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Sammandrag 

Kunder är idag mer aktiva vad gäller hållbar utveckling och ställer krav på att företag ska 

genomföra hållbarhetsaktiviteter. Därför fokuserar denna studie på hemelektronikkedjors 

hållbarhetsaktiviteter och vikten av att involvera kunderna i dem, för att skapa mervärde för 

båda parter. Syftet är att undersöka om den externa marknadsföringen av 

hållbarhetsaktiviteter når kunden samt om det löfte som ges uppfylls i den interaktiva 

marknadsföringen med dem. Likaså även undersöka hur kunderna uppfattar att hela processen 

skulle bli mer effektiv och engagerande för dem. Studien baserades på intervjuer med Media 

Markt och Elgigantens kunder samt på sekundär data från företagens hemsidor. Resultatet 

påvisar att hemelektronikkedjorna idag inte når ut till kunderna genom sin externa 

marknadsföring och att kunderna inte blir engagerade eller involverade i 

hållbarhetsaktiviteterna genom den interaktiva marknadsföringen. Studien indikerar däremot 

att företagen skulle kunna differentiera sig gentemot sina konkurrenter med sina 

hållbarhetsaktiviteter om de marknadsförs mer i butiken samt av personalen, och om 

företagen skulle nyttja kunderna som en värdeskapande resurs.  
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1. Introduktion 

I detta kapitel introduceras och redogörs de problemområden och bakgrund till varför 

forskningsområdet är intressant att vidare studera som senare mynnar ut i studiens syfte. 

Avslutningsvis presenteras en disposition över uppsatsens fortsatta upplägg. 

1.1 Inledning 
Hållbar utveckling är ett område som blivit allt mer centralt i dagens samhälle, för så väl 

staten, den offentliga sektorn, företag, intressenter och individer (Ottosson & Parment, 2013, s 

11). Det visar sig bland annat hos konsumenter, som blivit mer medvetna och ställer krav på 

att företag inte enbart ska bistå med produkter och tjänster utan även ska arbeta med hållbar 

utveckling (Charter, Peattie, Ottman & Polonsky, 2002). Många företag arbetar för att besvara 

kraven på hållbar utveckling genom aktiviteter i både sin verksamhet och i de tjänster de 

erbjuder sina kunder. Detta för att skapa ett mervärde för både sig själva och för kunderna 

samt för att bygga ett starkare varumärke och bli konkurrenskraftiga på sin marknad (Forne, 

2014; Grönroos, 2002, s 59 f.; Kolk & van Tulder, 2010; Ottosson & Parment, 2013, s 11 ff.). 

Företagens förmåga att integrera hållbarhetsaktiviteterna i sin verksamhet, samt i relationen 

till sina kunder genom sin marknadsföring och involvering med dem, menar forskare kommer 

att avgöra vilka företag som överlever eller försvinner från marknader under 2000-talet 

(Quaddus & Siddique, 2011, s 37).  

Det finns därför ett behov för fler företag att börja arbeta för att minska avståndet mellan sina 

hållbarhetsaktiviteter och sin marknadsföring, så att de ska kunna nå ut med budskapet till 

sina kunder och integrera dem i sina aktiviteter för hållbar utveckling. Lösningen för att 

minska avståndet kan vara att företagen börjar involvera kunderna och engagera dem i dessa 

aktiviteter genom interaktiv marknadsföring (Grönroos, 2002, s 59 f.; Ibid, s 65 ff.). Interaktiv 

marknadsföring definieras i denna uppsats som det tillfälle när företaget i interaktion med 

kunden ska uppfylla det löfte som de externt har marknadsfört om sina aktiviteter för hållbar 

utveckling. Extern marknadsföring definieras således som den process där företaget externt 

ger ett löfte om sina aktiviteter för hållbar utveckling till sina kunder. Det är därför viktigt att 

löftet som företagen ger i sin externa marknadsföring är det som levereras till kunden genom 

den interaktiva marknadsföringen, för att kunden ska bli involverad i företagets 

hållbarhetsaktiviteter och för att ett mervärde ska skapas för dem båda (Grönroos, 2002, s 65 

ff.; Ibid, s 115 f.). Kundinvolvering innebär därför de tillfällen när företaget genom sin 
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interaktiva marknadsföring involverar kunden i sina hållbarhetsaktiviteter samt använder 

interaktionen med kunden som en värdeskapande resurs för kontinuerlig vidareutveckling av 

dessa aktiviteter för en mer hållbar utveckling. Hållbar utveckling blir således en 

marknadsföringsstrategi för företagen, som genom kundinvolvering i sitt arbete för hållbar 

utveckling, kan skapa mervärde för både företaget och kunden, samt konkurrensfördelar på 

företagets befintliga marknad (Charter et al., 2002; Forne, 2014; Grönroos, 2002, s 65 ff.; 

Ottosson & Parment, 2013, s 11 ff.).  

Begreppet hållbar utveckling myntades år 1987 i Brundtlandrapporten “Our common future”, 

framtagen av FN:s världskommision för miljö och utveckling (WCED 1987, se Ottosson & 

Parment, 2013, s 15), och definieras som “…development that meets the needs of the present 

without compromising the ability of future generations to meet their own needs” (WCED, 

1987, s 41). Idag har begreppet fått en rad olika definitioner och innebörder (Quaddus & 

Siddique, 2011, s 38). I denna uppsats definierar vi företags arbete för hållbar utveckling som 

resultatet av de hållbarhetsaktiviteter företaget genomför, vars syfte är att förbättra 

miljömässiga och sociala aspekter i den dagliga verksamhet och därmed även för samhället i 

stort. Begreppet hållbarhetsaktiviteter innebär således alla de aktiviteter som företaget 

genomför för att uppnå hållbar utveckling. Exempel på hållbarhetsaktiviteter kan vara att 

företag ser över sin energiförbrukning eller har insamlingar för avfallshantering (Verksamt, 

2014). 

