undersökande studie. En deskriptiv studie är en beskrivande studie, som ämnar beskriva 

den kunskap och förståelse som redan finns inom ett ämne. En explanativ studie 

används då en djupare förståelse är det som vill uppnås genom att både beskriva och 

undersöka och kallas därmed en förklarande studie. En normativ studie används då det 

redan finns kunskap och förståelse för ämnet och man önskar ge vägledning och förslag 

på åtgärder för problemet. (Paulsson & Björklund, 2003) Vi har i denna uppsats valt att 

göra en explanativ studie eftersom vi förklarar hur en KRAV-märkning påverkar 

varumärke och konsumentbeteende. Det innebär att vi ämnar ta reda på underliggande 

faktorer till varför vissa förhållanden ser ut på ett visst sätt och vilka samband som finns 

faktorerna emellan och därmed skapa en förklarande bild av fenomenet. (Lundahl & 

Skärvad, 1982)  

 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Det finns inom forskningen två vetenskapliga angreppssätt, nämligen hermeneutiken 

och positivismen. Inom positivismen finns det två sätt att samla kunskap. Det ena sättet 

är den information som kan registreras med de fem sinnena och det andra sättet är den 
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information som tar form på ett logiskt och förnuftsmässigt sätt. Detta görs främst 

genom observationer. Det kan dock vara problematiskt eftersom det är svårt och krävs 

omfattande observationer för att resultaten ska kunna generaliseras. (Eriksson och 

Wiedersheim-Paul, 1999) 

 

Det andra angreppssättet är hermeneutiken som har sin grund i humanistisk vetenskap 

och i texttolkning. Den grundar sig på förståelse och uttolkning av texter samt hur 

undersökare läser in sig på texter och därefter ger form åt det lästa. Med ett 

hermeneutiskt angreppssätt bör texten analyseras med kritiska ögon. Eftersom varje 

person tolkar en text med hänsyn till sin bakgrund och värderingar bör läsaren ha ett 

kritiskt avstånd till texten och utmana de förutfattade meningar som finns om ämnet. 

Läsaren bör också vara medveten om att det inte endast finns en sanning i världen. 

Texter får därmed heller inte godtyckligt tolkas för att vara till gagn för läsaren själv. 

(Selander & Ödman, 2004)  

 

Vår uppsats präglas av det hermeneutiska sättet eftersom vi till en början har tolkat 

redan befintliga teorier om varumärken och konsumentbeteende. Utöver detta har vi 

ansett det väsentligt att föra en diskussion om ekologi eftersom uppsatsens syfte är att 

undersöka hur en miljömärkning påverkar varumärke och konsumentbeteende. Vi har 

därefter gjort intervjuer för att kunna relatera empirisk data med de teorier som vi har 

funnit relevanta.  

 

Enligt hermeneutiken är kunskap föränderlig och inte bestående vilket grundar sig på att 

tolkningar görs subjektivt eftersom åsikter och synsätt förändras. (Selander & Ödman, 

2004) Vi har under uppsatsens gång gjort en djup litteraturstudie men endast valt att 

presentera de teorier som, enligt oss, är mest lämpade för uppsatsen. Detta 

tillvägagångssätt har valts för att uppsatsen ska kunna ge givande och trovärdiga 

resultat. Under litteraturstudien har vi försökt att kritiskt tolka texterna och inte 

godtyckligt anpassa dem till vårt syfte. Vi vill på så sätt uppnå trovärdiga slutsatser 

oberoende av vår inställning till problemet.  

 

Vid uppsatsens början hade vi en viss förförståelse för ämnet efter drygt fyra år på 

Linköpings Universitet. Vi läste därefter in oss mer på ämnet, både vad som fanns 
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skrivet inom teorin och vilka empiriska undersökningar som gjorts tidigare. Detta ingår 

enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999) i en hermeneutisk spiral. Undersökaren 

har från början en förförståelse, som sedan går vidare i en dialog, som i detta fall var 

inläsning av tidigare material. Det har vi därefter tolkat vilket har resulterat i ny 

förståelse. Det är just denna spiral som kännetecknar hermeneutiken där förförståelse 

byggs på och tolkas för att bygga ny förståelse. Det är därför som man kan anse att 

kunskap är något föränderligt. Genom att tolka verkligheten försöker man bygga en 

helhetsbild. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999) 

 

 
 Figur 3, Hermeneutisk spiral (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997, s. 231) 

 

För att presentera resultatet på ett vetenskapligt sätt har vi haft ett kritiskt 

förhållningssätt. Vi har presenterat resultatet på ett sätt som gör att andra kan ifrågasätta 

det och dra egna slutsatser. Dessutom är det möjligt att göra en återtestning av vår 

studie för att se att den leder till samma resultat. Ovanstående tillvägagångssätt är enligt 

och Wiedersheim-Paul (1999) nödvändigt för att räknas som vetenskapligt.  

 

Här kan du som läsare se hur vi har resonerat, både utifrån verkligheten och utifrån 

teorin, för att nå fram till våra slutsatser. Nedan kommer vi att förklara närmare hur vi 

har arbetat under uppsatsens gång och varför du kan finna tillit till de resultat som vi har 

kommit fram till.  
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2.3 Insamling av data 

Vid val av data som ska samlas in måste forskaren ställa sig frågan hur mycket tid och 

pengar som kan spenderas samt vilken kvalitet som vill uppnås. Dessa står i ömsesidig 

relation till varandra, lägger man mer tid bör man kunna uppnå högre kvalitet. (Eriksson 

och Wiedersheim-Paul, 1999) Vi har haft tio veckor på oss att skriva den här uppsatsen 

vilket kan betecknas som relativt kort tid. Vi har ägnat mycket tid åt litteraturstudien 

och bland all den information som finns tillgänglig har vi gjort ett urval för att få fram 

bästa tänkbara kvalitet. Litteraturstudien har även hjälpt oss att förstå det som andra 

forskare kommit fram till tidigare och vi har undvikit att undersöka fenomen som redan 

har undersökts och som vi har ansett vara giltiga. Detta överensstämmer med de fördelar 

Höst et al (2006) menar att man uppnår med litteraturstudier.  

 

2.3.1 Primär- och sekundärdata 

Det finns två typer av data; primärdata som är egenproducerad information och 

sekundärdata som är sådan som redan är producerad. I dagsläget är en allt större mängd 

sekundärdata lagrad på elektroniskt vis. Dessa två typer av information är som synes 

insamlad på två olika sätt men det betyder inte att kvaliteten är bristande i något av 

fallen. (Lundahl & Skärvad, 1982 och Lekvall & Wahlbin, 2001) Studien baserar sig på 

sekundärdata, det vill säga information som någon annan har samlat in, samt primärdata 

i form av telefonintervjuer med slumpvist utvalda grossistföretag och en 

varumärkesspecialist.   

 

Vi har tolkat och omvandlat datan till information och resultat som vi sedan har 

presenterat på ett metodiskt sätt. Anledningen till att vi har använt sekundärdata är att 

den är lättillgänglig samt att den har innehållit omfattande studier. På dessa tio veckor 

skulle vi inte ha kunnat utföra så pass omfångsrika studier på egen hand som hade 

krävts för att uppnå ett lika representativt och tillförlitligt resultat. Det är dock en 

nackdel att sekundärdata är insamlad information för att uppfylla ett annat syfte är vårt. 

(Björklund & Paulsson, 2003) Detta har lett till att vi har fått sålla bort information som 

för vår undersökning har varit irrelevant. För att skapa en tillförlitlig bild har vi 

kombinerat primär- och sekundärdata.  
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2.3.2 Kvalitativ och kvantitativ data 

För att kunna besvara våra frågor har vi till stor del använt oss av data som betecknas 

som kvalitativ. Det vill säga data som består av ord, beskrivningar, attityder och 

värderingar. (Höst et al, 2006 och Lundahl & Skärvad, 1982) Kvantitativa data består 

ofta av siffror och är data som går att kvantifiera vilka i studien utgörs av de 

undersöknigar vi har tagit del av. (Lundahl & Skärvad, 1982) Vi har även använt 

kvantifierad kvalitativ data det vill säga svar på kvalitativa frågor som ställts samman 

och kvantifierats.    

 

Denna kombination av kvalitativ och kvantitativ data stämmer väl överens med Höst et 

als (2006) rekommendationer:  

 

”För komplexa problem, särskilt sådana som innefattar människor och deras agerande, 

är en kombination av kvalitativ och kvantitativ data i många fall att föredra.” (Höst et 

al, 2006, s. 30) 

 

2.3.3 Intervjuer 

För att skapa en bättre bild av hur företagen anser att en KRAV-märkning har påverkat 

deras verksamhet har vi gjort åtta telefonintervjuer med grossistföretag. Frågorna har 

rört deras syn på KRAV-märkningen och vad den tillför dem som företag och vad den 

tillför konsumenterna. Intervjuerna var semistrukturerade vilket betyder att vi hade en 

intervjuguide men ordningen på frågorna kunde ändras under intervjuns gång. (Höst et 

al, 2006) Respondenterna fick ta del av intervjuguiden i förväg för att ha möjlighet att ta 

reda på svar på frågor som de eventuellt inte skulle kunna på rak arm. Intervjuguiden 

som har legat till grund för intervjuerna återfinns som bilaga 1. Information om 

företagen hittar du i bilaga 2. Vi har även intervjuat en varumärkesstrateg för att få 

aktuell information om hur ett bra varumärke skapas och hur det påverkas av en 

miljömärkning. Den intervjuguide vi följde under denna intervju återfinns i bilaga 3. 

Information om företagen och varumärkesstrategen finner du i bilaga 4. 
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Vi har varit konsekventa i vårt sätt att intervjua, det vill säga att alla intervjuer har 

genomförts av en av uppsatsförfattarna medan den andra har antecknat. Intervjuerna 

genomfördes mellan den 29 november och den 7 december 2007 och tog 15 till 40 min.  

 

Vi har valt att inte spela in intervjuerna eftersom det enligt Jacobsen (1993) kan få 

respondenterna att bli mer återhållsamma att delge information som kan vara 

grundläggande för att få en klar bild av respondentens verkliga uppfattning och åsikter. 

Dessa uppgifter tillsammans med att en del personer har telefonskräck har lett till att vi 

inte har spelat in intervjuerna. (Jacobsen, 1993) Nackdelen med detta tillvägagångssätt 

är dock att viss information kan ha fallit bort. Vi har försökt motarbeta denna nackdel på 

tre sätt. Vi har båda två varit med vid intervjutillfällena, vi har fört anteckningar och 

respondenterna har haft möjlighet att kommentera sammanställningen av intervjun. 

 

Efter varje intervju har vi skickat ut en sammanställning av intervjun till respondenten 

för granskning och bekräftelse på att vi har uppfattat informationen på det sätt som det 

var menat. Intervjuerna är inte transkriberade på ett sådant sätt att man kan läsa varje 

ord som sades under intervjun, utan den är sammanställd på ett sammanfattande sätt. Då 

vi har tolkat materialet innan det har skickats ut för validering granskas även vår 

tolkning. Det hade den inte gjort om vi hade skickat en transkriberad intervju. Vi anser 

att vi med detta tillvägagångssätt har minimerat risken för att våra tolkningar inte 

stämmer överens med det som respondenterna faktiskt menade. De har då också fått 

chansen att lägga till inforamtion som de kan ha kommit på i efterhand eller dementera 

påståenden som vi har missuppfattat. Varje respondent har meddelat oss efter att ha läst 

igenom sammanställningen, och gjort eventuella ändringar, att sammanställningen är 

korrekt uppfattad.  

 

2.3.4 Urvalsdiskussion 

Vi har noggrant valt källor inom området för vår uppsats för att det ska spegla en så 

riktig och rättvis bild som möjligt. Vi har använt oss av litteratur hämtad från 

Linköpings Universitetsbibliotek, Linköpings stadsbibliotek och vetenskapliga artiklar 

som har granskats innan publicering.  
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KRAV-märkningen är ett ganska nytt fenomen och det finns någorlunda lite 

information att få tag på. Det är därför viktigt att granska den information som finns 

eftersom det inte finns alltför många källor att jämföra. Vad gäller konsumentbeteende- 

och varumärkesteorierna finns det många författare och det har varit något lättare att 

vara kritisk mot dessa källor och dess äkthet.  

 

Vid val av respondenterna har vi utgått från de företag som idag har KRAV-märkta 

produkter genom den lista som finns på KRAV:s hemsida. Urvalet har gjorts slumpvist 

inom kategorierna små och stora företag. Vi har valt att intervjua totalt åtta företag, 

varav fyra är relativt stora företag och fyra är mindre företag. Den gräns vi har använt 

oss av vid uppdelningen är över eller under hundra anställda. Detta för att kunna få fram 

en bild av hur en märkning uppfattas av såväl stora som små företag och se eventuella 

skillnader. 

 

2.4 Studiens giltighet 

Under studiens gång har vi agerat på ett sätt som ska bidra till att resultatet blir så giltigt 

som möjligt. Det finns olika mått för att mäta en studies giltighet. (Höst et al, 2006) De 

mått vi har följt är reliabilitet, validitet, allmängiltighet och värdeneutralitet. Enligt 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999) går det inte att vara objektiv. Trots detta vill vi 

föra en kort diskussion om vilka åtgärder vi vidtagit för att skriva en så neutral och 

giltig uppsats som möjligt. 

 

2.4.1 Reliabilitet 

En studie med hög reliabilitet är en tillförlitlig studie. Detta betyder att forskarna själva 

inte har påverkat resultatet genom oförsiktighet. Hög reliabilitet kan uppnås genom att 

vara metodisk i insamlandet av data och inte låta omgivningen påverka mätningen. 

(Lundahl & Skärvad, 1982) Forskarna kan hjälpa läsaren att se hur tillförlitlig den är 

genom att presentera på vilket sätt de har kommit fram till sina resultat. (Höst et al, 

2006) Detta metodavsnitt finns här för att du som läsare ska kunna förstå hur vi har gått 

till väga i studien och hur vi har kommit fram till våra resultat. Det bör nämnas att 

begreppet reliabilitet främst används vid kvantitativa studier men att vi trots det har valt 
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att beskriva denna rapports giltighet utifrån detta begrepp. Vid insamlande av kvalitativ 

data i form av intervjuer med grossistföretag och en varumärkesstrateg har vi försökt att 

inte påverka dem i någon riktning.  

  

Ett annat sätt att öka reliabiliteten av en studie är att låta andra ta del av och kritiskt 

granska materialet innan det färdigställs. (Höst et al, 2006) För att uppnå en högre 

reliabilitet har vi under denna studies gång vid ett flertal tillfällen låtit andra 

ekonomstudenter på magisternivå samt vår handledare Phd Peter Gustavsson kritiskt 

granska innehållet i uppsatsen och komma med kommentarer. Det bör dock påpekas att 

det normalt sett är svårt att uppnå hög reliabilitet i undersökningar som kräver tolkning. 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999) Då vi till stor del har använt sekundärdata i 

denna uppsats har vi använt oss av material som redan är tolkat. De tolkningar vi själva 

har gjort har vi försökt hålla så neutrala som möjligt. Därför har vår utgångspunkt varit 

att göra en studie som är tillförlitlig såtillvida att om någon skulle göra om 

undersökningen med samma material skulle de komma fram till samma slutsatser. 

 

2.4.2 Validitet – inre och yttre 

Om en studie har hög validitet betyder det att den har mätt det den ämnat mäta, det vill 

säga om syftet till studien verkligen har blivit uppfyllt. Validitet kan vidare delas in i 

inre och yttre validitet.  

 

Inre validitet syftar till att det finns en hög grad av överrensstämmelse mellan teoretiska 

koncept och operationella definitioner. Det är lättare att uppnå en hög inre validitet om 

begreppen är enkla att definiera. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999 och Lundahl & 

Skärvad, 1982) Vi är medvetna om att även validitet är ett koncept som i större 

omfattning används vid insamling av kvantitativ data för att se hur denna har legat till 

grund för att uppfylla syftet. Vi anser dock att det är applicerbart även i vår uppsats då 

vi försökt uppnå hög inre validitet genom att i den teoretiska referensramen precist 

definiera det vi har studerat. Vi har undvikit komplexa ord som miljövänlig och hållit 

oss till mer definierbara ord som KRAV-märkt.  
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Yttre validitet är oberoende av inre validitet och förklarar hur väl de mätvärden man tar 

fram stämmer överens med verkligheten. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999 och 

Lundahl & Skärvad, 1982) Lundahl och Skärvad tar upp ett exempel där de antar att de 

studerar 1000 personers planerade inköp. Om svaret på denna undersökning sedan inte 

stämmer överens med vad dessa 1000 personer faktiskt köper har studien en låg yttre 

validitet, svaren är inte överensstämmande med verkligheten. Denna problematik 

kommer av att folk ibland minns fel, ljuger eller inte vet vad de kommer att göra.  

 

Vi har varit medvetna om att de sekundärdata vi har granskat kan ha bristande yttre 

validitet speciellt i sådana fall där frågor om framtiden har ingått. För att öka den yttre 

validiteten på studien har vi studerat både inställning till och faktisk konsumtion av 

ekologiska produkter. Vi har även försökt öka validiteten genom att noga gå igenom de 

frågeställningar som legat till grund för de undersökningar vi har hämtat uppgifter ifrån.  

 

Ett sätt att öka en rapports validitet är att mäta det man vill mäta på flera olika sätt, även 

kallat triangulering. (Höst et al, 2006) Genom att studera kvantifierbar data i tidigare 

presenterade undersökningar, kvalitativa data från företag och kvalitativa data från en 

varumärkesspecialist har vi gjort en triangulering och därmed ökat uppsatsens validitet.  

2.4.3  Allmängiltighet 

Om resultatet av en studie går att generalisera till andra fall anses den vara representativ 

eller allmängiltig. Normalt sett går en fallstudie bara att generalisera till den population 

som är studerad. I vissa fall kan en fallstudie generaliseras till andra populationer i 

liknande kontexter, allmängiltigheten underlättas i de fall av hur väl kontexten har 

beskrivits. (Höst et al, 2006) Vi har bara studerat företag som redan har valt att KRAV-

märka minst en produkt men den här uppsatsens resultat kan även generaliseras till 

företag inom livsmedelsbranschen som ännu inte har valt att KRAV-märka någon 

produkt. Anledningen till det är att det finns många företag med liknande struktur som 

de studerade som ännu inte har valt att miljömärka någon produkt. Om det finns andra 

länder där konsumenternas värderingar och det ekologiska utbudet liknar Sveriges, 

skulle dessa resultat troligtvis vara giltiga även där. Med viss eftertanke är det även 

möjligt att dra paralleller från denna uppsats till företag som säljer andra typer av 

snabbrörliga konsumtionsvaror. Konsumenterna har en liknande inställning och 
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kännedom till märkningarna Bra Miljöval och Svanen som de har till KRAV. Av den 

anledningen bör uppsatsen även kunna generaliseras till att gälla för dessa märkningar. 

  

2.4.4 Värdeneutralitet 

Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999) är samhällsvetenskapen grundad på 

värderingar. Varje person är färgad av det hon lärt sig tidigare i livet, det vill säga 

hennes personliga referensram eller förförståelse vilket styr metodval och de empiriska 

fynd som görs. Olika personer har olika värderingar vilket påverkar studier i olika 

riktningar. I den här uppsatsen har vi försökt att inte låta våra egna värderingar påverka 

de resultat vi har kommit fram till. Vi har sett till att granska väsentligt material även i 

de fall det pekat mot det vi tidigare hittat belägg för, det vill säga vi har försökt vara 

neutrala i vårt urval av material. Vi har även låtit respondenterna granska 

intervjusammanställningarna för att förvissa oss om att vi inte låtit våra tolkningar 

förvränga svaren.  

 

Studien har genomförts utan önskan om ett specifikt resultat vilket bör ha gjort oss 

öppna för olika perspektiv och för att se verkligheten som den ser ut. Därmed är det inte 

sagt att vi är objektiva. Om vi utgår från att samhällsvetenskapen grundas på 

värderingar, finns det ingen objektivitet. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999) 

Björklund och Paulsson (2003) hävdar att objektiviteten kan ökas men eftersom 

människan har en begränsad förmåga att ta in intryck anser vi att fullständig objektivitet 

inte kan uppnås. De slutsatser vi kommit fram till har vi försökt presentera på ett sätt 

som ska vara lätt att följa och där du som läsare ska kunna se att vi har belägg för de 

slutsatser vi lyft fram. Det som uttrycks ovan kan sammanfattas i att vi har försökt 

uppnå en neutralitet vid analys av undersökningsmaterialet, en trolighet i slutsatserna, 

vilket enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999) är viktigt för att komma fram till 

tillförlitliga resultat.  
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2.5 Metod- och källkritik 

Vi har valt att studera en stor mängd kvantifierad kvalitativ data. Då vi inte haft full 

insyn i hur undersökningarna gjorts eller huruvida respondenterna har blivit påverkade 

av intervjuarna kan datan vara missledande. Vi har framförallt utgått från 

undersökningar gjorda av SIFO Research International4, Konsumentverket och 

Livsmedelsverket. Vi har ansett att de är seriösa och måste någonstans välja att det går 

att lita på dessa undersökningars kvalitet.  

 

Vi har använt information som vi har hittat i vetenskapliga tidskrifter som är granskade 

innan de publicerats och därför bör räknas som en trovärdig källa. (Höst et al, 2006 och 

Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999) En del information kommer dock från hemsidor 

som till exempel KRAV:s hemsida. Vid varje tillfälle när vi tagit information från dessa 

hemsidor har tänkt efter i vilket syfte informationen finns där, för att inte ta information 

som kan tänkas vara vinklad för att passa ett annat syfte.  Vi har även tydligt klargjort 

när information har inhämtats från sådana sidor för att du som läsare ska ha möjlighet 

att ta ställning till den. 

 

Gällande intervjuerna har vi intervjuat åtta stycken grossistföretag som har varit 

oberoende av varandra. Dessa har under intervjuförloppet haft likartade berättelser 

varför det kan anses att sanningshalten förefaller hög. (Lundahl & Skärvad, 1982) 

 
 

 

                                                 
4 SIFO Research International – internationellt konsult- och undersökningsföretag 
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3 Presentation av den ekologiska marknaden 

Uppsatsens syfte är att utreda hur en KRAV-märkning kan påverka ett varumärke och 

konsumentbeteende. Det faller därför naturligt att ha ett inledande kapitel om ekologisk 

produktion och marknad, statlig påverkan för ekologisk produktion samt en förklaring 

av organisationen KRAV. Med yttryck som märkta eller certifierade produkter och 

godkända råvaror menas KRAV-märkta produkter och KRAV-godkända råvaror.  