Ett exempel på en marknad där konsumenter är medvetna och ställer krav på att företagen ska 

arbeta med hållbar utveckling och där företag för att uppnå dessa krav utför 

hållbarhetsaktiviteter, är hemelektronikbranschen (ElektronikBranschen, 2014a). 

Hemelektronikbranschen definierar vi i denna uppsats som den marknad där företag säljer 

hemelektronik och vitvaror. Hemelektronikkedjor definieras som de aktörer som inom 

marknaden har flertalet varuhus eller butiker under samma namn och som säljer dessa typer 

av produkter. Företag inom hemelektronikbranschen är inte kända för att marknadsföra sina 

hållbarhetsaktiviteter, utan främst för att marknadsföra och positionera sig med låga priser på 

sina produkter. Företagen differentierar sig därför inte gentemot sina konkurrenter (Dagens 

Industri, 2014; Dunér, 2011; Fokus, 2014), och lyckas inte heller få konsumenterna att bli 

lojala. Konsumenterna styrs och lockas av priset, vilket gör att de byter företag i relation till 

det företag som erbjuder lägsta pris (ElektronikBranschen, 2014b). Som ett resultat av 

prispressningen råder det hård konkurrens på marknaden och flertalet hemelektronikkedjor 

har tvingats gå i konkurs (Zupanovic, 2013). Tidigare genomförda studier har påvisat att 
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företag genom att erbjuda låga priser, kan behålla och få kunder att handla hos dem under en 

viss tid, men att det inte är en effektiv eller lönsam strategi på lång sikt (Grönroos, 2002, s 35; 

Ottosson & Parment, 2013, s 122). Företagen måste därför hitta nya strategier för att kunna 

differentiera sig på marknaden, och företags aktiviteter för hållbar utveckling skulle kunna 

vara ett sätt för företagen att lyckas göra det (Elektronikbranschen, 2014b; Zupanovic, 2013).  

Eftersom det har blivit allt viktigare för företag att minska avståndet mellan sina 

hållbarhetsaktiviteter och marknadsföring (Grönroos, 2002, s 65 ff.; Quaddus & Siddique, 

2011, s 37), i samspel med faktorer som att hemelektronikbranschen (1) är så hårt 

konkurrensutsatt att företag gått i konkurs, för att företagen inte differentierar sig då de främst 

marknadsför låga priser (Dagens Industri, 2014; Dunér, 2011; Fokus, 2014; Zupanovic, 

2013). (2) Att kunderna inte är lojala mot företagen då de styrs av pris (ElektronikBranschen, 

2014b), (3) men att kunderna är medvetna och samtidigt ställer krav på att företagen ska 

arbeta med hållbar utveckling (ElektronikBranschen, 2014a), gör det således viktigt att 

företagen når ut till kunderna och uppfyller de löften de externt marknadsför om sina 

hållbarhetsaktiviteter, genom att involvera dem genom den interaktiva marknadsföringen 

(Grönroos, 2002, s 65 ff.).  

De företag som studien kommer genomföras på är hemelektronikkedjorna Elgiganten och 

Media Markt. Valet av dessa två företag grundar sig i att de är ledande inom 

hemelektronikbranschen på den svenska marknaden (ElektronikBranschen, 2014), är kända 

för att marknadsföra sig med låga priser (Lönegård, 2012), samt signalerar aktivt att de 

arbetar med hållbar utveckling (Elgiganten, 2014; Media Markt, 2014). Några exempel på hur 

hemelektronikkedjorna arbetar för hållbar utveckling är att de erbjuder miljöriktiga alternativ 

på produkter, och att de tar emot gamla förbrukade produkter för att på ett hållbart sätt 

återvinna dem (Elgiganten, 2014; Media Markt, 2014). 

1.2 Syfte        

Denna studie ämnar undersöka om hemelektronikkedjorna i sin externa marknadsföring 

skapar eventuella förväntningar hos kunden med löftet om hållbarhetsaktiviteter. Detta för att 

ta reda på om det marknadsförda löftet uppfylls i involveringen med kunden genom den 

interaktiva marknadsföringen. Dessutom ämnar studien vidare undersöka hur kunderna 

upplever att hemelektronikkedjor genom sina aktiviteter för hållbar utveckling skulle kunna 

skapa mervärde för kunderna samt dem själva. Dels genom att ta reda på hur kunderna 

upplever att hemelektronikkedjor mer effektivt skulle kunna arbeta för att nå ut med sitt löfte 
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om hållbarhetsaktiviteter i sin externa marknadsföring. Dels genom att ta reda på hur 

kunderna upplever att de skulle kunna bli mer involverade i hemelektronikkedjornas 

hållbarhetsaktiviteter genom den interaktiva marknadsföringen. 

1.3 Disposition        

Uppsatsen är disponerad enligt följande: efter introduktionskapitlet (kapitel 1), där bland 

annat vikten av att involvera kunden i hållbarhetsaktiviteter samt nödvändigheten av att 

differentiera sig inom hemelektronikbranschen tas upp. Utifrån redogjorda problem följer 

sedan en presentation av studiens syfte. Efter introduktionskapitlet följer ett teorikapitel 

(kapitel 2) där uppsatsens teoretiska ramar och centrala begrepp som 

tjänstemarknadsföringstriangeln, interaktiv marknadsföring och gapanalysens olika 

kvalitetsgap presenteras, för att sedan ställas i relation till studiens resultat och syfte. Vidare 

följer ett metodkapitel (kapitel 3), där en redogörelse för kvalitativ metod med personliga 

intervjuer, samt en sekundär datainsamling från respektive företags hemsida motiveras. 