 

3.1 Ekologisk produktion 

Ekologiska produkter framställs genom en långsiktigt hållbar produktion. I enlighet med 

de uppsatta nationella miljökvalitetsmålen vill man främja ett rikt odlingslandskap, en 

giftfri miljö och ett rikt växt- och djurliv samt grundvatten av god kvalitet. 

Miljökvalitetsmålen inbegriper även begränsad klimatpåverkan och ingen övergödning. 

Det som skiljer ekologisk produktion från konventionell odling är att det i den 

ekologiska odlingen inte används kemiska bekämpningsmedel eller lättlösligt 

handelsgödsel. Dessutom anpassas djurhållningen efter förmågan att producera foder 

inom den egna gården. (Sveriges regering, 2007) Det får dock användas naturliga 

hjälpmedel till att producera, som såpvatten och kalk för att ta bort ogräs och så vidare. 

När det är fråga om djur får dessa till viss grad behandlas med antibiotika, men det 

innebär att karenstiden innan djuret slaktas förlängs. Det som även skiljer ekologisk 

produktion från konventionell är att genetiskt modifierande organismer eller bestrålning 

är otillåten. (Livsmedelsverket, 2007) 

 

3.1.1 Ekologisk produktion och konsumtion i världen  

Under 2005 omsattes cirka 30 miljarder dollar för ekologiska produkter på 

världsmarknaden. Den ekologiska produktionen existerar världen över men framförallt i 

Europa och Nordamerika. I dagsläget växer den globala ekologiska marknaden med sju 

till nio procent per år och i Europa är tillväxttakten fem till sju procent. 

(Livsmedelsverkets, 2007) I EU utgörs cirka två procent av den totala 

livsmedelskonsumtionen av ekologiskt certifierade produkter. Detta är något lägre än 
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den ekologiska konsumtionen i Sverige som är två till tre procent. (Konsumentverket, 

2007)  

 

För att ekologiska livsmedel ska öka som första val hos konsumenterna finns det ett 

flertal strategier på olika nivåer i samhället för att influera konsumenterna. EU anser att 

det är viktigt att använda sig av ekologiskt producerade produkter och detta är något 

som även sprids till varje lands regering. I EU finns det vissa standarder som varje 

medlemsland måste följa, samtidigt som varje enskild regering kan implementera 

standarder som är strängare än de som EU har lagstadgat. En producent får EU-

certifieras när den uppfyller EU:s krav för att vara en ekologisk producent. Det som är 

relevant på alla marknader är dock att öka efterfrågan på ekologiska livsmedel för att 

producenterna ska kunna utveckla produkterna och kunna sänka kostnaderna för de 

miljömärkta produkterna. (Sveriges regering, 2007) Runt om i världen har det gjorts 

försök att påverka konsumenterna att köpa ekologiska produkter eftersom de i dagsläget 

utgör en ganska liten del av den totala konsumtionen av livsmedel. I USA och Tyskland 

har matkedjor gjort satsningar på ekologiska matvaror. De har genom en lyxigare 

förpackning försökt skapa premiumvaror för att locka kunderna med andra faktorer än 

bara miljömedvetenhet. Det har visat sig att koppla ihop ekologiska livsmedel med 

andra mervärden har haft bra effekt för ökad konsumtion av miljömärkta livsmedel. 

(Konsumentverket, 2007) 

 

3.1.2 Ekologisk produktion och konsumtion i Sverige  

I Sverige finns det finns ca 4000 certifierade ekologiska produkter. Försäljningen 

uppgår till ca 3,5-4 miljarder kronor per år och utgör två till tre procent av den totala 

försäljningen av livsmedel. Detta är mycket lägre än den ekologiska 

livsmedelsförsäljningen i till exempel Danmark.  Utbudet av ekologiska livsmedel i 

Sverige ökar i snitt mellan fem och tio procent varje år. (Livsmedelssverige, 2007) 

Dagligvaruhandeln är den största marknaden där ekologiskt producerade produkter 

säljs. (Livsmedelsverket, 2007) Till år 2010 önskar regeringen att minst 20 procent av 

Sveriges jordbruksmark ska vara certifierad ekologisk produktion. Det fanns sex 

procent certifierad åkerareal av total åkermark i Sverige år 2006. (Sveriges Miljömål, 
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2006) I nuläget finns det totalt 2 660 400 hektar åkerareal varav 20 procent är ekologisk. 

(SCB, 2007) 

 
Andel jordbruksmark med ekologisk odling (%) 

   

 

 

Enligt de ekologiska lantbrukarnas undersökning visar siffror på att Coop hade en 

femprocentig försäljningsökning av ekologiska livsmedel mellan 2004 och 2005, 

motsvarande siffra för ICA var tolv procent. Det syns även att butiker som endast säljer 

ekologiska livsmedel har förbättrat sina försäljningssiffror. Detta indikerar att den 

ekologiska marknaden växer sig allt större. Det kan vidare summeras att under 2005 

köptes det sju procent mer ekologiskt nötkött och tio procent mer griskött än 2004. 

Däremot minskade försäljningen av lammkött med 35 procent. Ekologiska ägg ökade 

med endast 1-2,5 procent samtidigt som frukt och grönt hade en försäljningsökning på 

15-30 procent. (Ekolantbrukarna, 2006) 

 

Många studier visar på att konsumenterna är positivt inställda till ekologiska livsmedel 

men att det är endast ett fåtal som faktiskt köper det. Det som är relevant i dessa 

undersökningar är att det finns en potential för en ökad konsumtion av miljömärkta 

livsmedel. Enligt Livsmedelsverket bör marknadsaktörerna marknadsföra och utveckla 

produktutbudet på ekologiska livsmedel för att öka intresset hos konsumenterna. 

(Livsmedelsverket, 2007)  

 

Normalt sett är de konventionella livsmedlen billigare än de ekologiska, då de 

ekologiska produkterna har en högre produktionskostnad. De ekologiska produkterna 

 Andel jordbruksmark med ekologisk odling 

 Andel KRAV godkänd areal 

 Miljömål 

Figur 4, Andel jordbruksmark med ekologisk odling i Sverige, (Sveriges Miljömål, 2007) 
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har vissa merkostnader till följd av att produkterna i senare led särbehandlas vilket gör 

att de ekologiska livsmedlen har en lägre avkastning än de konventionella. 

(Livsmedelsverket, 2007) Genom undersökningar har det visats att ekologiska 

livsmedel i Sverige har cirka 30 procent högre kostnad än de konventionella. Detta är 

dock oftast en lägre siffra än resten av EU-länderna. (Konsumentverket, 2007)  

 

3.2 Statlig påverkan 

EU har reglerat ett kontrollsystem för medlemsländerna gällande ekologisk produktion 

som innebär att särskilda, av EU godkända, myndigheter och kontrollorgan inom varje 

land skall utses. I Sverige är dessa godkända myndigheter Jordbruksverket och 

Livsmedelsverket. Dessa myndigheter har sedan utsett KRAV som kontrollorgan för att 

upprätthålla att reglerna följs. I dagsläget har dock Aranea Certifiering AB och SMAK 

AB tagit över KRAV:s kontrollfunktion medan KRAV utvecklar reglerna som ska 

följas för en ekologisk produktion. (Sveriges regering, 2007) 

 

Förordningarna bestämmer hur produktionen ska gå till, hur produkterna ska märkas, 

hur kontrollen ska ske och importregler av ekologiska produkter från länder utanför EU. 

(Livsmedelsverket, 2007) 

 

3.2.1 Myndigheternas roll 

Det finns tre myndigheter som arbetar med livsmedelsfrågor. Dessa är Livsmedels-

verket, Jordbruksverket och Konsumentverket.  

 
Livsmedelsverket arbetar med livsmedelsfrågor och är en central förvaltningsmyndighet 

som arbetar för jordbruksdepartementet. De arbetar å konsumenternas vägnar och 

kontrollerar livsmedel. De försäkrar att livsmedlen behandlas på ett bra sätt genom 

produktions- och säljkanalerna. Deras uppgifter är att sammanställa regler för 

livsmedelshantering och agera som en hjälpande hand för EU och Sveriges regering vid 

beslut om livsmedel. De ser även till att riktlinjer angående kost och hälsa efterföljs, 

leder livsmedelskontroller samt informerar konsumenter och andra intressenter om 

existerande regler för livsmedel. Dessutom står Livsmedelsverket för att öka 
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livsmedelstillsynen och gör utredningar och undersökningar rörande livsmedel samt gör 

insatser för att öka konsumenternas kunskap om bra mat och sambandet till hälsa. Det 

kända märket ”nyckelhålsmärkningen” är livsmedelsverkets egen märkning som 

indikerar att produkten är hälsosam. (Livsmedelverket, 2007) 

 

Jordbruksverket arbetar å regeringens vägnar och är en expertmyndighet inom 

jordbruks- och livsmedelspolitik. De håller regeringen a jour inom dessa områden och 

verkställer politiska beslut inom verksamhetsområdet. De arbetar för att främja regional 

utveckling och har ansvar för att förenkla EU:s regler samt att inom ramen för dessa 

föra en effektiv och miljöanpassad jordbrukspolitik. (Jordbruksverket, 2007) 

  

Konsumentverket är en statlig myndighet. Dess uppgifter, liksom Livsmedelsverkets, är 

att se till konsumenternas intressen.  De arbetar med konsumentfrågor av olika slag 

såsom varors och tjänsters säkerhet, reklam och avtalsvillkor. Utöver detta ger de 

information om hushållsekonomi och varors och tjänsters miljöpåverkan. De vill ge ett 

högt och tillgängligt konsumentskydd för alla, få medvetna och kunniga konsumenter 

att hushålla med resurserna samt se till att konsumenterna blir bemötta av producenter 

och näringsidkare på ett ansvarstagande sätt. Ytterligare arbetsområden för 

konsumentverket är att arbeta för en bättre och hållbar energianvändning och för en 

anpassning till ett ekologiskt samhälle. När konsumenter anser att företag har gjort 

något som går emot reglerna som exempelvis falsk marknadsföring, oskäliga 

avtalsvillkor, osäkra produkter och så vidare skickar de en anmälan om detta till 

konsumentverket som för fallet vidare. (Konsumentverket, 2007) 

 

3.2.2 Offentlig konsumtion 

Den svenska regeringen har lagt fram mål angående hur den enskilda konsumenten skall 

påverkas för att börja köpa mer ekologiskt producerade produkter. En åtgärd är att 

regeringen har bestämt att den offentliga konsumtionen av livsmedel, det vill säga i stat, 

kommuner och landsting, år 2010 ska bestå av minst 25 procent ekologiskt tillverkade 

produkter. Denna åtgärd görs för att stimulera den ekologiska marknaden och påverka 

konsumenterna till en ökad ekologisk konsumtion. (SOU 2005:51) Detta initiativ leder 
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till en positiv spiral på utbud och efterfrågan på den ekologiska marknaden, vilket leder 

till ökad konsumtion och tillfredsställelse för båda parter. Regeringen stödjer ekologisk 

produktion och hjälper alltså samhället att se på det med positiva ögon. (Sveriges 

regering, 2007) 

 

Regeringen hoppas att en ökad ekologisk konsumtion inom den offentliga sektorn ska 

påverka den privata konsumtionen i samma riktning. Regeringens miljöstyrningsråd 

uppmanar kommuner, landsting och statliga myndigheter att implementera egna mål för 

ökad användning av ekologiska livsmedel. (Sveriges regering, 2007) 

 

3.2.3 Informationsåtgärder för konsumenter 

Genom undersökningar har det påvisats att konsumenterna har dålig uppfattning om vad 

den ekologiska odlingen ger för fördelar och hur den faktiskt utförs. Därför har EU satt 

informationsinsatser som ett viktigt ingripande för att ”lära” konsumenterna om 

effekterna av ekologisk odling och hur de kan bidra till en mer miljövänlig odling. Detta 

återspeglas i EU-kommissionens officiella meddelande till ministerrådet som lyder 

enligt följande: 

 

”Starta en flerårig EU-täckande informations- och reklamkampanj som löper över flera 

år i syfte att informera konsumenter, personalmatsalar inom offentliga verk, skolor och 

andra nyckelaktörer inom livsmedelskedjan om fördelarna med det ekologiska 

jordbruket, särskilt miljöfördelarna, samt höja konsumentmedvetandet om ekologiska 

produkter och se till att konsumenterna känner igen både produkterna och EU-logon.” 

(Källa: Europeiska gemenskapernas kommission, 2004, s. 3) 

 

3.3 KRAV 

En miljömärknings syfte är att förmedla ett budskap om hur varan påverkar miljön och 

producenterna, samt att varans egenskaper ska kännas igen av konsumenten. (Jörgensen, 

2001) I världen finns det ett flertal miljömärkningar, vissa är nationella men nu finns 

inom EU även en gemensam. Även inom Sverige finns det olika märkningar. I denna 
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uppsats exemplifieras miljömärkningarna av KRAV som är den märkning som används 

på livsmedel.  

 

 
Figur 5, KRAV:s varumärke. (KRAV, 2007) 

 

KRAV är en svensk miljömärkning. Det är en ekonomisk förening som främjar 

ekologisk konsumtion och produktion. Föreningen har funnits sedan 1985 och de 

arbetar för en bättre miljö, god djuromsorg, god hälsa och för ett socialt ansvar. Detta 

sker genom regler för bland annat växtodling, djurhållning, livsmedelsförädling, fiske, 

textil och import. KRAV är det organ som innehar regelverket för den ekologiska 

svenska marknaden. Deras arbete består utav opinionsbildning, internationellt 

samarbete, information, marknadsföring och regelutveckling. (KRAV, 2007)  

 

KRAV kontrollerar att EU:s regler följs men som tidigare har sagts kan de nationella 

reglerna vara strängare än EU:s regler. För att bli certifierad med KRAV krävs att 

hårdare krav uppfylls än de som EU har satt upp. KRAV har bland annat striktare regler 

vad gäller djurens naturliga beteenden. Om företagen uppfyller KRAV:s villkor anses 

även produkten som ekologisk i enlighet med EU:s regler och får därmed använda EU-

logotypen som signalerar miljömedveten produktion. (Sveriges regering, 2007) KRAV-

märket som sätts på produkter måste alltid följas av varumärkets logga för att på så sätt 

bibehålla en större trovärdighet för certifierade produkter. (KRAV, 2007) 

 

Utöver det ordinarie KRAV-märket finns det ett B-märke som visar på att mellan 70-95 

procent av produktens innehåll är godkända råvaror. Anledningen till att inte hela 

produkten är producerad av godkända råvaror kan vara att det inte finns ett utbud av 

dessa. B-märkesprodukterna får inte kallas för ekologiska trots att upptill 95 procent av 

råvarorna är godkända. (KRAV, 2007) Ekologiska produkter får endast marknadsföras 
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och ha namnet ”ekologisk” om den är godkänd av KRAV eller något annat 

kontrollorgan som arbetar enligt EU-reglerna. (SCB statistik, 2006) För att en produkt 

ska bli KRAV-godkänd får inte genmodifiering, bekämpningsmedel eller färgämnen 

förekomma. (KRAV, 2007) 

 

3.3.1 Så finansieras KRAV 

KRAV finansieras genom de licensavgifter som företag betalar för att få använda 

märket samt den certifieringsavgift som tas ut första gången licensen godkänns. KRAV 

tar fram regler som måste följas och jobbar i syfte om att öka kännedomen av 

märkningen för att locka till sig fler kunder, för att en ökad ekologisk produktion ska 

vara möjlig. Med hjälp av de finansiella medlen trycker de även upp informationsblad 

och tar fram övrig information för att kunna förbättra utvecklingen av KRAV.  (KRAV, 

2007) 

 

KRAV-märkta livsmedel säljer i större volymer än tidigare varför det är möjligt att 

sänka licensavgifterna till år 2008. Det är främst procentsatser på försäljningsvärden 

som kommer att sänkas, vilket innebär en stor förändring för dem som har höga 

försäljningsvärden. Samma licenskostnad gäller för förädling och återcertifiering av 

importerade produkter. Flertalet kunder betalar en årslicens på mellan 400 och 700 

kronor. (KRAV, 2007) 

 

3.3.2 Kontrollorganisationer 

När företag har blivit godkända för att använda KRAV-märket sker kontroller av 

produktionen minst en gång om året för att säkerställa att den går rätt till. (Jörgensen, 

2001) Det finns två organ som utför KRAV-certifieringen och kontrollerar att reglerna 

efterföljs. KRAV är det organ som är ägaren av reglerna men det är inte de som utför 

certifieringen. För detta ändamål existerar SMAK AB, samt KRAV:s dotterbolag 

Aranea Certifiering AB. De är godkända kontrollorgan för att kontrollera och certifiera 

import och förädling av ekologiska livsmedel. (Livsmedelsverket, 2007) 
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Aranea certifierar hela livsmedelskedjan såsom lantbruk, fiske, förädlingsföretag, 

butiker och restauranger. Den verksamhet som KRAV tidigare utfört själva angående 

certifiering gör Aranea idag. Deras verksamhet inom ekologisk certifiering har funnits i 

20 år. Aranea har avtal med ett trettiotal internationella certifierare vilket underlättar för 

export av svenskodlade ekologiska produkter. (Aranea, 2007) 

Det andra certifieringsorganet för KRAV är SMAK AB. Det är ett organ som har 

funnits en längre tid men som först år 2007 blev ackrediterad att utföra och godkänna 

certifieringar för KRAV. Deras syfte är att miljöhänsyn och livsmedelssäkerhet ska öka 

samt öka tillförlitligheten hos producenten vad gäller kvalitet och djuromsorg. SMAK 

är även ackrediterad å Jordbruksverkets vägnar att kontrollera ekologisk produktion som 

följer EU:s regler. SMAK vill tillgodose konsumenternas behov av bra och säkra 

livsmedel. De utför kvalitetskontroller av potatis och certifierar all typ av lantbruks- och 

trädgårdsproduktion, samt livsmedelsberedning och import. (SMAK, 2007) 

 

3.3.3 Kritik om KRAV 

Det finns varierande åsikter om KRAV och dess organisation. Följande stycke visar på 

den kritik som finns mot KRAV som ekologisk märkning. Vi har funnit flera källor som 

diskuterar ifall KRAV är så bra som de utger sig för att vara.  

 
En kritik mot KRAV är att under 2006 gjordes 5 616 kontroller av den ekologiska 

produktionen varav sex underkändes som KRAV-godkänd ekologisk produktion. Det 

upptäcktes även 57 så kallade avvikelser vid kontrollerna. Vid kontrollerna är det 

dessutom omöjligt att urskilja ifall kemiska bekämpningsmedel har använts i frukt och 

grönsaksframställningen. KRAV:s lösning på detta problem är att 10 procent av 

grönsaksodlarna testas för att se ifall produktionen går till på rätt sätt.  (E24 Näringsliv - 

2007-12-01) 

  

Antalet ekologiska producenter har minskat från 3613 år 2000 till 2887 år 2006 vilket 

talar tydligt för att det finns en negativ inställning till KRAV. Det kan bero på att 

reglerna är svåra att leva upp till eller ett dåligt bemötande. (Lena Söderberg, vd på 

föreningen KRAV - 2007-12-07) 
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Då det är KRAV:s dotterbolag som kontrollerar och certifierar den ekologiska 

produktionen är det fler som ställer sig frågande till förlitligheten på de utförda 

kontrollerna. Det skulle enligt flera källor kunna uppstå en situation där Aranea ser förbi 

vissa aspekter på gårdarna för att inte utsätta moderbolaget för kritik.  

 

En annan kritik som ställs mot att Aranea kontrollerar KRAV:s regelverk är att de även 

kontrollerar märkningen Svenskt Sigill som har regler som tillåter kemiska 

bekämpningsmedel och handelsgödsel. Det finns de producenter som menar att KRAV 

indirekt accepterar den här typen av framställning av produkter och producenter har 

därför lämnat föreningen. En restaurantkrögare säger att KRAV tappar värde när de 

”accepterar” Svenskt Sigills produktionssätt. (Restauratören - 2006-05-19) 
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4 Teoretisk referensram 

I denna del presenteras de olika teoriavsnitten som ligger till grund för att utreda hur 

en KRAV-märkning kan påverka varumärke och konsumentbeteende. Uppsatsen bygger 

på teorier rörande varumärken och konsumentbeteende som är de två 

huvudinriktningarna inom varumärkesforskningen. 

 

4.1 Varumärkesdefinition 

Ett varumärke skiljer ett företags varor eller tjänster från ett annat företags varor eller 

tjänster. Så här definieras det i varumärkeslagen (VmL) 1 § 2 st  

 

”Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, 

inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på 

en vara eller dess förpackning förutsatt att tecknen kan särskilja varor som 

tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan.” 

(Sveriges Riksdag, 2007) 

 

Ett nytt varumärke skapas varje gång en företagare skapar och döper en ny produkt eller 

tjänst. Ett varumärke kan beteckna produkter i alla kategorier från råvaror till 

högteknologiska produkter såväl som tjänster, filialer och företag. (Keller, 2003) 

Varumärket kan bestå av ord, symboler, förpackning, ljud eller melodier (Patent- och 

registreringsverket, 2007). Vad som går att registrera som varumärke skiljer sig lite 

mellan olika länder men ovanstående gäller både för EU och USA. 

 

”Ett bra varumärke gör att varan eller tjänsten utmärker sig bland andra och visar vad 

som är det speciella med just den.” (Patent- och registreringsverket, nr 1, 2007)  

 

I Sverige kan man anmäla sitt varumärke till Patent- och registreringsverket för att 

skydda det från kopiering. Det är viktigt för företag att skydda sina varumärken för att 

kunna behålla värdet av dem (Hart och Murphy, 1998). På engelska används två olika 

ord för att beteckna varumärke, nämligen Corporate Trade mark och brand. Corporate 

Trade mark är den del som går att skydda juridiskt, det vill säga namnet tillsammans 



En miljömärknings påverkan på varumärke & konsumentbeteende 
 

Teoretisk referensram 
 
 

36 

med form, symboler, ljud med mera. (Keller, 2003) Brand, eller brand name, är ett 

vidare begrepp som innefattar bland annat vad märket står för och är det som det syftas 

på när varumärke används i denna uppsats. Skillnaden mellan en produkt och ett 

varumärke är att varumärket kommunicerar vad kunden kan förvänta sig av produkten, 

till exempel genom reklam, förpackning, leverans, finansiering och service. (Keller, 

2003)  

 

4.2 Varumärkesstrategi  

Ett varumärke måste skötas precis som vilken annan tillgång som helst. Om ett företag 

inte sköter sitt varumärke kommer det snart att tappa värde och dö ut. Det finns märken 

som har funnits i över 100 år och fortfarande är starka, till exempel Kodak och Coca 

Cola. Vad dessa har gemensamt är att de ständigt har blivit uppdaterade. Även om Coca 

Colas dryck är i princip densamma så har flaskan utvecklats över tiden. Detta är 

essentiellt för att ett varumärke ska överleva. Vissa revisorer menar att ett köpt 

varumärke bör skrivas av på 20 år. Detta menar Murphy (1990) är helt fel då märken är 

tillgångar som växer och blir starkare med rätt omvårdnad. (Murphy, 1990) 

 

Ett företag kan ha flera varumärken och bör då utveckla en varumärkesstrategi. En 

klassisk strategi är en varumärkeshierarki där företagsnamnet kommer överst och 

representerar verksamhetsområdet. Under det kommer ett modermärke som 

representerar ett produktområde för företaget. Underst kommer ett dottermärke som 

representerar en produktlinje. För att tydliggöra detta kan Nestlé statuera exempel. Där 

Nestlé är företagsnamnet som representerar verksamhetsområdet livsmedel, Findus är 

ett modermärke som representerar produktområdet djupfrysta livsmedel. Lean Cuisine 

är ett dottermärke som representerar produktlinjen djupfrysta lågkalorirätter. 