Vidare förklaras hur insamlingen av data gick till och hur en frågeguide utifrån den 

operationaliserade teoretiska analysmodellen utformades. Efter metodkapitlet presenteras 

studiens erhållna resultat i ett resultatkapitel (kapitel 4), som sedan följs av ett analys- och 

diskussionskapitel (kapitel 5) där kundernas svar ställs i relation och tolkas utifrån de 

operationaliserade teorierna som nämnts i teoriavsnittet. Avslutningsvis besvaras studiens 

syfte i ett slutsatskapitel (kapitel 6), där slutsatser baserade på egna reflektioner utifrån 

analyskapitlet presenteras och sätts i ett större sammanhang. Avslutningsvis i detta 

slutsatskapitel redogör vi begränsningar med studien samt ger förslag på vidare forskning. 
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel redogörs innebörden av en tjänst sedan presenteras teorierna 

tjänstemarknadsföringens triangel och gapanalysen. Teoriernas olika innebörder och delar 

har tillsammans operationaliserats till grund för tolkningen av de resultat som framkommit i 

studiens undersökning utifrån studiens syfte.  

2.1 Hållbarhetsaktiviteter som en tjänst 
För att lättare förstå hur uppsatsens valda teorier är relevanta för studiens syfte samt för 

tolkningen av erhållet resultat, behövs en vidare förklaring av vad en tjänst innebär och hur 

den skapas. Detta på grund av att tjänstemarknadsföringens triangel och gapanalysen 

tillsammans behandlar utformning, marknadsföring samt kvalitetskontroll av tjänster 

(Grönroos, 2002, s 65 ff.; Ibid, s 115 ff.; Zeithaml, Berry & Parasuraman, 1988a). En tjänst 

består av tre grundläggande egenskaper: 

• Tjänsten består av en rad aktiviteter i en process snarare än av fysiska produkter.  

• Tjänsten produceras helt eller delvis samtidigt som den konsumeras.  

• Det är vanligt förekommande att kunden i någon mån deltar i processen vid 

tillverkningen av tjänsten. (Grönroos, 2002, s 59)  

Om kunderna blir delaktiga och involverade i processen där tjänsten produceras och levereras, 

kan de påverka utformningen av tjänsten och även tillvägagångssättet för hur företaget 

marknadsför dessa aktiviteter. På grund av tjänsters egenskaper och tillverkningen av dem är 

det svårt för företag att marknadsföra samt granska kvaliteten av dem. Detta eftersom det inte 

i förväg finns någon kvalitet att kontrollera då tjänsten inte helt tillverkas förrän i 

interaktionen med kunden. (Ibid, s 59 f.)  

I denna studie innebär begreppet tjänst de hållbarhetsaktiviteter som hemelektronikkedjorna 

genomför, och vidare i presentationen av valda teorier är det således hållbarhetsaktiviteter 

som åsyftas. Detta på grund av att företagets hållbarhetsaktiviteter är aktiviteter i en process 

och inte en fysisk vara, och för att vi är av uppfattning att tjänsten delvis produceras när den 

konsumeras genom den interaktiva marknadsföringen med kunden. Eftersom denna studie 

bland annat undersöker om hemelektronikkedjorna når ut med sitt löfte om sina 

hållbarhetsaktiviteter genom sin externa marknadsföring, för att sedan ställa resultatet i 
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relation till hur kunderna upplever att löftet uppfylls genom den interaktiva 

marknadsföringen, är valda teorier relevanta för studien. 

2.2 Tjänstemarknadsföringens triangel 
Tjänstemarknadsföringens triangel är en modell för utformning av tjänster och 

marknadsföring. Modellen beskriver tjänsteprocessen och förhållandet där ett företag genom 

sina resurser kan möjliggöra ett löfte om kvalitet av en tjänst, som sedan ska nå ut till kunden. 

För att nå ut till kunden marknadsför företaget löftet externt vilket sedan gör att löftet måste 

uppfyllas när företaget väl interagerar med kunden. Marknadsföringslöftet uppfylls således 

genom den interaktiva marknadsföringen, om löftet som ges om tjänsten motsvarar den 

faktiskt upplevda tjänstekvaliteten hos kunden i interaktionen med företaget. (Grönroos, 2002, 

s 65 ff.; Zeithaml, Bitner & Gremler, 2006, s 485 ff.) Interaktiv marknadsföring innebär 

tillfället då företaget i interaktion med kunden ska uppfylla det löfte som de externt har 

marknadsfört om sina aktiviteter. 

 

 

Figur 1. Tjänstemarknadsföringens triangel (Grönroos, 1996, s 10, se Grönroos, 2002, s 67) 

Vid framtagandet av en tjänst vet företag inte nödvändigtvis vad kunden vill ha och förväntar 

sig av en den. Effekten blir därför att företag inte heller till fullo kan fastställa vilka resurser 

som krävs samt i vilken utsträckning de ska brukas för att nå upp till kundens förväntningar. 