Modermärket kan ha en ledsagande och pådrivande funktion för dottermärket, tack vare 

ett välkänt modermärke kan dottermärket lanseras och bli stort snabbt. (Melin, 1999) 

 

En sådan varumärkesstrategi kan även användas som positioneringsverktyg. Ett företag 

kan välja att ha flera varumärken med likartad position för att försöka maximera sin 

marknadsandel. Ibland kan denna maximering ske till priset av kannibalism. Det 

betyder att företagets egna produkter stjäl marknadsandel från varandra. Ett exempel är 
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om konsumenten från början hade kunnat välja tre olika produkter från tre olika företag 

kan hon nu välja på fyra produkter från tre företag. Då står det egna företaget för hälften 

av produktutbudet eftersom de står bakom två av fyra produkter. Teoretiskt kan då 

företaget öka sin totala marknadsandel trots att den tar lite av marknadsandelen från den 

redan existerande produkten. (Melin, 1999) Inom FMCG-sektorn är det viktigt för 

företag att lansera nya märken för att vinna nya kunder. Det bästa sättet att vinna kunder 

enligt Kapferer är att lansera nya produkter eller nya märken. (Kapferer, 2001) 

 

Etablerade varumärken fungerar även som inträdesbarriär för nya aktörer som vill in på 

marknaden. Det har visats i undersökningar att märkeslojalitet och märkeskännedom 

tillhör de absolut största inträdesbarriärerna. Det går dock att vända på myntet. Ett 

företag som förvärvar ett redan starkt varumärke kan på så sätt ta en genväg till 

marknaden. (Melin, 1999)  

 

4.3 Varumärkets värde för varumärkesägarna 

Varumärken ger värde till företagen som äger dem, det vill säga varumärkesägarna. 

Varumärken hjälper företagen att identifiera sina produkter för att lättare hålla reda på 

lager, bokföring etcetera. Ett registrerat varumärke hindrar konkurrenterna från att 

kopiera det vilket gör att företaget vågar investera i varumärket. Eftersom kunderna vet 

vad de kan förvänta sig av företagen ger varumärket i många fall trogna kunder vilket 

gör att företagen kan förutspå efterfrågan. Dessa trogna kunder ger en konkurrensmässig 

fördel och fungerar även som en inträdesbarriär för nya konkurrenter. (Keller, 2003) 

 

”I korthet, för företag, representerar varumärken enormt värdefulla delar av juridisk 

egendom, kapabla att påverka konsumentbeteende, möjliga att köpa och sälja, samt ger 

säkerhet i framtida intäkter till dess ägare.”5 (Keller, 2003 s. 11) 

 

Om ett företag har fler kunder än det på ett tillfredsställande sätt kan kommunicera med 

är varumärket ett viktigt kommunikationsmedel. Det är därför viktigt att bygga upp 

varumärkets renommé på marknaden. På marknader med hård konkurrens är det viktigt 

                                                 
5 Originalcitat “In short, to firms, brands represent enormously valuable pieces of legal property, capable 
of influencing consumer behavior, being bought and sold, and providing the security of sustained future 
revenues to their owner.” 
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att se till att varumärket är klart positionerat. Därefter är det viktigt att kommunicera en 

bild av varumärket som håller sig till denna position för att det inte ska uppfattas som 

grumligt. Det är även viktigt att agera på ett riktigt sätt så att inte marknaden börjar 

misstro märket. (Silverström, 1990)  

 

Varumärket kan även användas som ett positioneringsverktyg. Tanken med att 

positionera märket är att man ska komma åt en viss kundgrupp på en viss del av 

marknaden. Om märket förmedlar något speciellt kan det vara det som är avgörande för 

kunden, ett exempel är Volvo där märket förmedlar en säker bil. (Urde, 1990) 

 

4.3.1 Varumärkeskapital 

Det finns ett flertal definitioner på brand equity och den gemensamma faktorn är hur de 

beskriver det värde som finns i ett varumärke. (Aaker, Farquhar och Srivastava i Keller, 

2003 s. 43) Melin (1999) översätter brand equity till varumärkeskapital och detta 

stämmer väl överens med den bild som Smith (1991 i Keller, 2003) ger av brand equity. 

Smith anser att brand equity är det finansiella mätbara värde i transaktioner som tillges 

en produkt eller tjänst och kommer av lyckade aktiviteter. Farquhar (1989 i Keller, 

2003) säger att brand equity består av varumärkets värde och styrka, där värdet speglar 

de finansiella fördelarna som ges och styrkan speglar hur välkänt varumärket är. En 

utgångspunkt för skapandet av varumärkeskapital är att när varumärket hjälper till att 

skapa värde för kunden skapar det även värde för företaget som äger varumärket (Melin, 

1999).  

 

Om ett varumärke har ett positivt varumärkeskapital enligt kunden betyder det att hon är 

mer positivt inställd till produkten när hon vet vilket varumärke det är, än när hon inte 

vet det (till exempel vid ett blindtest). Ett varumärke har negativt varumärkeskapital 

enligt kunden om hon blir mindre villig att köpa produkten om hon vet varumärket än 

om hon inte gör det. Kunden lägger in sina förutfattade meningar även i användandet av 

produkten, till exempel kan kunden tycka att en bil är bättre, kläder passar bättre, 

bankköer är kortare och så vidare beroende på vilka varumärken som är inblandade. 

(Keller, 2003) 
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Varumärkeskapital består enligt Keller (2003) av varumärkeskännedom6 och 

varumärkesimage. Varumärkeskännedom betyder att kunden vet om att hon vid något 

tidigare tillfälle har sett varumärket. Det finns två nivåer av kännedom där den ena är att 

kunden känner igen märket när hon ser det och den andra där kunden aktivt kan komma 

ihåg märket utan att ha det framför sig. Den senare nivån är viktig när det gäller tjänster 

eller köp som görs över Internet där kunden aktivt måste leta upp produkten. 

Varumärkeskännedom är viktigt, och kan vara tillräckligt för ett köpbeslut, när kunden 

köper varor som inte kräver stort engagemang från kundens sida. Det räknas som att 

köpbeslutet kan tas utan stort engagemang om det inte är ett livsviktigt beslut för 

kunden samt när kunden antingen tror att det inte finns någon skillnad eller inte vet 

skillnaden mellan olika varor. (Keller, 2003) 

 

En annan källa till varumärkeskapital är varumärkesimage som är den bild av 

varumärket som kunden har. En positiv bild av varumärket byggs ofta upp genom 

marknadsföring vilket gör att kunden förknippar varumärket med specifika fördelar och 

värderingar. Ett exempel på ett varumärke som många har en positiv bild av är The 

Body Shop, som dessutom har lyckats bygga upp denna bild helt utan konventionell 

marknadsföring. (Keller, 2003)  

 

Aaker och McLoughlin (2007) har en vidare syn på varumärkeskapital. De menar att det 

består av märkeslojalitet, märkeskännedom, upplevd kvalitet och märkesassociationer7. 

Enligt Aaker och McLoughlin (2007) ska dessa tillsammans ge värde för både kund och 

företag. En anledning till att ett varumärke lyckas ligger i dess förmåga att fånga 

konsumentens känsla. Märkeslojalitet ger företaget värde i form av en stadig och 

förutsägbar efterfrågan. Konsumentens värde består av ett lättare beslutsfattande genom 

tidigare erfarenhet av produkten, vilket främjar märkeslojalitet. En hög 

märkeskännedom leder till högre efterfrågan.  Aaker och McLoughlin (2007) menar 

precis som Keller (2003) att märkeskännedom kan delas upp i två nivåer. För att leda 

till köp är det viktigt att konsumenten kommer ihåg märket utan att ha det framför sig 

vid val av produkter där det finns ett stort urval. Kvalitet är för många en anledning till 

köp där en positiv upplevd kvalitet kan leda till återköp. Konsumenten upplever ofta 

                                                 
6 Översatt i enlighet med Melins (1999) översättning av brand awareness 
7 Översatt i enlighet med Melin (1999) från Brand Loyalty, Brand Awareness, Percieved Quality och 
Brand Associations.  
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kvaliteten i förhållande till priset. Detta exemplifieras genom Toyota som är en bil som 

inte håller högsta kvalitet totalt sett men inom sin priskategori har de blivit kända för att 

hålla hög kvalitet. Märkesassociationer, den fjärde källan till varumärkeskapital, 

handlar om vad konsumenten associerar till märket. Det är viktigt att varumärkesägarna 

får konsumenten att associera märket till något mer än varans funktionella aspekter. 

Exempel på detta är att champagne ofta marknadsförs som något festligt och lyxigt. 

Detta görs eftersom konsumenten grundar sitt köp på alla associationer som hon gör till 

märket. (Aaker och McLoughlin, 2007) 

 

Melin (1999) har ifrågasatt vissa delar av ovanstående då han menar att 

märkeslojaliteten i sig inte ger kunden värde utan att det är varumärket som skapar 

värde och därmed leder till lojalitet. Han menar även att upplevd kvalitet inte bör finnas 

med som en egen källa till varumärkeskapital utan den bör ingå i märkesassociationer. 

Melin (1999) menar att det inte går att ta fram en bild som representerar både kunders 

värde och företagens värde.  

 

4.4 Genvägar till ett starkt varumärke 

Styrkan hos ett varumärke ligger i vad kunden vet om märket genom erfarenhet eller 

vad hon hört, känt eller sett av märket tidigare. Utmaningen för dem som bygger 

varumärken ligger i att förstå vad kunden vill ha för att på det sättet kunna bygga ett 

starkt varumärke. Exempel på några starka varumärken är Coca-Cola, Microsoft och 

IBM. När företagen har uppnått ett starkt varumärke kan de dra nytta av det och erhålla 

vissa fördelar i sin marknadsföring till kunderna. Vissa av dessa fördelar är att kunderna 

blir mer lojala, företaget blir mindre känsligt mot konkurrenternas 

marknadsföringsåtgärder, företaget kan ta större marginaler och kunderna är mindre 

känsliga mot prisökningar. (Keller, 2003 och Hart & Murphy, 1998) Starka varumärken 

kan ta ut ett premiumpris och fortfarande sälja samma kvantitet alternativt ta ut samma 

pris som konkurrenterna och då sälja en större kvantitet. (Hart & Murphy, 1998) Det har 

tidigare nämnts att märkeslojalitet och märkeskännedom utgör stora inträdesbarriärer. 

Det finns dock vissa genvägar för företag att komma förbi dessa barriärer.  
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Det finns i princip tre sätt att komma åt ett starkt varumärke; genom att skapa det, köpa 

det eller låna det. Det första syftar på att företaget själv bygger upp varumärket från 

grunden. (Keller, 2003) Något som har blivit vanligt de senaste 30 åren är egna 

märkesvaror i dagligvaruhandeln, till exempel Coops egna varor. En fördel som uppnås 

genom att ha egna märkesvaror i dagligvaruhandeln är att kunden ser detta märke 

genomgående i hela affären. Denna fördel får inte leverantörer som marknadsför sina 

varor under olika varumärken. (Anselmsson et al, 2005) 

 

Det andra, att köpa det, syftar på att företaget förvärvar ett varumärke som redan är 

starkt. Det tredje, att låna det, syftar på att företaget betalar en licens för att låna 

varumärket. Företag som lånar ut sitt varumärke mot licens kan tjäna mycket pengar på 

det samtidigt som företag som lånar ett starkt varumärke på ett enkelt sätt kan uppnå de 

fördelar som ett starkt varumärke innebär. (Melin, 1999 och Keller, 2003) Eftersom 

denna rapport inte behandlar vilka vinningar KRAV kan göra på att licensiera sitt 

varumärke kommer detta fenomen inte utredas i detalj.  

 

4.4.1 Co-branding 

När företag lånar märken kan de ibland även vilja ha kvar sitt eget märke. En sådan 

variant kallas co-branding. Co-branding betyder att två eller flera varumärken går ihop 

för att beteckna en vara. Ett exempel är GBs Daimglass, där GB Glace och Kraft Food, 

som står bakom märket Daim, har gått ihop för att beteckna en produkt. Företagens 

fördelar med co-branding är lägre kostnader vid introducering av ny produkt och ett 

ökat varumärkeskapital. Det kan även ge ökad försäljning och öppna kanaler till nya 

marknader och kunder. I produktkategorier där differentieringen är låg kan det ge extra 

fördelar eftersom företag på detta sätt kan skapa mer differentierade produkter. 

Eventuella nackdelar är att företaget förlorar kontrollen över varumärket och att det inte 

blir lika tydligt eftersom varumärket blandas med andra. (Keller, 2003) Om ett 

varumärke betecknar varor inom många olika områden finns en klar risk att det blir 

otydligt och därmed försvagas. Förekommer ett varumärke dessutom tillsammans med 

andra märken, som står för olika värden, kan kunden bli förvirrad och frustrerad. 

(Apéria & Back, 2004) 
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Enligt Uggla (2002) finns det fyra olika typer av co-branding, dessa är 

kundbasutvidgande och kännedomsbyggande co-branding, värderingsstödjande co-

branding, co-branding med ingrediensvarumärke samt kompetenskomplettering genom 

co-branding. Dessa har olika grad av engagemang och varaktighet från de deltagande 

företagen. Det de har gemensamt är att de försöker underlätta kundens 

köpbeslutsprocess.  

 

Kundbasutvidgande och kännedomsbyggande co-branding är den lägsta nivån av co-

branding och syftar till att utvidga kundbasen och öka kännedomen om varumärket. De 

samarbetande företagen behöver inte ha delade värderingar, utan det handlar främst om 

att öka kundbasen och kännedomen om märket, vilket kan leda till en ökad omsättning. 

(Uggla, 2002) 

 

Värderingsstödjande co-branding syftar till att stödja olika varumärkens värderingar 

eller positionering. Två eller flera varumärken med liknande värderingar går ihop för att 

på det sättet stärka sina kärnvärden. Eftersom det krävs liknande kärnvärden för en 

fungerande varumärkesallians är valmöjligheten av partners begränsad. För att det ska 

lyckas måste det bli tydligt för kunden vilka värderingar som kopplas och det måste 

upplevas som en fördel för kunden. (Uggla, 2002) 

 

Co-branding med ingrediensvarumärke innebär ett asymmetriskt samarbete. Det ena 

varumärket är ett värdvarumärke som står för helheten medan det andra betecknar en 

ingrediens eller ett attribut. Normalt sett är anledningen till denna typ av samarbete att 

dra nytta av kvalitetsassociationer som företaget inte kan uppnå utan en partner. 

Tidigare forskning visar att det är poänglöst för ett marknadsledande företag att använda 

sig av denna strategi då konsumenten inte upplever marknadsledarens kvalitet som 

bättre med hjälp av en ingrediensvarumärkning. De som har mest att vinna på denna 

strategi är de mindre kända företagen. Om en konsument ser att en cykel av okänt märke 

i 1 500-kronorsklassen har Shimano-växlar är detta något som starkt kan påverka dess 

köpvilja. Studier från USA tyder också på smakupplevelsen av kakor kan förbättras tack 

vare ingrediensvarumärkning men detta gäller endast där värdvarumärket inte är känt 

för hög kvalitet. Där värdvarumärket redan är känt för hög kvalitet upplevs ingen 
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smakförbättring. Det som normalt sett hindrar denna typ av samarbete är att ett känt 

ingrediensvarumärke inte vill associeras med ett okänt värdvarumärke. (Uggla, 2002) 

 

Kompetenskomplettering genom co-branding innebär att två starka varumärken 

kompletterar varandra i framtagandet av en ny produkt. De gör detta för att uppnå 

synergieffekter. Det är dock inte särkskilt vanligt förekommande då det kräver att 

företagen delar med sig av sina kärnkompetenser. Vanligare är att de bildar allianser 

eller joint ventures och att nya varumärken skapas i dessa. (Uggla, 2002) 

 

4.5 Varumärkets värde för konsumenten 

Företagen bör försöka lära känna sina konsumenter för att kunna erbjuda en attraktiv 

produkt. Att ha kännedom om vad som attraherar och påverkar konsumenterna är en av 

nyckelfaktorerna till framgång. Nedanstående figur visar konsumentens syn på 

varumärket i en föränderlig värld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 6, Synen på varumärket i en föränderlig värld (Lönn & Löhman, 2000, s. 31)8 
 
Samhället påverkar individens värderingar likväl som individernas värderingar påverkar 

samhället. De värderingar som finns i samhället tillsammans med människans egna 

värderingar påverkar vad hon associerar med ett visst varumärke. Det ligger därmed till 

grund för valet av varumärke som konsumenten gör. De val som görs påverkar vilket 

utbud som finns och därför även hur samhället ser ut. (Lönn & Löhman, 2000) 

 

                                                 
8 VM står för varumärke 

Värderingar 

Samhälle / Omvärld 

VM-association 

VM-val 
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Efter att det har förklarats på vilket sätt ett varumärke skapar värde för företagen 

kommer det att förklaras på vilket sätt det skapar värde för konsumenten. Varumärken 

ger ett visst värde till kunderna. Generellt kan kunden vara ett företag, en organisation 

eller en konsument, men i den här uppsatsen är det intressant att se vilket värde det ger 

till slutkonsumenten. Varumärket gör det lätt att se från vem varan kommer och därmed 

vet konsumenten vem som är ansvarig för den. (Keller, 2003) Eftersom det inom i 

princip alla produktkategorier finns en mängd varumärken att välja bland, hjälper 

varumärket konsumenten att jämföra de olika varorna.  

 

Konsumenten uppfattar välkända varumärken som en garanti för att märkesägaren står 

för det den säger. Detta följer resonemanget att om varumärkesägaren inte skulle ha stått 

för det den sa hade inte varumärket blivit starkt. Varumärket kommunicerar en viss 

kvalitet eller image, vilket leder till att konsumenten gör vissa antaganden och inte 

behöver undersöka valmöjligheterna vid varje inköp. När hon har tidigare erfarenhet 

underlättas valprocessen eftersom hon redan vet vad som tillfredsställer hennes behov. 

(Silverström, 1990) Om konsumenten räknar med att tidsåtgången i mataffären har en 

alternativkostnad reduceras den genom att beslutsprocessen underlättas och det går 

snabbare att välja. (Melin, 1999) Det minskar dessutom risken att hon köper något som 

inte uppfyller de förväntningar som hon har på produkten. Denna risk minskas 

framförallt om konsumenten köper varumärken som är kända eller som hon har köpt 

tidigare. (Keller, 2003) Melin (1999) menar dock att det inte existerar något påtagligt 

riskmoment vid köp av dagligvaror. Det vill säga att besvikelsen över ett felaktigt köpt 

livsmedel inte är lika stor som den skulle vara över ett felaktigt bil- eller lägenhetsköp. 

Varumärken underlättar för konsumenter i deras dagliga liv. (Keller, 2003)  

 

“Allt eftersom konsumenters liv blir mer komplicerade, hetsiga och i brist på tid, blir ett 

varumärkes förmåga att förenkla beslutsfattande och att reducera risktagande 

ovärderlig.”9
 (Keller, 2003 s. 11) 

 

Varumärkets symboliska betydelse har blivit mer aktuell på senare år, detta gäller 

speciellt inom dagligvaruhandeln. Den symboliska betydelsen är en kombination av 

                                                 
9 Originalcitat ”As consumers’ lives become more complicated, rushed, and time starved, the ability of a 
brand to simplify decision making and reduce risk is invaluable.”  
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rationella och emotionella kopplingar till produkten och kallas även för varumärkets 

image. (Melin, 1999) Vissa varumärken kan även uppfylla en högre funktion där 

varumärket kan hjälpa konsumenten att identifiera sig själv. Genom att köpa detta 

varumärke kan kunden kommunicera vem hon är till andra. (Keller, 2003) 

 

Det som menas med värde för konsumenten i denna uppsats kan således betyda en 

kostnadsbesparing, en tidsbesparing, en riskreducering, en symbolisk betydelse etcetera. 

Utöver dessa typer av värden ger varor med kända varumärken ofta ett visst mervärde 

till kunderna. Trots att det är ett ofta använt begrepp saknas en enhetlig definition av 

vad detta mervärde består i. Enligt Melin (1999) består det i den skillnad som finns 

mellan en märkesvara och en märkeslös vara. Det är detta abstrakta mervärde som gör 

konsumenten villig att betala mer för en märkesvara. (Melin, 1999) 

 

4.6 Konsumentbeteende som leder till köp 

Det som styr konsumentens beteende är det urval av produkter som hon kan tänka sig 

att köpa för att täcka ett behov. Konsumenter har olika behov och agerar olika vid inköp 

genom att ha olika konsumtionsvanor. När en individ gör inköp handlar hon ofta på ett 

vanemässigt sätt. Hon följer ett mönster som passar hennes profil och roll i samhället. 

(Wasson, 1975) Konsumenterna kan anses vara beslutsfattare som är tvungna att följa 

en viss valprocess i sitt sökande efter produkter och tjänster. Det kan ses som ett 

rationellt sökande för att lösa "problemet". Före varje köp måste konsumenten gå 

igenom ett antal beslutsteg; igenkännande, sökande, alternativ utvärdering, val och 

utvärdering efter köp. (Mowen, 1995) 

 
Köpprocessen innebär alltid ett val. Konsumenten måste välja mellan olika affärer, olika 

varor, och många gånger även bland olika varumärken med utbud av liknande varor. 

Det kan finnas stora skillnader på konsumenter som förefaller agera under liknande 

villkor, varför deras agerande är värt att iaktta. De val som konsumenten slutligen gör är 

resultat av inre personliga faktorer som behov och erfarenheter samt av externa 

faktorer såsom marknadsföring, placering i butik. När konsumenten får ett vanemässigt 

beteende vid inköp kan tydliga mönster urskiljas i dess konsumtion vilket underlättar 

påverkan på konsumenten från företagens sida. (Wasson, 1975) En annan faktor som 
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företagen har för att påverka konsumenten är varumärket vilket har diskuterats tidigare i 

detta kapitel. Varumärket påverkar konsumenten i hennes val av produkter.  Melin 

(2006) menar att: 

 

”kunden köper varken en produkt eller ett märke utan en märkesprodukt.” (Melin, 

2006, s. 49) 

 

Konsumentens val att köpa en märkesprodukt beror på hennes engagemang, 

produktkategori och köpsituation. Företagen ämnar med sin märkesprodukt att bygga 

upp en lojal kundbas. Det som påverkar konsumenten är att produkten har ett beständigt 

och attraktivt mervärde för att tillfredställa hennes önskningar och behov. (Melin, 2006) 

Det som driver en konsument att göra inköp är hennes behov av tillfredsställelse. 

Förespråkare inom konsumentbeteende anser att det går att skilja på två olika drivkrafter 

till köp. De första är de som beror på medfödda faktorer, såsom att känna hunger, törst, 

smärta och så vidare, medan de andra är sådana som har utvecklats genom erfarenhet 

och omständigheter. (Wasson, 1975) Känslor och handlingar utspelas efter olika orsaker 

och behov, som i många fall kan ligga omedvetet i människan, och som faktiskt styr 

människan i större omfång än hon tror. (Stevens, 1998) Kundens köpbeteende baseras 

dels på typen av produkter eller tjänster, dels på de känslor som köpet åstadkommer. 

(Mowen, 1995) Många studier visar att konsumenters beteende kan förklaras genom att 

förstå att de försöker bevisa för sig själva och sin omgivning att de är rationella samt att 

de följer sina värderingar och känslor. För att konsumenten ska göra ett 

tillfredsställande köp bör det finnas en balans mellan värderingar, känsla och handling, 

som är faktorer som influerar varandra. (Wasson, 1975) 

 

Det finns olika sätt att se på ett livsmedel, beroende på vem det är som köper det. För 

vissa kan mjölk endast vara en ingrediens på frukostbordet som man blandar med 

o´boy, medan andra ser den som en viktig näringskälla för sina barn, eller som ett 

komplement till en varierad kost. Det är faktorer som försäljaren måste ha i åtanke när 

produkterna placeras i hyllor, hur förpackningen till varan ser ut och hur den 

marknadsförs. (Wasson, 1975) Gemensamt har dessa faktorer att köp endast sker när 

värdet av nyttan på produkten överensstämmer med konsumentens värderingar.  
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Kunden köper produkten om dess attribut och pris överensstämmer med kundens behov. 

Kunden baserar sin värdering av varan på: 

• uppfattning och tro på varan 
• behov 
• unika erfarenheter 
• vilja 
• önskan 
• förväntningar10 

(Bowman, Ambrosini, 2000) 
 

Det är inte endast ett enskilt behov som påverkar konsumenten i hennes beslutprocess. 

Det kan därför vara svårt att förutspå konsumentens beteende trots att hon agerar under 

samma premisser som liknande konsumenter. Konsumenten baserar sitt köp på det 

behov som är dominantast för tillfället och är minst tillfredsställt varför 

konsumentbeteendet kan skilja sig från andra konsumenter i en liknande situation. 

(Wasson, 1975) 

 

Nedanstående figur visar vilka faktorer som påverkar konsumenten i hennes beslut att 

genomföra köp. 

 

Input information � Kunden utsätts � Kundens uppmärksamhet � Förståelse 
 
                  
 

    Engagemang  Tidigare erfarenhet av VM 
               
Personlig inställning 

 
 

 

Informationsprocessen påvisar hur information passerar genom konsumenten och de 

faktorer som påverkar hur input som exempelvis marknadsföring tolkas, och eventuellt 

leder till ett köp. Processen beror på konsumentens inställning och engagemang till 

produkten. Graden av engagemang i ett köp beror på personlig inställning. Ifall de 

personliga fördelarna ökar genom ett köp är sannolikheten större att ett köp realiseras. 

Ju större engagemang, desto större är motivationen att ta till sig input gällande den 

aktuella produkten.  

                                                 
10 Översatt från; beliefs about the goods, needs, unique experiences, want, wishes, expectations 

Figur 7, Omarbetad valprocessmodell, inspirerad av Mowen, 1995 

Motivation/Behov 
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4.6.1 Engagemang 

Konsumentens engagemang är en av de främsta faktorer som leder till en varaktig 

märkeslojalitet där engagemang är kundens intresse för en viss produkt. Enligt Melin 

(2006) delas produkter in i låg- respektive högengagerande produkter beroende på typ 

av produkt, individ och situation. En lågengagerande produkt karaktäriseras av att 

konsumenten ses som passiv mottagare av information varför det är viktigt att 

”informationen söker upp konsumenten” (Melin, 2006 s. 52). I denna kategori tillhör 

bland andra dagligvaror. En högengagerande produkt är en sådan som konsumenten 

själv söker information om och är för henne ett komplicerat beslutsfattande. (Melin, 

2006)  

 

Kundens lojalitet till ett varumärke visar sig även i hennes grad av engagemang. Därför 

kan engagemang ses som en indikator för hur relevant en produkt är för konsumenten. 

Enligt Mowen (1995) ökar engagemanget ifall varan ökar i pris, är socialt synlig och 

ifall varan blir allt mer riskfull att köpa. Exempelvis kan det leda till en lägre risk för 

konsumentens hälsa att köpa kött som är framställt på ett naturligt sätt. Vid ett stort 

engagemang blir uppmärksamheten på input av information mer varaktig i 

konsumentens minne. Det innebär att varje gång hon utsätts för influenser (input) som 

exempelvis reklamklipp, PR, symboler etcetera ligger de kvar i minnet och hon blir 

snabbt medveten om vilken produkt det gäller. Det skapas en erfarenhet från dessa 

influenser som blir djupare ju fler gånger konsumenten utsätts för dem. När 

informationen går igenom samma process flera gånger lagras den slutligen i 

konsumentens långtidsminne. De influenser som samlas där, så kallad erfarenhet, har 

stor påverkan på konsumenten i hennes framtida beslutsprocess.  

 

När det gäller livsmedelsindustrin är det vanligast att konsumenten köper de produkter 

hon använt tidigare och som för henne redan är ”godkända” genom tidigare användning 

och är lagrade i hennes minne. (Mowen, 1995) Ju nöjdare konsumenten är desto högre 

är motivationsbenägenheten att ta in och behandla information om det aktuella objektet. 

Därför är det av stor vikt att företagen har nöjda kunder eftersom det leder till lojala 

kunder. En kund som är lojal gör sitt köpbeslut baserat på tidigare erfarenhet och 

användning av produkten. En kund som är lojal gentemot ett varumärke blir oftast en 

lönsam kund. En konsument som en gång har gjort ett rationellt val ändrar inte gärna 
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sina vanor eftersom det skulle ge upphov till att behöva rättfärdiga det tidigare 

beteendet och beslutsbefattandet. (Söderlund, 2001) 

 

4.6.2 Inställning  

Konsumentens inställning till produkter är en vana som hjälper henne att göra ett snabbt 

val i köpprocessen. Inställningen definierar konsumentens benägenhet att utvärdera köp, 

produkter, service, symboler, objekt eller andra stimulanser till att vara gynnsamma 

eller ogynnsamma. Inställningen beror på riktning och styrka i konsumentens vanor, 

vilket påverkar hur lätt kunden är mottaglig för produktnyheter. (Wasson, 1975) 

Inställning kan delas in i fyra kategorier beroende på funktion vid köp: Praktiskt, 

värderingsbaserad, statusförhöjande och kunskapsintegrerad11. (Katz 1960, ur Wasson 

1975) 

 

Den praktiska inställningen är den som gör att konsumenten spar tid på att leta bland 

varumärken och produkter genom att använda sig av tidigare erfarenheter vid köp, 

vilket speglas i varumärkeslojalitet och i viss mån smaklojalitet. Detta leder till att 

konsumenten inte är vidare mottaglig för erbjudanden i affären, utan köper det ”hon 

alltid köpt”. (Katz 1960, ur Wasson 1975) 

 

En viktig faktor som påverkar beslutet av inköpen och konsumentbeteendet är 

individens roll i familjen. Inköpen påverkas av huruvida livsmedlen endast är till 

inköparen, hela familjen eller för speciella syften såsom barnmat. En annan faktor är hur 

familjen överlåter sina köpvanor till barnen som sedan agerar utifrån vad de har vuxit 

upp med. Det exemplifieras genom att de köper samma märken, typ av produkter och 

utför samma inköpsprocess. En tredje faktor som påverkar en konsuments köpprocess är 

vilken typ av social klass individen tillhör, viken status man anser tillhör en själv och de 

förväntningar som tillfaller de olika sociala klasserna. Utbudet i affären är en annan 

faktor som influerar köpbeslutet. Affärer som är kända för att ha ett bra utbud och 

speciella erbjudanden lockar en viss typ av individer. Det kan röra sig om vissa 

varumärken, kvalitetsvaror, utbud på frukt och grönt och så vidare. (Wasson, 1975) Det 

viktigaste motivet som leder till köp är att konsumenten känner säkerhet till produkten 

                                                 
11 Översatt från: Utilitarian, value-expressive, ego-defensive och knowledge-integrating 
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och att hon är familjär12 med den, vilket fås genom erfarenhet. Enligt Wasson (1975) 

utvecklar alla vuxna en uppsättning av standarder och värderingar, som ligger till grund 

för hur människan agerar i enlighet med samhällets förväntningar på henne för att uppnå 

sina mål.  (Wasson, 1975) 

 

Den värderingsbaserade inställningen hjälper konsumenten att ge ett positivt utlopp för 

den personlighet hon anser sig ha, det vill säga att hon väljer de produkter som hon kan 

identifiera sig med, enligt social status och gruppbehov. Dessa köp är de som förstärker 

personens existens. (Katz 1960, ur Wasson 1975)  

 

Kulturen formar människan och ger henne vissa grundvärderingar. (Stevens, 1998) En 

människas värderingar byggs vanligtvis upp fram tills hon fyller 25 år därefter är de mer 

eller mindre likvärdiga livet ut. Den generation som är född efter 1980 växer upp i ett 

samhälle som är mer styrt mot att tänka miljövänligt. Det var en baby boom i Sverige 

runt år 1989-1992. De som är födda under denna tid utgör således en stor kundgrupp 

med en livstids konsumtion framför sig. När företag bygger varumärken bör de tänka 

långsiktigt och fundera över vilka värderingar som är viktiga i samhället. (Lönn & 

Löhman, 2000)  

 

Konsumenten med en statusförhöjande inställning köper produkter som enligt reklam 

och riktning är anpassade till konsumenter med högre status än hon har, för att på så vis 

försöka uppnå högre status. Genom studier på folk i slumområden i USA har det 

framkommit att dessa köper mer premiumvaror än de konsumenter som har en större 

köpkraft och till vilka produkterna är riktade. (Katz 1960, ur Wasson 1975) 

 

En kunskapsintegrerad konsument baserar sina inköp på uttalad information på 

produkterna. Speciellt när den beskriver vad de innehåller och leder till vid konsumtion, 

som till exempel kalorisnål och ekologisk. (Katz 1960, ur Wasson 1975) 

                                                 
12 Översatt från ”familiarity” (Wasson, sida 53, 1975) 
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4.6.3 Behov 

Det finns två typer av behov som ger upphov till ett visst konsumentbeteende; 

expressiva behov13 och praktiska behov14. Det första behovet motiverar till att uppfylla 

sociala och/eller estetiska15 behov som är nära relaterade till konsumentens syn på sig 

själv. De praktiska behoven är de som åsyftar att tillfredsställa basbehov såsom behov 

av mat för att släcka hunger. (Mowen, 1995) 

 

För att ett behov ska leda till att ett köp realiseras behöver enligt Wasson (1975) fem 

villkor vara uppfyllda: 

1) Det måste finnas kunskap om hur man går tillväga för att tillfredsställa det 

särskilda behovet, vilket företagen kan göra genom till exempel att erbjuda bra 

marknadsföring till konsumenten. 

 

2) Det får inte finnas något starkare eller högre prioriterat behov som motstrider det 

behov konsumenten har tänkt följa. Det behov som är minst tillfredsställt är det 

som har störst genomslagskraft när det gäller att utföra ett köp. 

 

3) Det måste finnas incitament (olika beroende på konsumentvärderingar) för ett 

köp där ett högre värde erhålls än den ansträngning och uppoffring som 

konsumenten gör för att fullfölja ett köp. Det måste finnas ett större värde att 

köpa produkten än att välja ett annat märke. 

 

4) Chansen för att lyckas med ett köp måste vara trovärdig, det vill säga att 

tillfredsställelsen av köpet bör vara näst intill 100 % säker att kunna erhållas.  

 

5) Det bör ej finnas en hämmande oro som försvårar köp. 

 
 

                                                 
13 Fritt översatt; Expressive needs, Mowen, 1995 
14 Fritt översatt; Utilitarian needs, Mowen, 1995 
15 Fritt översatt; aesthetic, Mowen, 1995 
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4.6.4 Pris och kvalitet 

Enligt mikroekonomisk teori borde efterfrågan på varor minska ju högre priset är. Trots 

detta finns det undantag gällande vissa varor där en höjning i priset relateras av 

konsumenterna till en högre kvalitet vilket kan läsas ur citatet nedan.  

 

”Du får det du betalar för.”16 (Mowen, 1995, s. 96) 

 

Relationen pris och kvalitet anses riktig och trovärdig när konsumenten har en viss 

tilltro till att prisnivån kommunicerar; en viss nivå på kvalitet eller att det finns en 

outtalad kvalitetsskillnad mellan varumärken samt när verklig kvalitet är svår att 

bedöma genom att jämföra varumärken. (Mowen, 1995) Det är enligt Mowen (1995) 

mer lämpligt att använda priset som indikator på hög kvalitet när varumärket redan är 

känt hos kunden. Melin (2006) menar att en konsument är mindre priskänslig när 

konsumenten har ett högt engagemang för en produkt varför företagen bör sträva efter 

att öka sina kunders engagemang för sin produkt.  

 

4.7 Sammanfattning av teoretisk referensram 

Varumärket ger fördelar till företagen såsom att de kan identifiera sina produkter vilket 

gör att de kan hålla reda på dem. Ett registrerat varumärke ger finansiella värden och det 

hindrar konkurrenter från att kopiera det vilket gör att företaget vågar investera i det. 

Varumärken används som medel för att kommunicera med konsumenterna. Det kan 

skapa en märkeslojalitet vilket gör att företagen kan förutspå efterfrågan. Varumärken 

kan vara ett positioneringsverktyg och leda till högre marknadsandel. Märkeslojalitet 

och märkeskännedom skapar inträdesbarriärer för nya konkurrenter. Genom att ta hjälp 

av ett annat varumärke kan mindre företag ta sig förbi dessa barriärer.  

 

Konsumentbeteendet beror på ett flertal faktorer. De kan delas upp i inre och yttre 

faktorer. Bland de inre faktorerna återfinns konsumentens behov, erfarenhet, vana, 

värderingar, engagemang för produkten och personlig inställning. Bland de yttre 

faktorerna återfinns påverkan från familjen och samhället, vilken roll konsumenten har, 

vilket urval det finns på produkten samt vilken marknadsföring hon har utsatts för.  

                                                 
16 Originalcitat; ”You get what you pay for.”  
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5 Empiri 

I det här avsnittet presenteras de empiriska fakta som ligger till grund för den 

kommande analysen. Avsnittet baseras på primärdata i form av nio intervjuer gjorda 

med företag och en varumärkesspecialist som återfinns i bilag 2. Dessutom presentas 

sekundärdata i form av undersökningar gjorda av bland annat Konsumentverket, KRAV 

och Livsmedelsverket.   

 

5.1 Miljömärkningens påverkan på varumärket 

KRAV är ett inregistrerat varumärke. Enligt broschyren ”Nu blir KRAV-märkets värde 

ännu tydligare” är det dessutom ett starkt varumärke som enligt konsumenterna är 

trovärdigt och 96 procent har kännedom om märket. För att få använda varumärket 

krävs en KRAV-certifierad produktion. KRAV lovar att tre fjärdedelar av 

licensavgifterna går till att stärka varumärket. Detta gör de genom att de informerar 

konsumenter samt beslutsfattare på ett, enligt dem själva, kostnadseffektivt sätt. De 

informerar även media om KRAV samt dementerar osakliga uppgifter som ibland 

förekommer. (KRAV-broschyren, 2007) 

 

KRAV-märket är ett välkänt varumärke bland konsumenterna. Enligt en undersökning 

av SIFO har det även ett tydligt värde för konsumenterna eftersom 60 procent av dem är 

beredda att betala 15 till 34 öre mer för att köpa en liter ekologisk mjölk. (KRAV, 2007) 

 

5.1.1 Anledningar till att KRAV-märka 

I en FN-undersökning gjord 1995 över anledningarna till varför multinationella företag 

satsar miljövänligt uppger 90 procent att de bland andra faktorer gör satsningar för att ta 

vara på marknadsmöjligheter. (Schmidheiny et al, 1996) 

 

 Av de åtta tillfrågade företagen var det fem stycken som hade konventionella produkter 

och som därefter valde att skapa en KRAV-märkt produkt. Av dessa fem företag 

svarade alla att de gjorde det för att tillfredsställa konsumentefterfrågan. Exempel på 

detta är  
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”KRAV-märkt kaffe har funnits sedan 10 år tillbaka och det lanserades främst för att 

det fanns ett ökat generellt intresse för ekologiska produkter. Det var 

konsumentintresset som låg till grund för lanseringen”. (Ola Pettersson, Gevalia) 

 

”Då den ekologiska frågan blev aktuell i slutet av 90-talet infördes den KRAV-märkta 

risgrynsgröten. Det blev ett alternativ till den konventionella gröten och infördes för att 

tillfredsställa ett nytt segment på marknaden”. (Pehr Salomonsson, Food Time) 

 

Enligt Jönsson på Felix har önskan att kunna köpa KRAV-märkta produkter funnits 

länge. Från början fanns endast en liten skara konsumenter som var intresserade av att 

köpa ekologiska produkter men den har nu vuxit. Han menar även att det finns två typer 

av KRAV-konsumenter, dels de som alltid köper certifierade produkter dels de som 

bara köper det ibland. Enligt Björneholm på Semper är efterfrågan på ekologisk 

barnmat fortfarande liten i Sverige relativt många andra länder.  

 

Av de fem företag som har svarat att det är konsumentefterfrågan som har lett till en 

KRAV-introducering har inget gjort en egen marknadsundersökning för att ta reda på att 

det faktiskt är så. I de två fall vi har ställt följdfrågan vad de bygger dessa antaganden på 

har vi fått svaren att det kan man läsa i media eller det har jag hört på något seminarium.  

 

Av de andra tre företagen hade alla tre redan ekologiska produkter. Deras anledningar 

till att KRAV-märka sina varor skilde sig lite från varandra. En var att det var en 

naturlig följd eftersom de redan hade ekologiska produkter. En annan var för att ge 

konsumenten en bevisfunktion att det är ekologiskt framställt. Den tredje svarade att 

huvudanledningen till att KRAV-märka produkten låg i att få sälja till de större 

distributörerna. Han menar att kunderna eftersöker KRAV-märkt och ifall de endast 

erbjuder en ekologisk produkt, som inte är KRAV-märkt, är den inte eftertraktad. 

(Anonym VD, importföretag) 
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5.1.2 Fördelar enligt positivt vinklade källor 

Det värde som KRAV själva anger att deras märke ger företagen är att de till en bråkdel 

av kostnaden för att ta fram ett eget lika starkt varumärke får ta del av deras. De menar 

även att företagens varumärke förstärks och att det ger dem ett mervärde. 

 

”KRAV-märket kompletterar och stärker ditt eget märke. Det ger dina ekologiska 

produkter ett mervärde på marknaden” (KRAV-broschyren s. 5) 

 

En annan fördel som KRAV anger själva är att certifieringen öppnar fler 

försäljningskanaler. Det gör det lättare för företagen att få plats i butiksdiskarna om de 

är KRAV-märkta än om de säljs som anonymt ekologiska. Märket ger även 

konsumenterna ett mervärde i att det hjälper konsumenterna att välja produkter och det 

ger dem en trygghet i deras val. (KRAV-broschyren) 

 
En KRAV-certifiering kan enligt Aranea leda till en ökad lönsamhet eftersom det går att 

göra en prisökning på produkten. Eftersom kvalitetssystem måste struktureras upp kan 

det även leda till en effektivitetsförbättring. Många konsumenter kräver idag att 

produkterna är certifierade. En KRAV-märkning öppnar nya marknader och underlättar 

marknadskommunikation. Företagets varumärke kan även ses som starkare då det sätts 

samman med en eller flera certifieringar. (Aranea, 2007)  

 

5.1.3 Fördelar enligt varumärkesstrategen 

Varumärkesstrategen som vi har intervjuat menar att företag som har KRAV-märkta 

produkter kan dra nytta av detta i sin varumärkesstrategi. Det kan även fungera som en 

konkurrensfördel i de segment där de är först med att ha certifierade produkter. Nu är 

det dock relativt många varumärken som är KRAV-märkta vilket försämrar 

konkurrenskraften. En certifierad produkt är inte lika unik som tidigare. Med undantag 

för de segment där ett företag är först ut med en certifierad produkt, kan märkningen 

inte fungera som en enskild faktor för differentiering. Idag används KRAV snarare som 

en trovärdighetsstämpel, och bör kompletteras med andra faktorer för att få 

konsumenterna att vara trogna varumärket. KRAV-märkets funktion som en 
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inträdesbiljett till nya marknader är en stor fördel för företagen. (Vollmer, 

varumärkesstrateg) 

 

Vid en fråga om det finns skillnader för redan välkända varumärken och nya 

varumärkens fördelar svarar Vollmer att det till viss del skiljer sig åt. KRAV-

märkningen hjälper företagen att öka trovärdigheten och möjligheten till inarbetning av 

ett nytt varumärke. Om det däremot är ett varumärke som redan existerar bevisar en 

märkning att redan givna löften efterföljs.  

 

5.1.4 Fördelar enligt de intervjuade företagen 

Alla de intervjuade företagen har svarat att de KRAV-märkta produkterna ger dem vissa 

fördelar. De tre som var mest återkommande var bredare sortiment, 

trovärdighetsstämpel och att det öppnades nya distributionskanaler.  