Kundens upplevda värde av tjänsten beror således på företagets resurshantering och om de 
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hanteras effektivt. Företags resurser är indelade i fem olika delar: personal, teknik, kunskap, 

kundens tid samt kunden själv (Grönroos, 2002, s 65 ff.). Personalen med kundkontakt 

innehar fördelen, jämfört med en marknadsföringsavdelning, att de ofta är i interaktion med 

kunden under avgörande ögonblick när tjänsten faktiskt produceras. Personalen fyller därför 

en funktion som deltidsmarknadsförare, och är en viktig resurs därför att de kan påverka 

relationen med kunderna samt deras upplevda värde av tjänsten genom den interaktiva 

marknadsföringen. Den teknik och kunskap personalen har till förfogande påverkar även den 

kundens uppfattning gällande tjänstens värde och kvalitet, samt personalens förmåga att 

effektivt hantera kundens tid. Kunderna kan också bli en värdeskapande resurs om företaget 

involverar dem i tjänstens utformning vilket kan leda till ökad nivå av upplevt värde 

(Grönroos, 2002, s 60; Ibid, s 65 ff.; Zeithaml et al., 2006, s 485 ff.). Kundinvolvering 

innebär de tillfällen när företaget genom sin interaktiva marknadsföring involverar kunden i 

sina aktiviteter samt använder interaktionen med denne som en värdeskapande resurs för 

kontinuerlig vidareutveckling av dessa aktiviteter. Exempel på det kan vara att involvera 

kunderna i hur de vill att tjänsten ska vara, eller hur informationen om den ska visas 

(Grönroos, 2002, s 60 f.; Ibid, s 65 ff.) 

För att vidare förstå om den externa marknadsföringen av hållbarhetsaktiviteter når kunderna 

och om förväntningar skapas, för att sedan se om löften och förväntningar uppfylls i den 

interaktiva marknadsföringen med kunderna, presenterar vi i nästa avsnitt en gapanalys. 

Modellens funktion hjälper till att förstå huruvida det råder skillnader mellan förväntad och 

upplevd tjänst och förklarar bakomliggande orsaker till varför skillnaderna uppstår. 

Gapanalysen blir således även den relevant för uppsatsens syfte. 

2.3 Gapanalys av tjänstekvalitet 
Gapanalysens syfte är att visa hur tjänstekvalitet uppstår genom att hitta bakomliggande 

källor till kvalitetsproblem. Den övre halvan ovanför den streckade linjen i modellen 

behandlar aspekter för kunden, medan den nedre halvan behandlar interna aspekter för 

företaget (Grönroos, 2002, s 115 ff.; Zeithaml et al., 1988a).  I modellen identifieras fem 

kvalitetsgap vars storlek och riktning påverkas av olika faktorer på företagets sida av 

tjänstekvalitet. Gapen är beroende av varandra vilket innebär att Gap 1 påverkar Gap 2, som i 

sin tur påverkar Gap 3, och så vidare. Konsumenternas kvalitetsuppfattning av tjänster 

påverkas alltså av dessa fem kvalitetsgap som kan uppstå. Därför bör företag försöka 

motarbeta dem för att skapa enighet mellan sig och sina kunder samt förbättra kvaliteten av 
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tjänsten. Kundens förväntade kvalitet av tjänsten baseras på olika aspekter så som: personliga 

behov, tidigare erfarenheter och företagets externa marknadsföring (Grönroos, 2002, s 115 ff.; 

Zeithaml et al., 1988a). Personliga behov och tidigare erfarenheter kommer vidare i denna 

studie innebära kundernas uppfattning och syn på tjänster, hur deras köpbeteenden är samt 

vad de efterfrågar. Den upplevda kvaliteten på tjänsten styrs av hur företaget uppfattar 

kundernas förväntningar, vilket avgör vad de eftersträvar att uppnå när de levererar tjänsten 

(Grönroos, 2002, s 116).  

 

Figur 2. Gapanalys av tjänstekvalitet (Zeithaml et al., 1988a, s 36) 

Det första gapet, Gap 1, uppstår när företaget missuppfattar kundernas kvalitetsförväntningar, 

det vill säga när ledningens uppfattning av kundens förväntningar inte överensstämmer med 

de faktiska förväntningarna (Zeithaml et al., 1988a). Gap 2 uppstår därför när de internt 

framtagna tjänstespecifikationerna inte stämmer överens med ledningens uppfattning av 

kundernas förväntningar (Grönroos, 2002, s 117). Gap 3 uppstår när den specificerade 

tjänstekvaliteten som ges av ledningen internt, inte nås eller uppfylls när tjänsten produceras 

och levereras. Gapet uppstår när personalen som ska leverera tjänsten inte kan eller vill uppnå 

den bestämda nivån av kvalitet för att specifikationerna är för komplicerade (Grönroos, 2002, 
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s 115 ff.; Zeithaml et al., 1988a). Gap 4 innebär att det som lovas genom den externa 

marknadsföringen inte samstämmer med den levererade tjänsten. Det kan bero på att den 

externa marknadsföringen lovar för mycket om tjänsten eller att den levererade tjänsten 

underpresterar kundens förväntningar (Grönroos, 2002, s 119). Utifrån 

tjänstemarknadsföringens triangel uppstår gap 4 om företagets resurshantering är ineffektiv, 

vilket gör att den interaktiva marknadsföringen inte fungerar (Grönroos, 2002, s 60; Ibid, s 65 

ff.; Zeithaml et al., 2006, s 485 ff.). Gap 5, som är en kombination av de andra fyra gapen, 

innebär att den faktiskt upplevda tjänsten inte motsvarar den förväntade tjänsten (Zeithaml, 

Berry & Parasuraman, 1988b). Utifrån tjänstemarknadsföringens triangel innebär det därför 

att löftet som ges i den externa marknadsföringen inte uppfylls genom den interaktiva 

marknadsföringen med kunden och att företagets resurshantering är ineffektiv, vilket kan 

påverka det upplevda värdet för kunden (Grönroos, 2002, s 65 ff.; Zeithaml et al., 2006, s 485 

ff.). 

2.4 Sammanfattning av teoretiskt ramverk 
Teorierna beskriver hur företag genom sina resurser skapar ett marknadsföringslöfte om en 

tjänst som de senare kommunicerar ut genom sin externa marknadsföring till sina kunder. 

Löftet uppfylls genom en interaktiv marknadsföring mellan företagets personal och kunden. 

Om inte företagets resurser, exempelvis personalen, är införstådda i innebörden av löftet eller 

vet hur den ska hanteras, kan således det löfte som externt kommunicerats ut inte till fullo 

uppfyllas. Det innebär att en ineffektiv resurshantering negativt kan påverka det upplevda 

värdet för kunden (Grönroos, 2002, s 65 ff.). Detta medför att det uppstår en skillnad mellan 

kundens förväntningar och den faktiskt upplevda tjänsten. Bakomliggande orsaker till varför 

den förväntade tjänsten inte motsvarar den upplevda tjänsten förklaras i gapanalysen 

(Grönroos, 2002, s 115 ff.; Zeithaml et al., 1988a). Den upplevda kvaliteten på tjänsten styrs 

av hur företaget uppfattar kundernas förväntningar, vilket avgör hur de utformar tjänsten samt 

vilken nivå av kvalitet företaget eftersträvar att uppnå av tjänsten vid leveranstillfället 

(Grönroos, 2002, s 116). I sin tur baseras den förväntade kvaliteten på tjänsten för kunderna 

på deras personliga behov, tidigare erfarenheter och företagets externa marknadsföring.  

2.5 Analysmodell  

Ovan presenterade teorier och deras olika delar kombineras nedan till en analysmodell för 

denna studie. Hemelektronikkedjornas externa marknadsföring om hållbarhetsaktiviteter 

motsvarar det som benämns som löfte i tjänstemarknadsföringens triangel. Företagets 
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resurshantering och interaktiva marknadsföring kommer användas för att tolka hur personalen 

involverar kunderna i företagens hållbarhetsaktiviteter och om det skapas ett mervärde. 

Eventuella skillnader av förväntat och upplevt värde genom den interaktiva marknadsföringen 

kommer att tolkas utifrån gapanalysen. För denna studie har vi kombinerat och slagit ihop 

Gap 4 med Gap 5. Detta innebär att det löfte som ges i den externa marknadsföringen i Gap 4 

motsvarar den förväntade tjänstekvaliteten i Gap 5. Den levererade tjänsten i Gap 4 motsvarar 

den faktiskt upplevda tjänstekvaliteten i Gap 5. Därmed baseras den förväntade tjänsten på det 

marknadsföringslöfte som ges i den externa marknadsföringen, och den faktiskt upplevda 

tjänsten baseras på den interaktiva marknadsföringen utifrån tjänstemarknadsföringens 

triangel. Detta kombinerade gap kommer vidare i uppsatsen benämnas som Gap A.  

Denna analysmodell kommer även att användas för att tolka innebörden av den del av syftet 

som undersöker hur kunderna upplever att hemelektronikkedjor genom sina 

hållbarhetsaktiviteter skulle kunna öka mervärdet för dem själva och för kunden. Oberoende 

om det existerar ett Gap A eller ej, kan analysmodellen underlätta att diskutera var och hur i 

modellen hemelektronikkedjorna skulle kunna förbättra sin resurshantering baserat på 

kundernas svar i undersökningen. Det är intressant då vi är av uppfattningen att ett företag 

alltid kan utveckla och förbättra sin marknadsföring och utformningen av sina tjänster. Valda 

teorierna samspelar på detta sätt med varandra och fungerar som en analysmodell för 

tolkningen av uppsatsens hela syfte samt för analys och diskussion av erhållet resultat.   

 

Figur 3. Analysmodell (Egentillverkad av uppsatsförfattarna, 2015) 
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3. Metod  

I kommande avsnitt redogörs och motiveras för kvalitativ metod bestående av personliga 

intervjuer med hemelektronikkedjornas kunder, samt en sekundär datainsamling från 

respektive företags hemsida. Vidare följer en förklaring på hur insamling av data gick till och 

hur en frågeguide utifrån den operationaliserade teoretiska analysmodellen utformades. 

Avslutningsvis beskrivs tillvägagångssättet för bearbetning av insamlad data. Löpande genom 

kapitlet motiveras metodvalet och genomförandet av studien, och forskningsetiska 

överväganden presenteras. 

3.1 Undersökningsstrategi    

Den valda metoden som undersökningen har baserats på, är först en sekundär datainsamling 

från Media Markt och Elgigantens hemsidor för att ta reda på företagens hållbarhetsaktiviteter 

och hur dessa marknadsförs. Vidare genomfördes även personliga intervjuer med 

hemelektronikkedjornas kunder. Tillvägagångssättet öppnade upp möjligheter att ställa 

samma frågor till båda företagens kunder men även olika följdfrågor som bättre lämpade sig 

för varje enskild hemelektronikkedja eftersom verksamheterna ter sig olika. Följdfrågorna 

skapade möjligheter att få vidare förståelse och utöka intressanta resonemang som uppkom 

vid de olika intervjutillfällena (jfr Saunders, Lewis & Thornhill, 2012, s 374 ff.). 

Utifrån studiens syfte ansågs intervjuer var mest lämpligt, för att intervjuer passar till 

kvalitativa analyser samt är att föredra när det undersökta problemområdet syftar till att ta 

reda på hur något är eller går till (Ibid, s 376). Det ska även poängteras att studiens resultat 

enbart är ett exempel på hur kundinvolvering av hållbarhetsaktiviteter genom den interaktiva 

marknadsföringen för hemelektronikkedjor kan te sig. Således kan inte resultatet ensam 

utgöra grunden för generella slutsatser av hur det går till inom hela hemelektronikbranschen. 