 

Bredare sortiment 

Fem av de intervjuade företagen har sagt att märkta produkter ger dem fördelen att de 

kan erbjuda ett bredare sortiment. Detta bredare sortiment ger i sin tur en större 

valmöjlighet för konsumenterna. De företag som har nämnt att ett bredare sortiment är 

en av de största fördelarna är Semper, Kavli, Felix, Food Time och Gevalia.  

 

Björneholm på Semper tror att de säljer lite mer tack vare de KRAV-märkta 

produkterna. På följdfrågan om de kan ta mer betalt för de märkta produkterna svarar 

Björneholm att hon tror att de gör ett påslag i nivå med kostnadsökningen för de 

ekologiska råvarorna men framförallt kan butikerna göra ett påslag. De certifierade 

produkterna har låg lönsamhet, men det bör påpekas att de är ett led i miljöarbetet och 

miljöansvaret. 

 

Nilsson på Kavli har märkt en ökad försäljning av deras KRAV-märkta majonnäs, men 

att det fortfarande är väldigt små volymökningar. Tidigare ville inte detaljisterna köpa 

deras certifierade majonnäs eftersom försäljningsvolymen var för liten. Det har 

utvecklats en miljömedvetenhet hos konsumenterna och därför har KRAV-märkta varor 
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blivit allt viktigare. Nilsson menar vidare att deras märkta produkter har gjort att de har 

blivit mer välkända och de har fått ett starkare fäste på marknaden. 

 

Enligt Jönsson på Felix gör de KRAV-märkta varorna deras sortiment komplett och de 

kan därmed tillfredsställa alla konsumenter. Till en början var försäljningen liten då det 

var få konsumenter som efterfrågade certifierade produkter. Försäljningen är fortfarande 

liten men de ser en stabil ökning. Enligt Jönsson har karaktären på KRAV förändrats. 

KRAV-märkta varor har fått ett bättre rykte eftersom många konsumenter ser 

produkterna som premiumvaror. 

 

Felix är marknadsledande på försäljning av ketchup. Den KRAV-märkta ketchupen, 

utgör cirka tre till fyra procent av Felix totala ketchupförsäljning. Jönsson vet inte om 

försäljningen i absoluta tal har ökat tack vare den certifierade ketchupen. Utan att våga 

dra några slutsatser filosoferar han huruvida försäljningen hade minskat om de inte haft 

den KRAV-märkta ketchupen. De har inte fått tillgång till fler distributionskanaler med 

hjälp av märkningen eftersom de redan hade tillgång till alla kanaler de vill ha tillgång 

till.  

 

Salomonsson på Food Time anser även han att den största fördelen med en KRAV-

märkning är ett ökat sortiment. Han nämner även att det är viktigt för dem att ha 

möjligheten att vara med i debatten om ekologi i media. Han tror att ekologiska 

produkter är något som kommer att slå igenom ännu mer än det hittills har gjort. Han 

anser att det är väldigt positivt att man redan har en certifierad produktion innan det blir 

en stor efterfrågan på KRAV-märkt.  

 

Trovärdighetsstämpel 

Fyra av företagen menar att KRAV-märkningen ger konsumenterna en större tilltro till 

produkterna. Dessa företag är det anonyma importföretaget, Tistelvind, Kung Markatta 

och Gevalia.  

 

”Konsumenterna har en större tilltro till ett välkänt märke som KRAV och det skapar 

större tilltro till produkten.” (Anonym VD, importföretag) 
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Insulander på Tistelvind menar att de stora fördelarna med KRAV-märkningen är att 

den kommunicerar till konsumenterna vad de kan förvänta sig och att märkningen 

hjälper konsumenterna att veta vad de faktiskt handlar.  

 

Pettersson på Gevalia menar att KRAV-märkningen ger en trovärdighet till 

konsumenterna eftersom den är välkänd av dem. Det blir lättare för konsumenterna att 

göra sitt val bland produkterna och märkningen ger kunderna en förklaring till hur 

produkten är producerad. Märkningen blir en slags legitimitet bakom produkten och ger 

konsumenten en garanti för att den verkligen är ekologiskt framställd. (Pettersson, 

Gevalia) 

 

Två av de fyra företagen som menar att KRAV-märkningen ger konsumenterna en 

större tilltro till produkterna menar även att det ger en större tilltro till företaget i helhet. 

Ett av dessa företag är Kung Markatta. Jonsson på Kung Markatta menar att 

märkningen ökar trovärdigheten till produkten och företaget.  

 

Distributionskanaler 

Tidigare har vissa återförsäljare inom dagligvaruhandeln inte accepterat att ta in och 

sälja anonymt ekologiska produkter. Det har med andra ord öppnats nya 

distributionskanaler för företagen tack vare att de certifierat produkten. Sedan 2007 har 

dock återförsäljarna lättat på kraven och dagligvaruhandeln accepterar även den 

ekologiska EU-märkningen, vilken ställs som likvärdig med KRAV-märkningen i 

distributionsledet. (Jonsson, Kung Markatta) 

 

KRAV-märkningen har även låtit det anonyma importföretaget ta del av marknaden 

genom tillgång till större distributörer. Olivoljan som tidigare var ekologisk men inte 

märkt, säljer bättre efter att ha introducerats som certifierad trots att den innehåller 

samma ingredienser som tidigare. (Anonym VD, importföretag) 

 

5.1.5 Nackdelar med att ha KRAV-märkta produkter 

Det finns tre nackdelar som fem av de åtta intervjuade företagen tog upp under 

intervjuerna. Dessa är att det innebär extra arbete med en märkning, det är svårare att få 
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tag på ekologiska råvaror och att det är extra kostnader förknippade med KRAV-märkta 

produkter.  

 

En del respondenter upplever KRAV som byråkratiska eftersom varje recept ska vara 

godkänt av KRAV innan det får lanseras som en certifierad produkt. Det är mycket 

administrativt arbete och det är krångligt att få en produkt KRAV-godkänd.   

 

Det framkommer att det är svårt att förutspå utbudet på ekologiska råvaror då detta 

varierar på grund av att produktiviteten är lägre i en KRAV-godkänd framställning. Alla 

råvaror finns inte som godkända vilket gör det svårt att komponera en ny vara med 

liknande smak.  

 

”Den stora nackdelen med KRAV är att det är problematiskt att hitta ekologiska 

råvaror som går att använda vid framställning av produkterna.” (Nilsson, Kavli)  

 

De extra kostnader som KRAV-märkningen innebär härstammar från kostnaden för 

licensen och kontrollen samt från att de godkända råvarorna är dyrare. Företagen låter 

de dyrare råvarorna återspeglas i det pris de tar till sin kund men inget av företagen gör 

något extra påslag. Kostnader kan även uppkomma från att de måste ligga ute med 

dubbla råvaror eftersom de gör en konventionell och en KRAV-märkt produkt. Två av 

företagen anger även som nackdel att de har lägre marginal på de märkta produkterna.  

 

Två företag ser en nackdel i att produktionen blir svårare. Det är viktigt att maskinerna 

rengörs emellan produktionen av konventionella produkter och KRAV-märkta 

produkter för att det till exempel inte kommer konventionell mjölk i den certifierade 

risgrynsgröten.  

 

Under intervjuerna framkom det att företagen inte har introducerat den ekologiska 

produkten för ekonomisk vinning utan för att konsumenterna krävde det. I själva verket 

har de ekologiska produkterna en lägre omsättning än de konventionella produkterna 

och en lägre marginal och är därför inte lika lönsamma som de konventionella 

produkterna.  
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Varumärkesstrategen Vollmer nämner inga direkta nackdelar med en KRAV-märkning. 

Däremot menar han att den har tappat konkurrenskraft eftersom den har blivit vanligare. 

Han menar även att eftersom det numera finns en mängd olika märkningar krävs det 

mycket av konsumenterna för att hålla reda på vad de olika märkningarna betyder. Det 

finns en risk att mängden märkningar gör att konsumenterna blir förvirrade.   

 

5.2 Miljömärkningens påverkan på konsumentbeteende 

Här nedan följer empirisk data som understödjer hur konsumenterna påverkas av en 

miljömärkning. De faktorer som kommer att diskuteras är konsumentens inställning, 

värderingar, kvalitet, pris och hämmande faktorer för en ekologisk konsumtion. 

 

5.2.1 Konsumentens inställning till KRAV 

Konsumenterna tycker att KRAV-märket är ett speciellt varumärke, eftersom det 

förespråkar en miljövänligt producerad produkt.  Vissa kunder är beredda att köpa dessa 

produkter till ett högre pris. Konsumtionen av miljömärkta varor existerar tack vare en 

medvetenhet hos konsumenterna. De har fått större förståelse för vad KRAV-märket 

innebär. (Livsmedelsverket, 2006)  

 

En undersökning gjord av ungdomsbarometern påvisar att KRAV-märket anses som ett 

av de ”coolaste” märkena. Vid val av produkter är en högt värderad faktor en god 

djuromsorg för 98 procent av konsumenterna enligt en Temo-undersökning. (KRAV, 

2007) En konsumentundersökning gjord av ”Mat i Sverige” visar på att kännetecknen 

för KRAV-märkt mat är god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar. (Konsumtionen 

av KRAV-märkt ökar med 20 procent per år, 2007)  

 
Sifo Research international har gjort en undersökning för att påvisa konsumenternas 

kännedom och inställning till olika märkningar. Enligt figuren på nästa sida har 96 

procent av konsumenterna kännedom om KRAV-märket och cirka 90 procent har en 

positiv inställning till det. Konsumenterna har en nästan lika hög kännedom om och 

positiv inställning till Svanen och Bra Miljöval. Däremot var det, när undersökningen 

gjordes, väldigt få som kände till EU:s ekomärkning. (KRAV, 2006)  
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Figur 8, Kännedom och allmän inställning (KRAV, 2007) 

 

SCB har tillsammans med KRAV gjort en undersökning av försäljningen livsmedel och 

även av ekologiska livsmedel under 2004-2005. Undersökningen visar att den 

ekologiska försäljningen uppgår till 2,2 procent av den konventionella och den största 

ökningen av ekologiska producerade produkter är mjölk, ost och ägg. Dessa utgör 5,3 

procent av den konventionella motsvarigheten och har haft en åttaprocentig ökning från 

2005 till 2006. Av undersökningen framgår att försäljningen av ett ekologiskt alternativ 

av fisk, socker, sylt, honung, choklad och konfektyr är nästintill obefintlig. (SCB och 

KRAV, 2005)  

 

5.2.2 Värderingar 

I Coops undersökning uppger 74 procent av de svarande att det framförallt är familjen 

som påverkar deras matinköp. (Coops rapport, 2007) 

 

Cirka 80 – 85 procent av befolkningen anser att individen har stora möjligheter att 

påverka och förändra klimatet genom sina val och handlingar, att människan 

Positiv  
inställning  
Andel som 

svarat  

Kännedom  
Andel som 
svarat  

EU:s ekomärkning 

Svenskt Sigill 

  
Svanen Bra Miljöval 

Fair Trade / 
Rättvisemärkt

Rainforest Alliance

0 

20 

40 

60 

80 

100 

0 20 40 60 80 100 

% 

 

Baser: Alla (1000 intervjuer) för kännedom 
           Alla minus de som svarat vet ej för inställning (487-988 intervjuer) 

% 



 En miljömärknings påverkan på varumärke & konsumentbeteende 

  
  Empiri 
 

 

62 

överutnyttjar jordens resurser samt att det är hon som utgör det största hotet mot jorden. 

Cirka 38 procent anser att en produktion av varan med minimal miljöpåverkan är viktig. 

Över 65 procent anser att kemiska bekämpningsmedel i framställningen av livsmedel 

borde förbjudas och cirka 70 procent har en positiv inställning till ekologiska matvaror 

och anser att den är bättre för miljön. 40 procent svarade att om miljön förbättrades 

skulle de köpa mer ekologiskt. (Konsumentverket, 2006) 

 

Cirka 20 procent anser att det är viktigt att ta reda på ursprung och 

tillverkningsmetoderna av varan, medan cirka 42 procent anser att det är viktigt att veta 

ursprungslandet av varan. Cirka 45 procent gör en aktiv undersökning av innehålls- och 

varudeklaration vid köp av nya produkter och cirka 53 procent anser att varumärken är 

viktiga identitetsförstärkare. (Konsumentverket, 2006)  

 

Enligt Coops undersökning anser 87 procent av de svarande att det är mycket eller 

ganska viktigt att handla ekologiska livsmedel. (Coop, 2007) Trots detta är det endast 

40 procent som anser att det faktiskt är bättre för konsumenten personligen att köpa 

ekologiskt. En så hög siffra som 76 procent anser att de skulle köpa mer ekologiska 

varor ifall fördelarna för individen var bättre uttalade och cirka 70 procent skulle köpa 

mer ekologiskt ifall de personliga fördelarna ökade. Dock anser knappt 20 procent av 

konsumenterna att handla ekologiskt är i enlighet med deras livsstil. (Konsumentverket, 

2006)  

 

Nästan 30 procent anser att ekologisk märkning av mat är ett sätt för företagen att tjäna 

mer pengar. (Konsumentverket, 2006) 

 

I figuren på nästa sida visas de faktorer som skulle öka konsumtionen av ekologiskt och 

de egenskaper som är förknippade med ekologiskt. (Konsumentverket, 2006) 

 



 En miljömärknings påverkan på varumärke & konsumentbeteende 

  
  Empiri 
 

 

63 

 
Figur 9, Inställning till ekologiskt (Konsumentverket, 2006) 

5.2.3 Kvalitet 

En ekologisk produkt har bevisats innehålla lika mycket naturliga gifter som 

konventionella livsmedel samt en lika hög grad vitaminer och mineraler. Att mäta 

kvalitet på livsmedel kan vara svårt eftersom det är preferenser från många konsumenter 

som har stor inverkan. Det finns vissa faktorer som går att mäta i ett livsmedel, ifall det 

är bättre eller sämre än andra produkter, medan andra faktorer såsom smakupplevelse 

och estetiskt utseende kan vara svårare att mäta. Då ekologiska produkter är statistisk 

bevisat bättre för miljö och djurens hälsa är det många konsumenter som väger in detta i 

sitt sätt att mäta livsmedlets kvalitet. (Livsmedelsverket, 2006) 

 

Enligt Livsmedelsverkets undersökningar har det framkommit att de ekologiskt odlade 

produkterna haft bättre smak än de konventionella, samt att konsumenterna väljer 

ekologiska produkter tack vare produktionens hänsyn till miljö, djuromsorg och hälsa. 

(Livsmedelsverket, 2006) Konsumentverkets undersökning visar att cirka 87 procent 

tycker att faktorn fräschhet är vikigt och 95 procent vill att maten ska smaka gott. 

(Konsumentverket, 2006) När konsumenterna är medvetna om att ekologiska livsmedel 
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bidrar till en bättre miljö och bättre uppfödning av djuren kan det bidra till en bättre 

smakupplevelse och personlig tillfredställelse som ser förbi att vissa produkter har ett 

något sämre estetiskt utseende i affären. Det är många som argumenterar att 

konventionella produkter har ett näst intill perfekt utseende eftersom de är behandlade 

med preparat för att uppnå denna nivå av ”kvalitet”. (Livsmedelsverket, 2006) 

 

Vad gäller kvalitetsaspekten och KRAV anser 45 procent av konsumenterna att en 

märkning talar för en hög kvalitet och så många som 80 procent av dem betalar extra för 

kvalitetsvaror. Denna information förmedlar till företagen att det är möjligt att få ut ett 

skäligt pris för de ekologiska produkterna tack vare en tydlig kvalitetsstämpel. (Nu blir 

KRAV-märkets värde ännu tydligare, 2007) Coops undersökning visar att 92 procent 

tror att det finns ett samband mellan ekologisk mat och bättre hälsa. (Coops rapport, 

2007) 

 

5.2.4 Pris 

Prisökningen mellan certifierade produkter och konventionella varierar mellan 10 och 

100 procent. Några av de produkter som har en låg prisökning är kaffe och barnmat, 

medan tomat, gul lök och rapsolja är dubbelt så dyra som konventionella produkterna. 

Produkter som är mellan 50 och 74 procent dyrare är bland andra banan, tomatketchup, 

olivolja och havregryn. (Konsumentverket, 2005) Enligt Coops undersökning tycker 

många konsumenter att ekologiska produkter är för dyra och 77 procent menar att de 

skulle köpa mer ekologiskt ifall priset vore lägre. (Coop-rapport, 2007) Priset är en 

viktig faktor som spelar en stor roll i beslutsprocessen av köp eftersom över 60 procent 

anstränger sig för att hitta det mest prisvärda alternativet och endast cirka 20 procent 

väljer att köpa dyrare varor från företag som är miljövänliga och etiska. 

(Konsumentverket, 2006) 

 

5.2.5 Faktorer som hämmar ekologisk konsumtion 

Livsmedelsverkets undersökningar visar fyra faktorer som bidrar till att den ekologiska 

konsumtionen inte är större än vad den är idag. Dessa är ett högre pris, konsumentvanor, 
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ett lågt förtroende för miljömärkningar och att ekologiska produkter inte har ett lika 

fräscht utseende som konventionella produkter. (Livsmedelsverket, 2007) 

 

Det har genom undersökningar kommit fram att de konsumenter som köper ekologiskt 

förmodas vara ”bakåtsträvare” ”teknikfientlig” och ”mulle” enligt andra människor 

varför valet av ekologiskt blir ett större val än att bara vara miljövänlig, det blir även en 

fråga om politik. (Konsumentverket, 2007) 

 

5.2.6 Framtiden spelar roll 

Det finns en stor oro inför framtiden bland Sveriges befolkning, vilket speglas i att 

nästan 75 procent är oroliga, vilket är nästan samma procentantal för att människor i allt 

större utsträckning kommer att vilja veta mer om vad maten de äter innehåller. Lite över 

60 procent anser att den framtida miljöutvecklingen påverkar hur konsumtionen 

utvecklas i framtiden och över hälften av befolkningen anser att ekologiskt producerad 

mat kommer att öka. (Konsumentverket, 2006) 86 procent av Coops kunder tror att 

nyttig mat blir populärare i framtiden och ser positivt på de ekologiska produkternas 

utveckling. (Coops rapport, 2007) 

 

5.3 Vad företagen anser att KRAV ger konsumenten 

Här återges den information som har erhållits från de åtta intervjuade företagen och 

varumärkesstrategen. Det speglar den bild som dessa har av KRAV, marknaden och 

konsumenterna.  

 

5.3.1 Värderingar 

För Björneholm på Semper innebär KRAV ett extra värde för de konsumenter som 

köper barnmat eftersom de ser det som bättre för miljön samt att de köper det av 

ideologiska skäl. Hon tror dessutom att konsumenterna felaktigt anser att KRAV-märkt 

är renare än konventionella produkter och att det är något som påverkar föräldrarna när 

de köper mat till sina barn. Björneholm ser en trend hos konsumenterna som tror att 

KRAV-märkt barnmat är mer hälsosam än konventionell barnmat. Då det handlar om 

barnmat är konventionell såväl som ekologisk barnmat lika ren och hälsosam. Det kan 
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dock förekomma skillnader när man pratar om konventionell och ekologisk mat för 

vuxna då en KRAV-märkt produkt inte innehåller några som helst giftrester från 

produktionen.  

 

Jönsson på Felix säger att det måste finnas ett extra värde för KRAV-märkta produkter 

eftersom konsumenterna köper det, men han vet inte vad detta värde består utav. 

Jönsson nämner att i Sverige ses KRAV utifrån miljöaspekter medan man i USA ser det 

mer i form av hälsoaspekter.  

 

Vollmer, varumärkesstrategen, menar att konsumenten får en emotionell bekräftelse av 

att köpa de varumärken som står för de värderingar konsumenten har. Enligt honom är 

inte värdet av status det som en KRAV-konsument söker, utan snarare att tillfredsställa 

andra syften som till exempel att ta ansvar för sin konsumtion. 

 

5.3.2 Pris 

Nilsson på Kavli säger att konsumenterna ser ett högre värde i KRAV eftersom de som 

köper certifierade produkter är beredda att betala ett högre pris för produkterna. Det 

finns konsumenter som inte köper KRAV-märkt eftersom de anser att det högre priset 

endast beror på att ett märke har blivit ditsatt. Insulander på Tistelvind instämmer med 

Nilsson då hon säger att hon sett tendenser till att konsumenterna anser att en KRAV-

märkning endast är dyrare eftersom ett märke har blivit satt på produkterna.  

 

Nilsson menar att Kavli önskar att de i större utsträckning kunde vara mer ekologiska 

och kunna certifiera fler produkter. De har gjort försök att märka några av de 

ingredienser som ingår i deras huvudprodukt; mjukost. Anledningen att de inte 

certifierade hela mjukosten var att de inte kunde få tag på godkända råvaror. Det blev 

dock ingen succé eftersom det inte fanns någon efterfrågan på den och att den blev 

dyrare. Slutligen var den till hälften certifierade mjukosten tvungen att retirera från 

marknaden. Ifall kundefterfrågan vore större skulle Kavli vilja utöka sitt utbud av 

produkter med fler KRAV-märkta alternativ.  
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5.3.3 Tilltro 

Den anonyma respondenten anser att konsumenterna har fått större tilltro till deras 

produkter efter att de har introducerats som KRAV-märkta på den svenska marknaden. 

De har fått högre status än när de endast var anonymt ekologiska. Även Insulander på 

Tistelvind anser att konsumenterna har en referenspunkt, ett igenkännande i KRAV-

märkningen vilket ger dem ett högre värde. 

 

Jonsson på Kung Markatta anser att det finns ett värde för konsumenterna med en 

märkning då detta innebär att de kan lita på produkten. Jonsson anser dock att 

konsumenterna har en avsaknad av kunskap gällande KRAV; att de inte vet vad KRAV 

står för, vilka regler som faktiskt följs. Certifierade produkter ger konsumenterna ett 

värde eftersom det ger dem en ekologisk produkt som är framställd utan 

bekämpningsmedel.  

 

Pettersson på Gevalia liksom Vollmer, varumärkesstrateg, säger att KRAV-märkningen 

underlättar för konsumenten att göra ett val i livsmedelsbutiken där det ofta finns ett 

stort utbud av olika produkter och varumärken. De konsumenter som söker certifierade 

produkter vet vad de köper när de köper dem och behöver inte själva undersöka att 

produkten faktiskt är ekologiskt framställd. Värdet för konsumenten grundar sig på 

denna form av garanti.  KRAV är ett välkänt och välrenommerat märke som säljer in sig 

själv hos de medvetna konsumenterna.  