Likaså är respondenternas uppfattningar på förbättringsområden i studien endast exempel, och 

kan således inte förväntas utgöra alla konsumenters åsikter inom hemelektronikbranschen. 

Däremot torde resultatet kunna peka mot hur det skulle kunna te sig, vilket skulle kunna 

användas som grund för vidare studier och forskning kring ämnet.  

3.2 Val av respondenter 

Studiens undersökning baserades på intervjuer med Media Markts och Elgigantens kunder. 

De valdes utifrån ett typurval därför respondenterna var typiska för det fenomen som studien 

undersökte samt för att urvalsprocessen av respondenter kunde ske löpande under 
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undersökningens gång (jfr Ekström & Larsson, 2010, s 61 ff.). De kriterier som gjorde 

respondenterna typiska för studiens undersökning var att de hade varit inne i någon av 

hemelektronikbutikerna samt köpt en vara vid tillfället för genomförandet av intervjuerna. Det 

var fördelaktigt då undersökningen genomfördes utanför de båda butikerna vilket gjorde att vi 

på förhand inte kunde välja ut vilka respondenter som skulle intervjuas då det inte gick att 

förutbestämma vilka som handlade i butiken vid tidpunkten för genomförandet av studien. Att 

genomföra studien på två olika företag valdes för att kunna garantera att få tillgång till 

respondenterna mer effektivt för att kunna samla in data. Därmed inte för att jämföra 

företagens olika aktiviteter för hållbar utveckling eller jämföra kundernas uppfattningar av 

respektive företag.  

3.3 Datainsamling 
Hemelektronikkedjornas hemsidor användes för att tillgå information om företagens 

hållbarhetsaktiviteter samt se hur dessa marknadsfördes. Vid intervjutillfällena med 

hemelektronikkedjornas kunder intervjuades totalt 30 stycken respondenter, 15 stycken hos 

Media Markt och 15 stycken hos Elgiganten. Intervjuerna hölls utanför företagens butiker 

belägna i Uppsala för att kunna genomföra personliga intervjuer. Det ansågs fördelaktigt för 

att lättare kunna tolka och förstå innebörden av svaren genom att både höra tonläge samt se 

respondenternas kroppsspråk vid själva intervjutillfället (Saunders et al., 2012, s 406). Att 

hålla intervjuerna utanför butikerna skulle kunna ha medfört vissa begränsningar för 

insamlingen av data och således resultatet av studien. Exempelvis då det kan tänkas att 

kunderna var stressade och egentligen inte hade lust att ställa upp på intervjuer och därför 

skulle svara ganska kort och mindre utförligt på frågorna. Intervjuerna valdes därför att hållas 

så korta som möjligt, då det fortfarande ansågs vara mer fördelaktigt att hålla dem precis efter 

kunderna hade varit i butiken då deras upplevelse var färsk i minnet. 

Före intervjutillfällena testades frågeguiden på tre bekanta som inte var insatta i studiens 

problemområde eller syfte. Det ansågs vara lämpligt för att se hur lång tid intervjuerna skulle 

ta att genomföra samt för att ta reda på hur testpersonerna uppfattade frågorna och ifall det var 

något i frågeguiden som behövde ändras. Testintervjuerna som även kallas för pilotintervjuer, 

underlättade för att hinna göra nödvändiga ändringar som exempelvis att förenkla språkval i 

vissa frågor. Detta för att det inte skulle ske missuppfattningar vid genomförande av studiens 

faktiska intervjuer. (jfr Ektröm & Larsson, 2010, s 136) 



! 13!

Vid genomförandet av intervjuerna närvarade båda uppsatsförfattarna, där den ena ställde 

frågorna till respondenten och den andre tog anteckningar samt spelade in intervjun. Vid varje 

intervjutillfälle utgick vi från fyra delkrav som enligt Vetenskapsrådet (2014) utgör 

individskyddskravet. De innebär att vi vid varje intervju tillfrågade respondenten om 

samtycke till att delta, och förklarade att respondenten när som helst kunde avbryta intervjun 

om den ville det. Vidare informerades respondenten om studiens syfte samt vilken roll 

personen skulle ha för undersökningen. Respondenterna informerades även om att 

intervjuerna i samtycke med respondenten skulle spelas in, och att inspelningarna endast 

skulle användas till denna studie samt efter framställningen av resultatet skulle raderas (Ibid, 

2014). Vid genomförandet av intervjuerna var målet att spela in dem för att senare kunna 

lyssna på svaren en andra gång. Detta för att minimera risken för att missa relevant 

information samt risken att det kunde ha skett misstolkningar vid intervjutillfällena. Att spela 

in intervjuerna valdes även för att kunna transkribera eventuellt berikande citat som lämpade 

sig att använda i redogörelsen av erhållet resultat för studien.  

Tre av studiens respondenter ville inte medverka i studien om inspelningar gjordes, vilket 

gjorde att enbart 27 intervjuer spelades in av totalt 30. Det medförde således en risk att 

missuppfattningar skulle kunna ske vid dessa tillfällen. Detta försökte undvikas genom att 

enbart ta anteckningar från svar som stack ut från vanligen förekommande svar i andra 

intervjuer, eller om vissa svar kunde bli ett berikande citat för redogörelsen av resultatet i 

uppsatsen. Studiens respondenter valdes hållas anonyma därför att det för denna studie inte 

fyllde någon funktion att veta individernas namn, samtidigt som vi inte ville ställa onödiga 

frågor för att kunna hålla intervjuerna så korta och effektiva som möjligt. 

3.4 Utformning av frågeguide 
Studien och intervjuerna baserades på en frågeguide (Se bilaga 1). Frågeguider inleds 

vanligtvis med uppvärmningsfrågor för att få respondenten att känna sig bekväm och för att få 

tillgång till generell bakgrundsfakta om respondenten (Ekström & Larsson, 2010, s 64). 

Studiens intervjuer valdes däremot inte att inledas med uppvärmningsfrågor, då det lämpade 

sig mer till situationens kontext att hålla intervjuerna korta och koncisa. Intervjuerna 

baserades på elva huvudfrågor där även följdfrågor förekom. Dessa huvudfrågor delades upp 

och ställdes utifrån tre valda teman som baserades på begrepp och delar av studiens teoretiska 

analysmodell. Dessa teman var: 
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1. Personliga behov, tidigare erfarenheter och Media Markt/Elgigantens externa 

marknadsföring. 

2. Resurshantering av personal och interaktiv marknadsföring  

3. Kund som värdeskapande resurs 

Ett exempel på en fråga som ställdes inom tema 1 var: “Är företags hållbarhetsaktiviteter 

något som påverkar ditt val av butik eller produkt när du handlar?”. Denna fråga skapade 

möjlighet för respondenten att fritt svara på dennes syn på hållbarhetsaktiviteter och hållbar 

utveckling. Att vidare ställa följdfrågan: “Varför/varför inte?” gav intressanta svar om vad 

som påverkar och styr respondentens köpbeteende. Frågan: “Vet du om Media 

Markt/Elgiganten arbetar med hållbar utveckling och i så fall vilka aktiviteter de 

genomför?”, underlättade att ta reda på om respondenten hade nåtts av företagets externa 

marknadsföring. Exempel på en fråga som ställdes inom tema 2 var: “Pratade personalen 

med dig om hållbara alternativ eller något om deras hållbarhetsaktiviteter?” Denna fråga 

underlättade, tillsammans med andra frågor som berörde detta tema, att ta reda på hur 

respondenterna uppfattade att personalen i interaktionen med dem informerade om företagets 

hållbarhetsaktiviteter eller hållbara alternativ. Frågor som ställdes utifrån tema 3 underlättade 

att ta reda på hur kunderna upplevde att företagen mer effektivt kan marknadsföra 

hållbarhetsaktiviteter samt involvera dem genom den interaktiva marknadsföringen. Exempel 

på en fråga som ställdes inom tema 3 är: “Hur skulle de kunna gå till väga för att nå ut till dig 

om sina hållbarhetsaktiviteter i sin marknadsföring?”  

Samtliga frågor i frågeguiden var utformade till att vara breda och öppna, vilket medförde att 

respondenten kunde svara spontant och fritt utan att på något sätt bli styrd av oss som 

genomförde intervjun. De spontana svaren underlättade att hitta intressanta resonemang för 

studiens syfte, som senare i intervjun kunde vidareutvecklas genom att ställa mer styrda 

följdfrågor, vilket också gjordes vid några av intervjutillfällena (jfr Ekström & Larsson, 2010, 

s 64; Kvale, 1997, s 124; Saunders et al., 2012, s 374 f.).  

3.5 Bearbetning av data 
Den insamlade data som erhållits genom intervjuerna valdes att inte helt transkriberas, utan 

istället utgjorde inspelat material och tagna anteckningar från intervjutillfällena grunden för 

redogörandet av studiens resultat. Att inte transkribera alla intervjuer valdes på grund av två 

anledningar. Dels därför att det skulle vara mycket tidskrävande att transkribera samtliga 30 

intervjuer, dels därför att möjligheter fanns att återspela intervjuerna tack vare inspelningarna 
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om det rådde oklarheter från tagna anteckningar. Däremot valdes att transkribera citat som 

använts i uppsatsens resultatkapitel utifrån inspelad data. Citaten valdes för att antingen 

belysa en återkommande generell uppfattning eller utmärkande åsikter i studiens resultat. För 

att få en övergripande bild och uppfattning av samtliga intervjuer delades data upp utifrån 

samma teman som utgjorde frågeguiden. För att göra det gavs varje tema en enskild färg, där 

sedan alla svar som baserades på frågor tillhörande varje tema tilldelades samma färg. Detta 

tillvägagångssätt underlättade att identifiera mönster där respondenterna svarat någorlunda 

enigt, och således även där de tyckte olika.     
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4. Resultat     

I följande kapitel presenteras de resultat som erhållits från genomförda intervjuer samt från 

företagens hemsidor, som är viktiga och centrala för att senare kunna ställa i relation till 

studiens teoretiska analysmodell. På grund av det etiska skälet att respondenterna är 

anonyma, källhänvisas varje citat av Media Markts kunder som MM1, MM2 etc., och 

Elgigantens kunder källhänvisas som EG1, EG2 etc. 

4.1 Media Markt 

4.1.1 Media Markts externa marknadsföring  

Media Markt arbetar med hållbarhetsaktiviteter och menar att dessa är en integrerad del av sin 

verksamhet. Det kommuniceras ut att målen är att identifiera och möta globala sociala 

förändringar samt bidra till utvecklingen av hållbara lösningar. Genom dessa aktiviteter menar 

Media Markt att de skapar mervärde för sina kunder och andra intressenter (Metro Group, 

2014). Hållbarhetsaktiviteter de utför är bland annat att det i butikerna finns möjlighet för 

kunden att lämna in sina gamla produkter där Media Markt sedan skickar dem vidare inom 

Europa för att antingen återvinna dem på ett miljövänligt sätt eller att de ska säljas vidare 

(Media Markt, 2014a). Media Markt marknadsför även ett koncept som heter Flip4New, där 

de i sina butiker tar hand om kundernas förbrukade produkter i utbyte mot ett presentkort som 

kunden sedan kan använda hos dem. De marknadsför även att de kan hämta gamla varor 

hemma hos kunden i samband med leverans av en ny vara (Media Markt, 2014b). 