 

Salomonsson på Food Time anser att det extra värdet som KRAV försäkrar 

konsumenterna är att de får svart på vitt att produkten inte innehåller några onaturliga 

ämnen. Varje år kommer en kontrollant som kontrollerar att produktionen går till på rätt 

sätt för att KRAV ska försäkra konsumenterna att det är ekologiskt framställda 

produkter som erbjuds när de köper certifierade produkter. Även Salomonsson säger att 

de gärna ökar sitt utbud på ekologiska produkter så länge det finns en kundefterfrågan.  

 

Vollmer, varumärkesstrategen, menar att en KRAV-märkning kan fungera som en 

tydlighetsstämpel för konsumenterna som söker ekologiska alternativ. Livsmedel är 

vanligtvis en lågintresseprodukt, det vill säga att konsumenterna lägger ner lite tid för 

inköp av denna typ av produkt eftersom valet mellan produkter innebär en låg risk. 
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Vollmer säger att certifierade produkter skulle kunna ses som högintresseprodukter då 

det finns de konsumenter som endast vill köpa KRAV-märkt. Högintresseprodukter är 

sådana som skapar en relation mellan företag och kund byggd på tillit och lojalitet till 

varumärket. 

  

Det som påverkar konsumenten i sitt val av produkter är kunskap och känslor, dessa 

leder till agerande ifall de är tillräckligt starka enligt Vollmer. Även om en konsument 

har både kunskap och känslor för ett visst varumärke kan det ändå leda till att ett köp 

inte realiseras. Det kan även vara tvärtom, att en kund inte har känsla för ett varumärke 

men ändå handlar det för att det till exempel finns i en närmare affär. För att uppnå en 

kundlojalitet bör alla tre faktorerna uppfyllas men det är inte nödvändigt. Vollmer 

menar att märkningen kan förstärka trovärdigheten av varumärket. Varumärken har 

vanligtvis löften som kommuniceras till konsumenten där KRAV skulle kunna uppfylla 

en del av det redan givna löftet. Eftersom KRAV är en extern godkänd organisation 

anses det vedertaget att deras märkning kommunicerar sanningsenlig information. Detta 

bekräftar det egna företagets löfte till kunden om till exempel ekologisk produktion. 

 

Vollmer tillägger utöver de specifika frågorna att det bör uppmärksammas att det finns 

en uppsjö av olika märkningar som förvirrar konsumenterna. Det är nästintill omöjligt 

att som ”ny” konsument veta skillnad mellan alla märkningar varför det kan göra 

KRAV till ett allt mindre köpt märke. Som konsument måste man vara medveten för att 

se skillnad på dessa märken, vilket kan vara svårt. Med flera märken på marknaden blir 

också målgruppen för vart och ett av dem smalare. Konkurrenskraften blir mindre 

eftersom konsumenterna inte vet vad varje märke står för. Som märkesägare måste man 

vara medveten om att det blir svårare för konsumenten att välja när det finns så många 

märken. Därför bör dessa, till exempel KRAV, öka medvetenheten hos konsumenterna.  

 

Vollmer anser att organisationerna borde gå över organisationsgränserna och jobba för 

att öka tydligheten av sina märken för att på så sätt förtydliga deras kunskap och behålla 

kunder samt att vinna nya. Det är riskfyllt för företagen att det finns så många olika 

märkningar eftersom de tappar förvirrade konsumenter. 
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Tre av respondenterna nämner utöver de specifika frågor som ställdes att det är på gång 

ett nytt miljömärke; EU-märket, som kommer att vara obligatoriskt för ekologiska 

produkter från och med år 2008. Det är ett märke som ska gälla i Europa för att skapa en 

mer enhetlig bild av ekologiskt framställda produkter och underlätta för konsumenterna. 
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6 Analys 

I denna del av uppsatsen besvaras forskningsfrågorna från kapitel ett; vilka fördelar 

respektive nackdelar, ur ett varumärkesperspektiv, en KRAV-märkning medför för 

grossistföretag i livsmedelsbranschen samt vilken inställning konsumenterna har till KRAV 

och hur märkningen påverkar deras köpprocess. För att underlätta förståelsen för hur dessa 

faktorer påverkar varandra börjar vi med att presentera en sammanfattande bild. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10, Sammanfattande bild av påverkande faktorer
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6.1 Faktorer som påverkar grossistföretagets varumä rke 
 
Vi besvarar den första frågan; vilka fördelar respektive nackdelar, ur ett 

varumärkesperspektiv, en KRAV-märkning ger grossistföretagen genom att kombinera de 

olika bilderna vi har samlat in för att skapa en helhet. Den presenterade varumärkesteorin 

ställs mot den bild varumärkesstrategen Vollmer ger, den KRAV själva ger och den bild de 

åtta intervjuade företagen har gett oss.  

 

6.1.1 Direkt påverkan på varumärket genom co-brandi ng 

Vi vill börja med att definiera KRAV:s position i varumärkesteoretiska begrepp. Det står klart 

att KRAV-märket är ett varumärke. KRAV ägs av en ekonomisk förening och de företag som 

vill använda KRAV-märket måste uppfylla vissa regler. Därefter betalar de en licensavgift 

och får då sätta KRAV-märket på sina produkter. Det blir därför en form av co-branding i och 

med att två varumärken kombineras på en och samma produkt.  

 

Vi anser att sammärkningen med KRAV-märket speglar flera av de nivåer för co-branding 

som Uggla (2002) tar upp. KRAV-märket används ur grossistföretagets synvinkel som 

kundbasutvidgande och kännedomsbyggande, värderingsstödjande samt co-branding med 

ingrediensvarumärke. En del av företagen anser att de upplevs som mer innovativa tack vare 

KRAV-märkningen. Andra tar fördelen av att KRAV är inarbetat och får på så sätt lätt 

tillgång till dessa värderingar. De större företagen ser även fördelar i att finnas med i 

miljödebatten och de tycker att deras image förstärks genom KRAV-märkta varor. Fördelar 

som vi har sett uppnås med en kundbasutvidgande och kännedomsbyggande co-branding för 

varumärkena är att företagen kan utöka sitt sortiment samt får tillgång till nya 

distributionskanaler. Med hjälp av märkningen kan företagen positionera sina produkter som 

ekologiska vilket stärker deras värde på marknaden. KRAV agerar därför även som 

värderingsstödjande för företagen. Man kan även se KRAV som ett ingrediensvarumärke 

eftersom det garanterar att råvarorna är producerade på ett ekologiskt sätt.  
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Enligt Apéria och Back (2004) råder en risk i att låta ett varumärke gå ihop med andra 

varumärken inom skilda områden. Risken ligger i att varumärkena de kombineras med kan stå 

för olika saker. Eftersom KRAV kan kombineras med alla typer av varumärken ser vi att de 

teoretiskt löper en stor risk att urvattna varumärket på detta sätt. Om ett känt varumärke som 

Gevalia börjar förknippas med KRAV skulle det kunna vara en nackdel för en konkurrent 

som Zoega att sätta KRAV på sin produkt eftersom den då indirekt skulle kunna förknippas 

med Gevalia. Vi har empiriskt inte fått några indikationer från de företag som vi har intervjuat 

att de har sett detta som en nackdel. Vi har valt att inte intervjua företag som inte har KRAV-

märkta produkter och vet därför inte ifall ovanstående är en av anledningarna till att de INTE 

har märkt någon produkt.  

 

En annan risk är att företag förlorar en viss kontroll när de beblandar sitt eget varumärke med 

andra. Denna kontrollbrist ligger i att företagen inte kan kontrollera vad som händer med det 

andra varumärket. Vi tror i det här fallet att även om KRAV:s rykte skulle bli svärtat skulle 

det inte svärta ner det varumärke det sitter tillsammans med. Det vill säga, om KRAV skulle 

få dåligt rykte på grund av att det visade sig att deras kontroller inte håller måttet, tror vi inte 

att till exempel Felix varumärke skulle bli negativt påverkat av detta. Däremot om KRAV:s 

rykte skulle bli dåligt skulle just den produktlinjen som är KRAV-märkt gå dåligt. Alla pengar 

betalda i licensavgifter skulle vara förlorade. För de stora märkena som Felix skulle det endast 

handla om en produktlinje men för företag vars alla produkter är KRAV-märkta, som 

Tistelvind, skulle en allmän bojkott av KRAV-märkta produkter leda till katastrof.  

 

Inget av de intervjuade företagen har nämnt att de upplever någon nackdel i att deras 

varumärke beblandas med KRAV:s. Detta beror med största sannolikhet på en hög kännedom 

om KRAV och att 90 % av konsumenterna är positivt inställda till KRAV-märket. Det har 

förekommit några negativa artiklar om KRAV i tidningarna där det bland annat nämns att de 

inte tar hänsyn till de utsläpp som görs vid transporter av KRAV-märkta varor. Hopblandning 

av varumärken har alltså inte fått någon påverkan på något av de medverkande företagens 

varumärken.  
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6.1.2 Påverkan på varumärkesstrategi och marknadsan del 

Vi kan se att de lite mer kända varumärkena som Semper, Kavli, Felix, Food Time och 

Gevalia har valt att KRAV-märka av en och samma anledning. De ser bredden som den 

största fördelen och anledningen att KRAV inte öppnar nya kanaler för dem är att de redan 

har tillgång till de kanaler som de vill ha tillgång till. Vi tolkar det som att det är viktigt att de 

är stora och utan att mäta direkt effekt av ytterligare en produktlinje tycker de att det är viktigt 

att kunna erbjuda ett brett sortiment.  

 
Det anonyma företaget, Tistelvind, Kung Markatta och Gevalia vill kommunicera 

trovärdighet till sina konsumenter och för två av företagen öppnar KRAV dörrar till 

distributionskanalerna. Enligt Keller (2003) och Melin (1999) kan licensiering ge just denna 

typ av fördelar. Företag kan genom licensiering av ett varumärke som redan har arbetats in få 

tillgång till nya marknadskanaler. I det här fallet fungerar licensiering av KRAV-märket på 

det sätt som ett annat etablerat varumärke enligt teorin skulle fungera. Vi kan konstatera att 

KRAV-märkningen ger de olika varumärkena olika fördelar delvis beroende på deras storlek. 

För de mindre företagen ger KRAV-märkningen tillgång till nya marknadskanaler och för de 

större är det ett komplement i deras varumärkesstrategi.  

 
De intervjuade personerna på Semper, Kavli, Felix, Food Time och Gevalia nämner att 

utökningen av sortimentet och valmöjligheten för konsumenten är viktiga fördelar för dem. 

Detaljisterna verkar ställa väldigt höga krav på grossisternas utbud där de stora aktörerna ser 

sig tvungna att ha ett brett utbud och de mindre aktörerna inte får leverera om de inte har 

KRAV-märkta produkter.  

 

Enligt Melin (1999) kan ett företag ofta utöka sin totala marknadsandel genom att skapa 

ytterligare ett varumärke. Enligt detta resonemang kan vi se att företagen agerar i enlighet 

med vad som enligt teorin är ett bra tillvägagångssätt för att öka sin marknadsandel.  

 

Som vi har sett kan det bästa sättet att få nya kunder inom FMCG-sektorn vara att lansera nya 

produkter eller varumärken. När ett företag KRAV-märker en produkt lanserar de ofta en ny 

produkt. Vi menar att de i kundernas ögon kan uppfattas som en ny produkt oavsett om det är 

en helt ny produkt eller om det är en variant av en gammal produkt. Därför kan en KRAV-
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märkt produkt göra att företag vinner nya kunder. Teoretiskt bör företagen ha en lägre kostnad 

när de lanserar en KRAV-märkt produkt än en produkt utan ett starkt varumärke. Inget av de 

intervjuade företagen har nämnt detta som fördel varför vi inte ser att det är en fördel KRAV 

för med sig.   

 

Det som förvånar oss är att företagen inte direkt nämner att en fördel är att de säljer mer. Då 

vi har haft ganska öppna frågor och har låtit respondenterna prata så fritt som möjligt har vi 

velat få fram det som de ser som de största fördelarna. Vid de tillfällen då vi har kontrollfrågat 

om de faktiskt har börjat sälja mer sen de lanserade den KRAV-märkta produkten har vi fått 

svävande svar som att de tror att försäljningen har gått upp lite grand. Här märker vi att det 

inte är de hårda värdena som försäljningssiffror som företagen upplever som de största 

fördelarna. Det är intressant att se hur lite pengar företagen satsar på att göra en 

marknadsundersökning innan de lanserar en ny produkt. Vi har fått uppfattningen att de har 

hört i media att ekologiska produkter är eftersökta och då vill de erbjuda en KRAV-märkt 

produkt som ett alternativ till sina konventionella produkter. 

 
Enligt Urde (1990) kan varumärken användas som positioneringsverktyg. Här ser vi att 

företagen med redan välkända varumärken använder sig av KRAV som ett 

värderingsstödjande attribut. De vill med KRAV-märkets hjälp positionera vissa av sina 

produkter i segmentet för ekologisk konsumtion alternativt som premiumvaror. Märket kan 

vara till stor hjälp för dem eftersom konsumenterna har en kännedom och tilltro till KRAV. 

Företagen kan med hjälp av ett redan starkt varumärke komma åt en ny kundgrupp som vi 

hävdar att de inte skulle ha kommit åt genom att skriva en liten text ”denna vara är producerad 

utan kemiska ämnen…” Som vi har sett vet inte alla konsumenter vad KRAV står för trots att 

96 procent känner till dem. De enskilda varumärkena skulle förmodligen inte lyckas med att 

förmedla vad just deras lilla text stod för. Av denna anledning ser vi KRAV som en genväg 

till att komma åt detta segment.  

 

6.1.3 Varumärkeskännedom och dess påverkan på varum ärket 

KRAV har ett bra renommé idag men det är viktigt att de sköter det. Som vi har sett menar 

Murphy (1990) att varumärken måste skötas för att hålla sig starka. Av den anledningen 

menar vi att det är bra att KRAV satsar tre fjärdedelar av sina intäkter på att bygga upp 
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varumärket. Om varumärket KRAV tappar värde kommer det inte heller att ge något värde till 

företagen som betalar för det. Dessa kommer då inte att vilja betala för att använda 

märkningen och KRAV kan stänga ner verksamheten. För att KRAV inte ska ta skada ifall ett 

företag som inte följer reglerna ändå använder märkningen bör de vidta vissa åtgärder i 

förebyggande syfte. De kan till exempel i större omfattning informera konsumenterna om 

märkningens innebörd och vilka sanktioner som drabbar en fuskande producent. Vi tror att 

konsumenten då skulle mer tilltro till att företagen inte fuskar med märkningen, och därmed 

till märkningen i helhet.  

 

Enligt Amselsson et al (2005) uppnår dagligvaruhandelns egna varumärken en fördel genom 

att de syns i hela affären. Vi har även sett att de butiker som endast säljer ekologiska 

livsmedel har haft en gynnsam försäljningsökning än vanliga livsmedelsbutiker. Denna fördel 

bör även kunna gälla för varumärket KRAV eftersom det syns genom hela affären. Däremot 

är detta inget som de intervjuade företagen har nämnt som något som specifikt tillför dem en 

fördel. Förmodligen är detta en av faktorerna som har lett till den höga märkeskännedomen av 

varumärket KRAV. 

 

6.2 Nackdelar för företagen med ekologiska varor 

Det finns tre nackdelar som fem av de åtta intervjuade företagen nämner. En KRAV-

märkning innebär en del extra arbete, att det är svårare att få tag på ekologiska råvaror och en 

ökad kostnad för att få använda deras märke. Tre av företagen har lägre marginal på de 

KRAV-märkta produkterna och två företag nämner de produktionsomställningar som är 

förknippade med KRAV-märkta produkter.  

 

Då vi inte har frågat företagen vilka nackdelar som uppstår när de tar fram en konventionell 

vara kan vi inte heller säga att dessa nackdelar är större än vid framtagandet av en 

konventionell vara.  

 

Ytterligare en nackdel som vi har sett är en låg omsättning på de ekologiska produkterna. Det 

är ingen uttalad nackdel från företagens sida vad gäller KRAV-märkningen, men det är en 

nackdel ur lönsamhetssynpunkt eftersom de ekologiska produkterna har lägre marginaler. 
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Detta kan vara en viktig faktor som gör att många företag väljer att inte KRAV-märka sina 

produkter.  

 

6.3 Varumärkningens påverkan på konsumentbeteendet 

Köpbeteendet varierar från individ till individ och det är svårt att behandla alla konsumenter 

på samma sätt och tro att alla konsumenter reagerar likadant inför influenser. Det som är 

viktigast för konsumenten i köpprocessen är säkerhet och kännedom om de produkter hon 

köper. 

 
När konsumenten ställs inför valet av livsmedel finns det många intryck i affären och den 

personliga inställningen påverkar henne. Dessa faktorer försvårar konsumentens preferens att 

välja just KRAV-märkt. Enligt Wasson (1975) baserar inte konsumenten sitt köp på endast en 

attityd utan det är alla konsumentens behov som spelar in vid valet av vilken produkt hon ska 

köpa. Hon köper den produkt som täcker det behov som hon känner är dominantast för 

tillfället.  

 

6.3.1 Märkeskännedom 

Som vi har sett i den teoretiska referensramen kan varumärkeskännedom räcka för ett 

köpbeslut när en konsument köper en produkt som inte kräver ett stort engagemang. Keller 

(2003) menar att det inte krävs ett stort engagemang när konsumenten inte tror att det är 

någon större skillnad mellan olika varor eller inte vet skillnaden mellan olika varor. Vi menar 

att livsmedel kan räknas till denna typ av varor eftersom det är svårt för kunden att veta 

skillnaden på innehåll i till exempel två ketchupflaskor. Även varumärkesstrategen nämner att 

livsmedel är produkter som inte kräver ett stort engagemang från konsumenten. Därför kan 

den höga medvetenheten om KRAV-märket (96 %) betyda att konsumenterna väljer att köpa 

KRAV-märkta produkter framför andra. I det här fallet ser vi dock att endast 2,2 procent av 

den totala försäljningen livsmedel är ekologiska livsmedel, varför andra faktorer än just 

varumärkeskännedom verkar ha större betydelse.  

 
Kunderna tycker att de ekologiska varorna smakar bättre än de konventionella. Detta kan bero 

på att KRAV-märket har ett positivt varumärkeskapital. Som Keller (2003) uttrycker det är 
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kunden mer positivt inställd till en produkt med positivt varumärkeskapital när hon vet vilket 

varumärke det är än när hon inte vet det. När konsumenterna har vetat att det har varit 

ekologiska produkter som de ätit har de ansett att de smakat bättre än de konventionella. 

Resultatet skulle kunna se annorlunda ut om de inte hade vetat det. Om en undersökning 

skulle visa att konsumenterna inte känner någon skillnad vid ett blindtest beror den positiva 

smakupplevelsen på det positiva varumärkeskapitalet. Vi tror att KRAV har ett positivt 

varumärkeskapital eftersom över 70 procent av konsumenterna relaterar märkningen till gott 

samvete. Vad undersökningen inte har mätt är konsumentens nivå av gott samvete vid 

konsumtion av konventionella produkter, men då denna faktor var överlägsen de andra 17 

faktorer som har undersökts tror vi att den främst är relaterad till just KRAV-märkt.  

 
Vi återkommer till problematiken kring de låga försäljningssiffrorna för KRAV-märkt trots 

konsumenternas positiva inställning till KRAV (90 %) och kännedom (96 %). Vi frågar oss 

varför det kommer sig att försäljningen av ekologiska produkter inte är högre än 2,2 procent 

när majoriteten är positivt inställda till varumärket. Utifrån presenterade undersökningar ser vi 

att konsumenterna har många inneliggande faktorer som influerar valet av produkter och att 

de i många fall inte själva är medvetna om varför de inte väljer den KRAV-märkta produkten. 

Vi tror att det kan bero på att hon inte har den kunskap om KRAV och vad ett köp av 

märkningen leder till på lång sikt. Vi menar att även om konsumenterna har kännedom om 

KRAV betyder det inte att de är införstådda i dess värderingar. Eftersom konsumentens 

värderingar måste överensstämma med produktens för att ett köp ska realiseras menar vi att 

det här finns ett problem. Även Jonsson på Kung Markatta har utstakat konsumentens 

avsaknad av kunskap om KRAV:s regelverk som ett problem. Cirka 80 procent av 

befolkningen anser att de genom sina medvetna val kan påverka och förändra klimatet. Därför 

tror vi att det skulle vara gynnsamt för försäljningen av KRAV-märkta varor om 

konsumenterna informerades om att KRAV-märkta produkter har en mindre påverkan på 

klimatet än konventionella produkter. En informationssatsning skulle öka konsumenternas 

medvetenhet om KRAV och få dem att inse att genom att handla ekologiskt kan vissa av 

deras behov faktiskt tillfredsställas. Det skulle påverka deras beslutsprocess och vara 

ytterliggare en faktor i konsumentens medvetande som avgör det slutliga köpet.  

 
För de konsumenter som redan är insatta i KRAV-märkningens betydelse blir KRAV en 

tydlighetsstämpel enligt varumärkesstrategen. Även de intervjuade företagen instämmer att 
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KRAV-märket signalerar en garanti eftersom produkten är godkänd av en extern organisation. 

Denna garanti underlättar konsumentens beslutsprocess. Eftersom konsumenterna vill känna 

säkerhet kan KRAV ge dem det när de är införstådda i dess effekter och att de 

överensstämmer med konsumentens värderingar. För en kunskapsintegrerad konsument är 

tydlighetsfaktorn viktig eftersom det är den faktor som i slutändan avgör om hon köper 

produkten. Här ser vi en tydlig fördel för märkningen. I de fall den ställs mot en motsvarig 

produkt som är ekologisk men inte är KRAV-märkt tror vi att KRAV är överlägsen eftersom 

kännedomen är hög bland konsumenterna. 

 

6.3.2 Märkesassociationer  

De associationer en konsument har till ett märke visar på hennes inställning till märket. Här 

förklarar vi konsumenternas inställning till KRAV. En klar majoritet (90 %) är positivt 

inställda till KRAV. Den positiva inställningen är dock något som uppenbarligen inte är 

tillräckligt för att leda till ekologisk konsumtion. Förklaringen kan eventuellt finnas i att 

miljövänlighet inte är en tillräckligt stark motivationsfaktor till att köpa ekologiskt. Idag 

kopplas KRAV-märkningen främst ihop med ”gott samvete” och att det är miljövänligt. 20 

procent av konsumenterna anser att ekologiskt inte bejakar deras livsstil. Ytterligare en 

negativ association som präglar vissa konsumenter är att KRAV-produkterna ses som 

produkter som ”bakåtsträvare” köper och att det även uppmuntrar teknikfientlighet då 

produktionen går till på ”traditionellt” vis. Vissa kunder har lågt förtroende och menar att ett 

KRAV-märke bara är något som är ditsatt trots att produkten fortfarande är densamma.  

 

En låg försäljning av ekologiska produkter kan förklaras av ovannämnda faktorer. En lösning 

skulle kunna vara att informera konsumenterna om vad KRAV arbetar för. Detta är även 

något som företagen skulle vinna på varför de tillsammans med KRAV borde göra en 

informationssatsning. Eftersom livsmedel är en lågengagerande produkt måste informationen 

söka upp konsumenten för att påverka henne. (Melin, 2006). Att producenterna har börjat gå 

tillbaka till traditionell odling har sin förklaring i att dagens konsumtionssamhälle har lett till 

en långt skriden miljöförstöring dels på grund av människans agerande. När FN släppte sin 

rapport i november 2007 var det svårt att undgå de diskussioner som uppstod kring 
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miljödebatten. Vi menar att det är i tiden att konsumenterna även får upp ögonen för KRAV 

och det sociala ansvar som medföljer märkningen.  

 
Varumärkesstrategen nämner även att dagens alla olika miljömärkningar kan leda till ett 

problem då de förvirrar kunder som ännu inte är helt insatta i vad KRAV-märkningen står för. 

Vi menar att ett informationsflöde till konsumenterna krävs för att de ska veta vad KRAV står 

för. Vid synen av ekologiska produkter borde konsumenten kunna urskilja KRAV från övriga 

ekologiska märken samt konventionellt framställda produkter. 

 
 
Enligt Mowen (1995) baserar konsumenterna sina val på personliga fördelar vid ett köp. Detta 

återspeglas i Konsumentverkets undersökning som visar att cirka 70 procent skulle köpa mer 

KRAV-märkt ifall de personliga fördelarna ökade. En viktig faktor som vi anser faller inom 

ramen för personliga fördelar är att konsumenten har ett gott samvete (70 %) vid konsumtion 

av KRAV. Vi anser denna faktor som viktig eftersom det påverkar konsumentens inställning 

till sig själv i stor grad. Vi ser ett gott samvete som ett resultat av en individs agerande som 

inte endast påverkar henne själv, utan även något i hennes externa miljö, därav det goda 

samvetet. 

 

En anledning till den ganska låga konsumtionen av ekologiska produkter kan vara det dåliga 

utbudet i livsmedelsaffärerna. Ifall det fanns ett större utbud av märkta produkter skulle de 

personliga fördelarna öka eftersom en konsument som endast söker ekologiska produkter på 

så vis får sitt behov tillfredsställt. De konsumenter som är i behov av influenser skulle 

förmodligen prova KRAV om de fick mer input i affären, det vill säga marknadsföring av 

KRAV. Den största ökningen av ekologiska produkter är mejeriprodukter som utgör 5,3 

procent av den konventionella försäljningen. Detta kan bero på att det är främst dessa 

produkter som har ett större utbud av ett KRAV-märkt alternativ till skillnad från andra 

livsmedel. Vi menar att när konsumenterna har ett större urval i affärerna uppmärksammar de 

KRAV-märkningen i hyllorna och därmed växer intresset. Ytterligare en faktor till varför 

mejeriprodukterna visar på en positiv försäljning är att den procentuella prisökningen är 

mindre än många andra produktgrupper.  
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Det finns de konsumenter som har en kunskapsintegrerad inställning och därmed baserar sina 

inköp på den information som finns på förpackningarna och i affären. Om dessa konsumenter 

vet vad KRAV står för bör det räcka för att leda dessa till köp ifall hennes värderingar 

överensstämmer med KRAV:s attribut. Här finns det dock ett problem, att på KRAV-märket 

står det inte utförligt hur produkten är producerad. Av detta drar vi slutsatsen att om 

informationen angående KRAV-märket vore tydligare skulle även de konsumenterna med 

kunskapsintegrerad inställning lockas till köp, om KRAV:s värderingar överensstämmer med 

deras.  

 

När konsumenten har förstått vad KRAV innebär kan det leda till att hon skapar en praktisk 

inställning till KRAV-märkta livsmedel, det vill säga att när hon en gång har testat KRAV 

fortsätter hon att vanemässigt köpa det. Både Insulander och den anonyma VD:n anser att 

KRAV-märkningen behövs för att deras produkter ska bli igenkända och efterfrågade av 

konsumenterna. När konsumenten vet vad hon letar efter är det lättare att hitta den produkt 

hon tidigare har godkänt och har erfarenhet av. När hon anser att produkten är 

tillfredsställande utvecklar hon en lojalitet till varumärket. Detaljisterna ville inte sälja 

importföretagets produkter när de inte var KRAV-märkta trots att produkterna var 

komponerade på samma sätt som innan märkningen. Detta ser vi som en signal från 

detaljisterna att KRAV faktiskt underlättar konsumentens val i affären och leder till ökad 

försäljning av produkten. Därför menar vi att när en konsument letar efter ekologiska 

produkter letar hon efter KRAV. 

 

Den personliga inställningen påverkar graden av engagemang för att uppmärksamma det som 

förefaller konsumenten intressant. Då engagemanget är stort har konsumenten en motivation 

att ta reda på nya möjligheter för att förbättra sin egen situation.  

 

6.3.3 Upplevd kvalitet och pris  

KRAV-produkternas kvalitet är en viktig aspekt för konsumenterna. Det är komplicerat att 

avgöra om en KRAV-märkt vara har en bättre kvalitet än en konventionell eftersom det är 

svårt att mäta smakupplevelser och estetiskt utseende. Däremot kan en bidragande positiv 

faktor vara det faktum att KRAV-märkta produkter är bättre för miljön och djurhälsan. När 
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konsumenterna är medvetna om att ekologiska livsmedel bidrar till en bättre miljö kan det 

bidra till en bättre smakupplevelse och personlig tillfredsställelse som raderar effekten av att 

den är estetsikt mindre vacker än den många gånger perfekta konventionella produkten. 

Jönsson på Felix anser att KRAV-märkta produkter har ett högre värde för konsumenten men 

han vet inte riktigt vad det består utav samtidigt som han nämner att i Sverige ser man på 

ekologiska produkter ur ett miljöperspektiv. Det jämför han med USA där man relaterar dessa 

produkter mer till hälsa. När dessa aspekter får ta del av kvalitetsintrycket kan en naturlig 

följd vara en ökad kvalitet i konsumentens ögon. 

 
En nackdel som en KRAV-märkning för med sig för konsumenten är att priset oftast är högre 

än de konventionella produkterna. Enligt Livsmedelsverkets undersökning är högre pris, 

vanor, konsumenternas låga förtroende för miljömärkningar i stort samt det estetiska 

utseendet faktorer som leder till att konsumenterna inte köper KRAV-märkt.  Ett lågt 

förtroende för miljömärkningar kan förklaras av det varumärkesstrategen tidigare nämnde om 

förvirring bland alla de miljömärkningar som existerar på marknaden. Detta kan till exempel 

illustreras med nyckelhålsmärkningen, som signalerar nyttig och hälsosam mat. Det är helt 

andra avseenden än de som KRAV vill förmedla till kunderna med sin märkning. De 

konsumenter som är oinformerade och inte har kunskap om skillnaderna känner sig förvirrade 

vilket kan leda till en bojkott av båda märkena eller ett köp baserat på falskt förtroende för 

något av dem.  

 

Vi har sett att KRAV-märkta produkter i vissa fall är ansedda som premiumvaror av 

kunderna. Det betyder att det skulle ge företagen en möjlighet att ta ut högre pris för de 

KRAV-märkta varorna. Varumärkesstrategen menar dock att KRAV inte kan ses som en 

premiumvara i dagsläget, utan att den uppfyller andra funktioner. I Tyskland och USA har 

utvecklingen gått mot att positionera ekologiska produkter som premiumvaror. Man har gjort 

förpackningarna lyxigare vilket har lett till en tydlig uppgång för de ekologiska produkterna 

som har börjat sälja mer. Denna strategi skulle även kunna fungera i Sverige då vi sett att 

inställningen till KRAV är positiv men att konsumtionen fortfarande är låg. Jönsson menar att 

Felix KRAV-märkta ketchup har blivit lite av en premiumvara för deras konsumenter, där 

priset är över 50 procent högre. Här ser vi exempel på att en eventuell ”premium-strategi” för 

ekologiska produkter även kan fungera i Sverige.  
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Den här strategin skulle kunna locka kunder som har en statushöjande inställning och köper 

produkter för att hävda en status de egentligen inte har. Varumärkesstrategen anser dock att 

KRAV-märkning inte kan ses som en produkt relaterad till status, utan att den snarare 

uppfyller andra behov som ett ansvarstagande för sin konsumtion. Som tidigare nämnts har 

olika individer olika behov som tillfreds av olika handlingar. För en del konsumenter tror vi 

att KRAV som premiumvara kan vara tillfredsställande och det skulle leda till en ökad 

konsumtion och företagen även kunna börja se finansiella fördelar av att sälja KRAV-märkta 

produkter.  

 
Priset på ekologiska produkter är högre än på konventionella produkter. Detta styrker även de 

intervjuade företagen som nästan alla har ett högre pris på de KRAV-märkta produkterna. 

Råvarorna är för företagen den källa som skapar en högre kostnad för produktionen. Barnmat 

har ett pris som ligger mellan 1 och 10 procent över priset på konventionell barnmat. Det är 

inte någon nämnvärd skillnad på pris vilket främst grundas på att råvarorna inte är så mycket 

dyrare att ta fram. KRAV-märkt tomatketchup däremot har ett pris som är mellan 50 och 74 

procent högre än priset på den konventionella motsvarigheten. Denna stora skillnad beror 

främst på att tomater är mycket dyrare att producera samt att utbudet på råvaror kan variera 

med säsong. Prisskillnaden beror på hur framställningen går till samt i vilken grad det finns 

ett utbud. Ifall utbudet ökade, det vill säga att fler företag producerade, skulle priserna 

förmodligen sänkas. Men än så länge är situationen sådan att de ekologiska produkterna är 

dyrare. 

 
Enligt Nilsson ser konsumenterna ett mervärde i KRAV och är därför villiga att betala ett 

högre pris. Detta kan relateras till Mowens (1995) diskussion om att ett högre pris kan anses 

bero på en högre kvalitet hos produkten vilket tilltalar konsumenterna. Andra konsumenter 

menar dock att KRAV-märkta produkter endast är dyrare för att det finns ett KRAV-märke 

”ditsatt” på produkten. Vi menar att en sådan inställning beror på en skeptiskhet till detta 

”nya” fenomen med ekologiska produkter som för vissa konsumenter tar tid att ta till sig för 

att slutligen acceptera. De undersökningar vi har tagit del av visar en tydlig 

försäljningsökning inom de flesta områden för KRAV-märkningen. Varumärkesstrategen 

menar att ett ökat fokus i media och en ökad medvetenhet hos konsumenterna förändrar deras 

konsumtionsvanor, vilket syns i försäljningsstatistiken. Den relativt låga konsumtionen av 
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KRAV-märkt i dagsläget kan dock förklaras av att konsumenterna tycker att priset är för högt 

varför försäljningen hämmas. Vi menar att priset är den främsta negativa faktorn för KRAV. 

Trots allt är livsmedel en dagligvara som innebär en låg risk för konsumenterna. Då priset är 

högre på de märkta produkterna är det många konsumenter som säkerligen resonerar att 

”många bäckar små…” Priset är den hämmande faktorn till en försäljningsökning av 

ekologiska produkter. För att konsumentbeteende ska ändras och leda till ökad konsumtion av 

KRAV-märkt bör priset sänkas eller de personliga fördelarna höjas. En eventuell 

påverkningsfaktor skulle kunna vara en synligt försämrad miljö eller minskad mångfald som 

öppnar ögonen på de konsumenter som värderar dessa faktorer.  

 

6.3.4 Konsumentbeteende 

Vi har sett att många av de faktorer som KRAV står för, såsom miljö, ekologisk produktion 

utan kemiska bekämpningsmedel, djuromsorg och hög kvalitet, speglar de värderingar som 

konsumenterna säger sig värdera högt. Man kan ju tycka att eftersom många av värderingarna 

överensstämmer skulle efterfrågan på KRAV vara ännu större från konsumenternas sida. Vi 

ser en ökad försäljning av ekologiska varor, dock är den ganska liten. Även om siffror som 

fem till tio procents försäljningsökning på de ekologiska varorna verkar bra blir det en ganska 

liten ökning eftersom det handlar om fem till tio procents ökning på cirka två procent. Det 

förefaller som att det finns något som håller tillbaka utvecklingen av marknaden med tanke på 

att nästan alla faktorer pekar mot att KRAV är ett starkt varumärke som konsumenterna har 

tilltro till. En liten skara konsumenter har ett lågt förtroende för KRAV och många 

konsumenter tänker med plånboken i mataffären. Priset är en faktor som förklarar kundens 

beslut att inte köpa ekologiskt. Om den dominerande faktorn för köpbeteendet är priset eller 

vanan, raderar det ut andra faktorer såsom miljöhänsyn. Vi anser att om en konsument med 

ekologiska värderingar är införstådd i KRAV:s värderingar skulle det ge henne mer värde. Då 

skulle hon i högre grad förlita sig på märkningen och därmed skulle KRAV kunna ingå som 

ett accepterat varumärke i hennes beslutsprocess. Eventuellt skulle värderingsaspekten väga 

upp prisaspekten som idag förefaller ha en stor påverkan på köpbeslutet. 

 
Om en konsument har gjort en positiv utvärdering av KRAV kommer hon att leta efter 

KRAV-märkta produkter i affären eftersom att hon är målmedveten och vet vad hon vill ha. 

Konsumenten baserar värderingen av en vara bland annat genom tron på varan, behov, unik 
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erfarenhet och förväntningar och baserar sitt köp genom igenkännande av varan, sökande, 

alternativ utvärdering av andra produkter, köp och slutligen utvärdering efter köp. Om dessa 

värderas positivt av konsumenten ingår KRAV som en attraktiv produkt i hennes medvetande 

och en märkeslojalitet uppstår.  

 

De KRAV-märkta produkterna har en bättre smak än de konventionella trots att en del anser 

att de har ett sämre estetiskt utseende. Konsumenterna värderar fräschhet (87 %) och att 

maten ska vara god (95 %). Om man som konsument har erfarenhet av att konsumera KRAV-

produkter tack vare den goda smaken blir naturligt att vid köpprocessen välja KRAV just på 

grund av denna faktor. De konsumenter som tycker att miljöaspekten är viktig (67 procent) 

ser enligt oss förbi det estetiska utseendet såsom de konsumenter som i dagsläget köper 

KRAV-märkta produkter.  Konsumentverkets undersökning visar även på att över 60 procent 

anser att de framtida konsumtionsvanorna beror på miljöutvecklingen. Därför är en viktig 

faktor hur KRAV och miljöutvecklingen framställs i framtiden av viktiga aktörer såsom 

KRAV, media, företag och organisationer som Livsmedelsverket och Jordbruksverket.  

 

6.3.5 Syn på konsumentbeteendet i framtiden 

Den nya generationen är uppvuxen med mer ekologiskt tänkande runt sig än tidigare. 

Eftersom människans värderingar präglas mycket av omgivningen ser vi det som ett troligt 

scenario att dessa ungdomar kommer att vara mer benägna att köpa ekologiska produkter än 

den äldre generationen. Det är svårare att ändra äldre konsumenters vanor eftersom vi som 

människor finner det svårare att ändra våra värderingar efter att vi har fyllt 25 år. I 

omgivningen finns familjen och föräldrarnas handlingar som påverkningsfaktorer för barnens 

värderingar. Företag som riktar sig till en yngre målgrupp och väljer att KRAV-märka sina 

produkter bör få större fördelar än de som riktar sig till en äldre målgrupp. 

 

Vi anser att en förändring av samhället är på gång då man ser att den ekologiska försäljningen 

börjar öka allt mer. Under 2005 ökades Coops ekologiska livsmedel med fem procent och 

ICAs försäljning av ekologiska produkter ökade med tolv procent. Att försäljning av KRAV-

märkta produkter ökar beror på olika anledningar. Bland annat vill regeringen skapa en 

positiv inställning till ekologisk konsumtion. Den ökade offentliga konsumtionen gör att 
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många får erfarenhet av ekologisk mat till exempel i skolan eller på sjukhus. Erfarenhet kan 

leda till återköp varför vi ser att denna satsning kan leda till högre försäljningssiffror för 

ekologiska produkter framöver.  

 
Ytterligare en anledning till en ökad ekologisk konsumtion är medias fokus på miljöfrågor 

och hur djuren behandlas på gårdar. Vi ser att allt fler individer uppmärksammar att de, som 

konsumenter, kan förbättra dagens situation genom att ändra små saker i sina egna liv, som till 

exempel sina livsmedelsinköp. Ju mer påverkad människan blir av till exempel media och 

medmänniskor desto mer får hon upp ögonen för problemen. Detta leder henne till att söka 

alternativ för att förbättra situationen vilket i det här fallet skulle kunna vara att handla 

KRAV-märkt. Den nya generationen av hänsynstagande konsumenter kan skapa nya 

möjligheter för KRAV. För att över huvudtaget vara ett valbart alternativ i hyllan kan det 

krävas en miljömärkning på produkten.  

 

De företag vi har intervjuat är positivt inställda till att utöka sitt sortiment i ännu större grad 

med KRAV-märkta produkter ifall det finns konsumentefterfrågan. Det är trots allt den som i 

första hand har lett till att de en gång introducerade KRAV-märkt som ett alternativ i deras 

sortiment. Om efterfrågan ökar blir premisserna att framställa ekologiska produkter mer 

fördelaktiga för producenten. Det är svårt att göra omställningen från konventionell åkermark 

till ekologisk åkermark vilket Pettersson har kommenterat angående de ekologiska 

kaffeodlingarna. När en omställning väl har skett förbättras och utökas utbudet. Ju mer 

erfarenhet producenten har av att odla ekologiskt desto framgångsrikare skördar i framtiden. 

Vi menar därför att konsumenternas val idag har stor effekt på framtidens utbud av livsmedel.  
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7 Slutsats  

För att tydliggöra de resultat vi har kommit fram till delas syftet in i två delar för att 

förklara KRAV:s påverkan på varumärke respektive konsumentbeteende.  

 

7.1 En KRAV-märknings påverkan på varumärke 

En KRAV-märkt vara kan teoretiskt påverka varumärket negativt. Detta är dock inget vi 

har fått stöd för empiriskt. För både redan välkända och mindre kända varumärken kan 

en sammärkning med KRAV vara en genväg till en bättre image. Det ger en 

trovärdighetsstämpel och kan fungera som ett positioneringsverktyg.  

 

För de mindre företagen ger en KRAV-märkning tillträde till nya distributionskanaler. 

De stora företagen säger att ekologiska varor har lägre omsättning på hyllorna och en 

del av dem har även lägre marginal. Ur ett lönsamhetsperspektiv förefaller det därför 

negativt för den produktlinje de väljer att KRAV-märka. Om deras marknadsandel går 

upp och ökar den totala lönsamheten har vi inte studerat i denna uppsats. Vi har dock 

sett att KRAV-märkningen fungerar som en genväg till en bättre image.  

 

7.2 En KRAV-märknings påverkan på konsumentbeteende  

KRAV har uppnått en hög varumärkeskännedom och en klar majoritet är positivt 

inställda till det. Människan tror hon kan påverka genom aktiva val i konsumtionen och 

hon vill handla miljövänligt. KRAV-märket underlättar för konsumenten i hennes 

köpprocess men vi har däremot sett att hon till stor del inte köper ekologiska produkter. 

Vi tolkar det som att hon inte tycker att det är värt den extra kostnaden eller att hon har 

svårt att ändra rutiner. Det kan bero på att hon inte förstår vad KRAV står för. Om hon 

har förstått vad certifieringen står för betyder det att priset eller en svårighet att ändra 

vanor väger tyngre än att handla i enlighet med hennes värderingar. Vi anser att 

varumärket KRAV inte har övertygat konsumenten att en ekologisk vara är värd 10-100 

procent mer än en konventionell vara. Vi tror dock att KRAV-märket ger ett positivt 

värde jämfört med om företagen skulle sälja sina produkter som anonymt ekologiska.  
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7.2.1 Rekommendationer till certifieringsorgan  

Om KRAV vill behålla en stark ställning och visa sitt värde bör de öka konsumenternas 

kunskap om KRAV. Konsumenterna har sagt att de är villiga att konsumera mer 

ekologiskt om de förstod vilket värde det skulle ge dem personligen. Detta är något 

även andra certifieringsorgan kan ta lärdom av. De måste visa konsumenten vilka 

personliga fördelar som uppnås för att det ska bli ett intressant val.   

 

 

7.3 Förslag till fortsatta studier 

Vi har kommit i kontakt med några problemområden som skulle vara intressanta att 

forska vidare på men som det inte har funnits utrymme för i denna rapport. Ett av dessa 

är vad som väger tyngst i konsumentbeteendet. Vi har i denna uppsats förklarat faktorer 

som påverkar konsumenten men inte viktat dem mot varandra. Det skulle vara intressant 

att se om det går att få fram mönster i hur stor varje sådan faktor har för konsumentens 

köpbeteende.  

 

En annan fråga som har dykt upp är huruvida företagen är mer villiga än konsumenterna 

att satsa miljövänligt. De stora företagen säger att de inte har KRAV-märkta produkter 

för att tjäna pengar på dem utan att det kan vara så att andra fördelar såsom förbättrad 

image väger upp. Annars tycker vi att det verkar som att företag är mer villiga än 

konsumenter att göra ekonomiska uppoffringar för att satsa på miljön.  

 

Ett annat problemområde är KRAV:s påverkan på ekologisk import. Det anonyma 

importföretaget stötte på ett klart inträdeshinder på marknaden på grund av att KRAV-

märket existerar i Sverige. De större distributionskedjorna ville inte ta in deras 

produkter för vidareförsäljning när de endast var anonymt ekologiska. För dem blev det 

en klar fördel då försäljningen ökade och de fick tillgång till större distributörer när de 

KRAV-märkte produkten. Där kan man se hur KRAV-märket fungerar i dubbla 

riktningar. När ett företag har KRAV-märkta ekologiska produkter kommer de åt en 

viss kundgrupp. Men återförsäljarna vill inte ta in produkter som är ekologiska men ej 

KRAV-märkta. Därför kan KRAV-märket faktiskt hindra importen av utländska 

anonymt ekologiska produkter.  
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Då vi har sett att EU-märkningen har fått mer status och blivit accepterat i de svenska 

dagligvaruhandlarna ställer vi oss frågande till KRAV:s framtid som miljömärke. Trots 

att KRAV:s regler är striktare än EU-märkningen kan den senare säkerligen bli ett 

attraktivare val för de utländska företag som vill etablera sig på den svenska marknaden. 

De EU-certifierade varorna kommer att synas i affärerna redan under 2009. Vi ställer 

oss frågande till vad som kommer att hända med den svenska märkningen.  
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8 Källförteckning 

Här presenteras uppsatsens informationskällor med hänvisning till varifrån dessa är 

tagna. 

 

8.1 Telefonintervjuer 

Anonym respondent VD på ett importföretag, 3 december 2007 

Björneholm, S., Kvalitetsansvarig på Semper, 29 november 2007  

Insulander, E., Delägare av Tistelvind AB, 4 december 2007 

Jonsson, M., Informationsansvarig & Key Account hälsokost på Kung Markatta AB,  

6 december 2007 

Jönsson, L-E. Produktchef/Brand Manager på Felix, 3 december 2007 
 
Nilsson, N-O., Utvecklingschef på Kavli, 3 december 2007 

Pettersson, O., Marknadschef på Kraft Foods för bland annat Gevalia, 6 december 2007 

Salomonsson, P., Marknads- och Säljchef på Food Time, 7 december 2007 

Vollmer, C., Varumärkesstrateg på Pole Position Brand Management, 4 december, 2007 
 

8.2 Litteratur 

Aaker, D. och McLoughlin, D. Strategic Market Management, 2007, John Wiley & 

Sons, Ltd, West Sussex 

 
Anselmsson J. & Johansson U. Dagligvaruhandelns egna märkesvaror – konsekvenser 
och utvecklingstendenser, 2005, Lund Business Press, Lund 
 
Apéria, T. & Back, R. Brand Relations Management – Bridging the Gap Between 
Brand Promise and Brand Delivery, 2004, Liber AB, Malmö 
 
Björklund, M. & Paulsson, U. Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera, 
2003, Studentlitteratur, Lund 
 
Carroll, A.B. & Buchholtz, A. K, Business Society- ethics and stakeholder management, 
2006, Thomson 
 
Eriksson, L & Wiedersheim-Paul, F., Att utreda, forska och rapportera, 1997, Liber 
Ekonomi, Malmö 
 
Eriksson, L & Wiedersheim-Paul, F., Att utreda, forska och rapportera, 1999, Liber 
Ekonomi, Malmö 



En miljömärknings påverkan på varumärke & konsumentbeteende 

 
Källförteckning 

 

 

90 

 
Hart, S. & Murphy J. Brands: the new wealth creators, 1998, New York University 
press, New York 
 
Höst, M., Regnell, B, & Runeson, P, Att genomföra examensarbete, 2006, 
Studentlitteratur 
 
Jörgensen, C., Prisbildning och efterfrågan på ekologiska livsmedel, Rapport 2001:1, 
Livsmedelsekonomiska institutet 
 
Kapferer, J-N. [re]inventing the brand, - can top brands survive the new market 
realities? 2001, Kogan Page, London 
 
Keller, K. L., Strategic Brand Management – Building, Measuring, and Managing 
Brand Equity, 2nd edition, Pearson Prentice Hall, New Jersey 
 
Lundahl, U., & Skärvad, P-H., Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 
1982, Studentlitteratur, Lund  
 
Löhman, O. & Steinholtz, D., Det ansvarsfulla företaget, 2003, Ekerlinds Förlag 
 
Lönn, T. och Löhman, O. Varumärkets manuskript – Hur du framtidssäkrar ditt 
varumärk, 2000, Uppsala Publishing House AB, Uppsala 
 
McAlister, T.  & Ferrel, O.C. & Ferrel, L., Business and Society – a strategic approach 
to social responsibility, 2005, Houghton Mifflin company 
 
Melin, F., Varumärkesstrategi, 1999, Liber AB, Malmö 
 
Mowen, J.C., Consumer Behavior, 1995, Prentic-Hall, Inc 
Murphy, J., i Sätt värde på ditt märke, BNL Information Syd AB, 1990, Kristianstads 
Boktryckeri AB, Kristianstad 
 
Rosenqvist, H., Ekologiskt jordbruk – lönsamt för jordbrukaren?, SLI-SKRIFT 2003:5, 
Livsmedelsekonomiska institutet  
 
Schmidheiny, S., & Zorraquín, F., med the World Business Council for Sustainable 
Development, Financing Change, 1996, The MIT Press, London, Storbrittanien 
 
Selander, S. & Ödman, P-J., Text & Existens – Hermeneutik möter samhällsvetenskap, 
2004, Bokförlaget Daidalos AB, Riga, Lettland 
 
Silverström, U., i Sätt värde på ditt märke, BNL Information Syd AB, 1990, 
Kristianstads Boktryckeri AB, Kristianstad  
 
SIS Förlag AB, CSR – Sociatl ansvarstagande för företag, 2005, SIS Förlag AB 
 
Stevens, R., Att förstå människor – socialpsykologiska aspekter på jag, medvetenade 
och identitet,1998, Sage Publications of London, Thousand Oaks and New Delhi 



En miljömärknings påverkan på varumärke & konsumentbeteende 

 
Källförteckning 

 

 

91 

 
Söderlund, M., Den lojala kunden, 2001, Liber AB, Malmö 
 
Uggla, H., Affärsutveckling genom varumärket, 2002, Liber AB, Malmö  
 
Urde, M.,  i Sätt värde på ditt märke, BNL Information Syd AB, 1990, Kristianstads 
Boktryckeri AB, Kristianstad  
 
Wasson, C.R., Consumer Behavior – a managerial viewpoint, 1975, Educational 
Division of Lone Star Publishers 
 

8.3 Artiklar 

Bartlett, C.A.  & S. Ghoshal, Changing the Role of Top Management : Beyond Strategy 

to Purpose, 1994, Harvard Business Review, 72 (nov-dec), 79-88 

 
Bowen, H. R. (1953), in Wartick, S. L. & Cochran, P. L. (1985). The Evolution of the 
Corporate Social Performance Model. Academy of Management Review. 20(4) pp. 758-
769 
 
Bowman, C. & Ambrosini, V. (2000), Value creation Versus Value Capture; Value in 
Strategy, British Journal of Management, 11(1) 1-15 
 
Dahlsrud, A. (2006) How Corporate Social Responsibility is Defined: an Analysis of 37 
definition, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, DOI 
10.1002/csr.132  
 
Wahba, H. (2007) Does the market value corporate environmental responsibility? An 
empirical examination, Corporate Social Responsibility and Environmental 
Management, DOI: 10.1002/csr.153 www.intersciense.wiley.com 
 
TT,  Metro, 5 november 2007 
 
 

8.4 Elektroniska källor 
 
Bizbiz 2007-12-04 
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Coop 
Undersökning 2006-2007 
http://www.newsdesk.se/pressroom/coop/pressrelease/view/sveriges-stoersta-konsumentundersoekning-
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Co-operative bank, 2007-11-08 
www.co-operativebank.co.uk 
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Ekolantbrukarna , 2007-11-08 till 2007-11-20 
http://www.ekolantbruk.se/marknad/pdf/VM2006.pdf  
 
Europeiska gemenskapernas kommission – 2007-11-07 
Grönbok – främjande av en europeisk ram för företagens sociala ansvar, 2001  
http://ec.europa.eu/employment_social/soc-dial/csr/greenpaper_sv.pdf 
 
Kommissionens meddelande till rådet, europaparlamentet, ekonomiska och sociala 
kommittén och regionalkommittén om Europeiska gemeskapens sjätte 
miljöhandlingsprogram, Miljö 2010; Vår framtid – vårt val, 2001 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sv/com/2001/com2001_0031sv01.pdf 
 
Meddelande från kommissionen till rådet och europaparlamentet – Europeisk 
handlingsplan för ekologiska livsmedel och ekologiskt jordbruk”, 2004, Bryssel  
http://ec.europa.eu/agriculture/qual/organic/plan/comm_sv.pdf 
 

Felix 2007-12-14 
www.felix.se 
 
Food Time - 2007-12-14 
www.lecora-foodtime.se   
 
Gevalia - 2007-12-14 
www.gevalia.se  
 
IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change – 2007-12-20 
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg1/ar4-wg1-chapter1.pdf 
 
International Organization for Standardization - 2007-11-08 
http://www.iso.org/iso/home.htm 
 
Jordbruksverket– 2007-11-14 
www.sjv.se 
http://www.sjv.se/amnesomraden/statistik.4.7502f61001ea08a0c7fff101762.html 
 
Kavli - 2007-12-14 
www.kavli.se  
 
Konsumentverket - 2007-11-08 
www.konsumentverket.se 
http://www.konsumentverket.se/Documents/rapporter/2006/rapport_2006_13_061222.pdf -2007-11-25 
 
Kraft Food - 2007-12-14 
www.kraftfoodsnordic.com  

 
KRAV  – 2007-11-08 till 2007-12-15  
www.krav.se 
http://statistik2006.krav.se/ 
 
Konsumtionen av KRAV-märkt ökar med 20 procent per år, 2007 
http://www.krav.se/Documents/Broschyrer/Foradling.pdf 
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KRAV-broschyren ”Nu blir KRAV-märkets värde ännu tydligare” 2007-11-16  
http://arkiv.krav.se/arkiv/broschyr/Nu_blir_KRAV-markets_varde_annu_tydligare.pdf  
 
Undersökning utförd med SIFO Research International – 2007-11-05 
http://krav.se/ArticlePages/200711/14/20071114160726_public447/20071114160726_public447.dbp.asp 
 
Kung Markatta - 2007-12-14  
www.kungmarkatta.se  
 
LivsmedelsSverige - 2007-11-05 
http://www.livsmedelssverige.org/  
 
Livsmedelsverket - 2007-11-09 
www.slv.se  
http://Livsmedelsverket/Default.aspx?epslanguage=SV 
http://www.livsmedelssverige.org/statistik/produktion.htm 
 
Miljömärkarna , ”ett samarbete mellan Sveriges viktigaste miljömärken” 2007-11-12 
www.miljomarkarna.se 
 
Miljöpartiet - 2007-11-08,  
www.mp.se 
 
Patent- och registreringsverket - 2007-11-16 
www.prv.se 
www.prv.se/Varumarke/ nr 1 
 
Pole Position - 2007-12-15 
www.poleposition.nu  

 
Procordia Foods - 2007-12-14 
www.procordiafood.com 
 
Semper - 2007-12-14 
www.semper.se  
 
Statistiska Centralbyrån, SCB - 2007-11-23 
www.scb.se  
Livsmedelsförsäljningsstatistik 2006, Livsmedelsförsäljningen inom detaljhandeln och 
bensinstatioinerna 2006. Sveriges officiella statistik, statistiska meddelanden HA24 SM 
0701 
http://www.scb.se/Statistik/HA/HA0103/2006A01/HA0103_2006A01_SM_HA24SM0701.pdf 
 
Sveriges Miljömål – 2007-11-15 
http://miljomal.nu/Pub/Indikator.php?MmID=4&InkID=Eko-131%3A1-RUS&LocType=CC&LocID=SE 
 
Sveriges Regering – 2007-11-09 
www.regeringen.se 
 
SOU 2005:51, I slutbetänkandet Bilen, Biffen, Bostaden, Hållbara laster – Smartare 
konsumtion   
http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/59/80/4edc363a.pdf 
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Sveriges Riksdag - 2007-12-06 
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1960:644 
 
Tistelvind - 2007-12-14 
www.tistelvind.se  
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9 Bilagor 
Här presenteras de bilagor som uppsatsens empiriska del delvis  bygger på. 

9.1 Bilaga 1 – Intervjuguide företag 
Intervjufrågor till företag som har valt att KRAV-märka minst en produkt 

 

Frågor relaterade till ert företag 

1 – Har ni försäljning av KRAV och icke KRAV-märkta produkter av liknande 

livsmedel? 

 

OBS: Vid följande frågor bestäm två likvärdiga produkter där en är KRAV-märkt och 

en inte är KRAV-märkt, alternativt bestäm en produkt som är KRAV-märkt och utgå 

från den. 

 

2 – Vad är huvudanledningen/arna att ni valt att KRAV-märka er produkt? 

3 – Vilka fördelar ger KRAV-märkningen er? 

4 – Vilka nackdelar ger KRAV-märkningen er? 

5 – Används KRAV-märket i er marknadsföring? 

6 – Vet ni om ert varumärke är starkare (mer igenkänt) tillsammans med KRAV 

märket? 

7 – Lanserade ni produkten som KRAV-märkt från början, eller fanns produkten redan 

och att ni därefter KRAV-märkte den? 

8 – I vilken proportion säljer ni den KRAV-märkta produkten i relation till den icke-

KRAV-märkta? 

 

Frågor relaterade till konsumenten 

9 - Tror du att KRAV-märket ger extra värde för konsumenten? I så fall, på vilket sätt? 

10 – Har ni gjort en undersökning angående vad konsumenterna tycker om KRAV? Har 

ni fått tillgång till undersökningsunderlag från KRAV? Skulle vi kunna få ta del av det? 

 

Övrigt 

11 – Finns det någonting som du anser viktigt relaterat till KRAV som vi inte har frågat 

om?  
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9.2 Bilaga 2 – Intervjuade företag 
Kort information om företagen och personerna som telefonintervjuerna genomfördes 

med. 

Intervju 1 
Stina Björneholm, Kvalitetsansvarig på Semper, 29 november 2007  

Svenska Mjölkprodukter AB (SMP) grundades 1938 och startade produktionen i 

Sveriges första mjölkpulveranläggning. De var inblandade i ett flertal 

företagskonstellationer under de nästkommande 60 åren. År 2003 återuppstod Semper 

AB som ett fristående bolag renodlat kring varumärket Semper. De har visionen att bli 

Nordens ledande livsmedelsbolag inom barnmat och glutenfritt. År 2005 hade de en 

omsättning på nära 1 miljard kronor och de hade 233 anställda. Den KRAV-märkta 

barnmaten var fokus i intervjun. (Björneholm, 2007, www.semper.se, www.bizbiz.se) 

 

Intervju 2 
Nils-Olof Nilsson, Utvecklingschef på Kavli, 3 december 2007 

Kavli är en livsmedelskoncern som ägs av stiftelsen O. Kavli og Knut Kavli´s 

Almennyttige Fond. Delar av vinsten från Kavli går till Kavli-fonden och dess 

allmännyttiga verksamhet. Deras huvudbransch är tillverkning av ost, men de har även 

tillverkninga av senap, ketchup med mera. De sysslar även med partihandel av 

livsmedel. År 2006 hade de en omsättning på 320 miljoner och de hade 107 anställda. 

Vid intervjun valdes en jämförelse mellan en konventionell majonnäs och en KRAV-

märkt majonnäs. (Nilsson, 2007, www.kavli.se, www.bizbiz.se) 

 

Intervju 3 
Lars-Erik Jönsson, Produktchef/Brand Manager på Felix, 3 december 2007 

Varumärket Felix ägs av Procordia Food AB som ingår i den norska koncernen Orkla 

AS. Felix grundades 1939 och producerar bland annat potatismos, djupfrysta produkter 

och ketchup. Felix är marknadsledare på ketchup i Sverige och deras KRAV-märkta 

ketchup väljs för jämförelse i intervjun. En av anledningarna till det är att det är den 

enda produkten de har lyckats leverera året om, trots fluktuationer i utbudet av råvaror. 

Den KRAV-märkta ketchupen lanserades 1997. Procordia Food AB hade år 2006 en 

omsättning på 3,1 miljarder kronor och de hade 1 176 anställda. (Jönsson, 2007, 

www.felix.se, www.procordiafood.se, www.bizbiz.se) 
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Intervju 4 
Anonymt importföretag, VD, 3 december 2007 

Det anonyma importföretaget verkar inom branschen icke specialiserad partihandel med 

livsmedel, drycker och tobak, det grundades 1977 och har idag 34 anställda. De har 450 

produkter i sortimentet och omsättningen 2007 beräknas uppgå till 230 mkr. De flesta 

produkterna är importerade från Grekland och Italien. Företaget har försäljning av 

ekologiska produkter men endast två som är KRAV-märkta. För intervjun valdes deras 

KRAV-märkta olivolja ut. (anonym, 2007, företagets hemsida, www.bizbiz.se) 

 

Intervju 5 
Eva Insulander delägare av Tistelvind AB, 4 december 2007 
Tistelvind har hela sitt sortiment KRAV-godkänt. De har en förädlad produkt, 

mjölksyrejästa grönsaker på burk. Det finns en liten skara andra producenter i Sverige 

men Tistelvind har den ledande positionen inom detta produktområde. År 2006 hade 

Tistelvind fyra anställda och en omsättning på drygt 2 miljoner kronor. (Insulander, 

2007, www.tistelvind.se, www.bizbiz.se)  

 

Intervju 7 
Maria Jonsson, Informationsansvarig & Key Account hälsokost på Kung 

Markatta AB, 6 december 2007 

Kung Markatta AB har försäljning av både ekologiska och konventionella produkter. 

Kung Markatta som varumärke har dock endast ekologiska produkter men företaget 

säljer även varumärken som inte är ekologiska. Intervjun fokuseras på Kung Markattas 

KRAV-märkta konserverade tomater. År 2006 hade de 16 anställda och en omsättning 

på 112 miljoner kronor. (Jonsson, 2007, www.kungmarkatta.se, www.bizbiz.se) 

 

Intervju 8 
Ola Pettersson, Marknadschef på Kraft Foods för bland annat Gevalia, 6 

december 2007 

Gevalia är ett varumärke som ägs sedan 1971 av Kraft Foods. Gevalia är Nordens 

största kaffemärke och lanserades i Sverige 1920. Vid intervjun görs en jämföring av ett 

konventionellt mellanrostkaffe och ett KRAV-märkt mellanrostkaffe, som även är etiskt 

märkt med Rainforest Alliance Gevalias KRAV-märkta kaffe och Gevalias 
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konventionella kaffe, båda i mellanrost. Det KRAV-märkta kaffet lanserades 1996. 

Kraft Foods Sverige AB hade år 2006 en omsättning på 4,3 miljarder kronor och de 

hade 1 214 anställda. (Pettersson, 2007, www.gevalia.se, www.kraftfoodsnordic.com, 

www.bizbiz.se)  

 

Intervju 9 
Pehr Salomonsson, Marknads- och Säljchef på Food Time, 7 december 2007 

Food Time, Lecora AB och TSP food AB ingår i en och samma concern. Food Time 

producerar både traditionell och KRAV-godkänd färdigmat för detaljhandel och 

storkök. För intervjun väljs deras KRAV-märkta risgrynsgröt ut. Koncernen har ca 30 

anställda och en omsättning på ca 50 miljoner kronor per år. De är störst i Sverige inom 

segmentet KRAV-märkt kyld färdigmat. De är de som står bakom den vegetariska 

hamburgaren på MAX och de tillverkar Änglamark åt Coop. (Salomonsson, 2007, 

www.lecora-foodtime.se)  
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9.3 Bilaga 3 – Intervjuguide varumärkesstrateg 
Frågor till varumärkesstrateg 

 
GENERELLA FRÅGOR 

1. Vilken typ av värde ger ett varumärke till företaget? 

2. Vilken typ av värde ger ett varumärke till konsumenten? 

3. Vad är det som påverkar konsumenternas val av varumärke? 

4. Vad är viktigt för ett starkt varumärke i livsmedelsbranschen? 

 

KRAVSPECIFIKA FRÅGOR 

5. Har du jobbat med företag som valt att KRAV-märka någon produkt? Om du har 

det så tänk på de fallen, om du inte har det så utgå från ett teoretiskt perspektiv i 

nedanstående frågor.  

6. Hur påverkar KRAV-märket grossistföretagets varumärke? 

-ur företagets perspektiv? 

-ur konsumentens perspektiv? 

7. Skiljer sig svaret på ovanstående fråga beroende på hur välkänt 

grossistföretagets varumärke är? I så fall på vilket sätt? 

8. Eftersöker konsumenterna mer KRAV-märkt? 

9. Vad skulle få en konsument att välja KRAV-märkt istället för konventionella 

produkter i valet mellan likvärdiga produkter? 

 

10. Finns det någonting som du anser viktigt relaterat till KRAV som vi inte har 

frågat om?  
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9.4 Bilaga 4 – Information om varumärkesföretaget 
Kort information om företaget där vi hade en telefonintervju med en varumärkesstrateg.  
 

Intervju 6 
Christoffer Vollmer, Varumärkesstrateg på Pole Position Brand Management, 4 

december, 2007 

Pole Position Brand Management är en reklam-, design- och varumärkesbyrå med 

inriktning på positionering. Två personer arbetar på byrån som startades 2005. De 

arbetar med varumärkesbyggande och kommunikation. Christoffer Vollmer som vi 

intervjuade har erfarenhet från varumärkesbyggande inom livsmedelsbranschen. Han 

har även erfarenhet från ett flertal märkningar och certifieringar och dess påverkan på 

företagen och varumärkena. (Vollmer, 2007, www.poleposition.nu) 
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9.5 Bilaga 5 – Information om undersökningarna 
Här presenteras information om undersökningarna som delar av det empiriska avsnittet 

bygger på. 

 

Undersökning Konsumentverket 2006 
Konsumentverket har gjort en undersökning under 2006 som ämnar hitta de faktorer 

som påverkar konsumenten i hennes val eller bortval av att köpa ekologiska livsmedel. 

Resultaten är intressanta och speglar konsumentbeteendet i det svenska samhället. 

Syftet med undersökningen var för Konsumentverket att förstå varför individerna inte 

köper ekologiskt producerade produkter i större utsträckning trots att deras inställning är 

positiv till dessa.  

 

Undersökning Konsumentverket 2004  
År 2004 gjorde Konsumentverket en undersökning av utbud och pris på ekologiska 

varor. Undersökningen omfattade 100 livsmedelsbutiker på 11 orter i Sverige och 67 

ekologiska produkter. Vad gäller prisinformationen har det ekologiska (KRAV-märkta) 

alternativet jämförts med den billigaste konventionella motsvarigheten. Det bör 

uppmärksammas att det kan ge en något snedvriden bild för de konsumenter som köper 

de dyrare konventionella produkterna. För dessa konsumenter kan prisskillnaden vara 

lägre eller en KRAV-märkt produkt kan till och med vara billigare. 

 

Undersökning Coop 2007 
Coop har gjort en egen undersökning med sina kunder via deras hemsida mellan juni 

2006 och juni 2007. Svaren kommer från 61 200 svaranden som är i åldrarna 18-99 och 

65 procent är kvinnor. Alla respondenter är medlemmar i Coop. 

 
 

 