4.1.2  Personliga behov, tidigare erfarenheter och Media Markts externa 

marknadsföring 

När kunderna frågades vad hållbar utveckling innebär och betyder, svarar alla att hållbar 

utveckling och hållbarhetsaktiviteter är att arbeta för att förbättra miljön på något sätt. Flera 

menar även att det har att göra med att förbättra samhället och ta ansvar. Vid vidare 

följdfrågor om vad det innebär att förbättra miljön ges exempel på att snabbmatskedjor 

klimatkompenserar, och att det finns livsmedelsprodukter som är KRAV eller Fair Trade-

märkta som är mer hållbara och bättre för miljön. En kund svarar att hållbarhetsaktiviteter och 

hållbar utveckling innebär:  
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”Att använda och tillverka produkter som är skonsamma mot miljön vilket leder till att vi 

inte tar för mycket av jordens resurser, skulle jag säga. Att se till att framtida generationer 

kan njuta av det jorden har att erbjuda.” (MM5, 2014) 

Många av kunderna tror att företags hållbarhetsaktiviteter skulle kunna påverka dem att välja 

en butik eller en produkt som är hållbar före ett företag eller en produkt som inte är det: 

“Nej men jag tycker att det är viktigt att företag som kan ska hjälpa till att förbättra 

miljön, eller att arbetsförhållanden ska vara bra och att produkterna tillverkas på rätt sätt. 

Jag skulle inte handla produkter där jag vet att de har tillverkats under hemska 

förhållanden.” (MM9, 2014) 

Kunderna tycker också att det är viktigt att företagen arbetar med hållbar utveckling, 

samtidigt som de menar att vilken produkt det gäller, påverkar om de skulle kunna tänka sig 

att köpa ett mer hållbart alternativ. De menar även att priset fortfarande nästan helt styr 

huruvida de köper en hållbar produkt eller inte. De skulle välja det mer hållbara alternativet 

om inte priset blir för högt i jämförelse med andra liknande produkter. 

“...om jag fick välja mellan likvärdiga produkter så skulle jag välja den om den är hållbart 

utvecklad, men jag lägger ingen tid på att själv ta reda på det. Är det inte för stor 

prisskillnad skulle jag nog välja det bättre alternativet men annars skulle jag ändå välja 

den mest prisvärda.”  (MM3, 2014) 

Vid frågan om kunderna tycker att företag borde marknadsföra sina hållbarhetsaktiviteter, 

tycker många att det är viktigt att företagen gör det. De tycker så för att de anser det blir 

lättare att veta vilka som arbetar med hållbarhet och inte. Samtliga är även eniga om att de 

tror att företag kan vinna på att marknadsföra sina hållbarhetsaktiviteter och hållbara 

produkter mer. På frågan om varför de tror att företagen kan vinna på det, svarar en kund: 

“Därför att man vill veta vilka val man står inför. Utgår man som jag från priset, vill man 

veta vad man offrar om det är ett billigt alternativ. Om man är upplyst eller medveten om 

vilka fördelar med saker som är hållbara så kanske man kan tänka sig att betala lite mer.” 

(MM1, 2014) 

Även fast alla kunderna tror att företag kan vinna på att marknadsföra aktiviteterna så svarar 

ändå några att de själva inte bryr sig mycket för att priset för dem är viktigast, men säger 

samtidigt att de tror att andra kunder tycker att hållbarhetsaktiviteter är viktigt.  
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I frågan gällande vad kunderna vet om Media Markts hållbarhetsaktiviteter, vet ingen av dem 

om att företaget arbetar för hållbar utveckling och därmed inte heller hur de gör det. Däremot 

tror många kunder att Media Markt arbetar med hållbarhetsaktiviteter samt att de förväntar sig 

att de ska göra det: ”Det tror jag säkert att de gör men det är verkligen ingenting som syns. 

Deras reklamer handlar ju bara om att visa att de har lägst priser.” (MM13, 2014). Kunderna 

svarar att de inte heller får några förväntningar utifrån Media Markts aktiviteter för hållbar 

utveckling. På frågan gällande huruvida Media Markt bör marknadsföra sina 

hållbarhetsaktiviteter i sin reklam, på sin hemsida samt i butiken, menar kunderna att om de 

faktiskt arbetar med hållbar utveckling bör de marknadsföra det. En kund beskriver hållbarhet 

som en viktig trend och det skulle hjälpa kunder att fatta bättre beslut i butiken. 

Marknadsföringen av hållbarhetsaktiviteter i själva butiken, som exempelvis 

återvinningsstationer eller konceptet Flip4New, märkte ingen av kunderna av: ”Jag märkte 

ingenting, fast jag tittade inte särskilt noga heller. Jag visste vad jag skulle ha redan innan jag 

kom hit och gick bara in och köpte det.”(MM4, 2014).  

På frågan om det är bra eller dåligt att hållbarhetsaktiviteterna inte syns i butik svarar 

kunderna att det är dåligt: ”De borde marknadsföra sig mer med det. Då hade jag kunna välja 

bättre alternativ och rent egoistiskt så skulle jag känna att jag gör ett bättre val, att man har 

varit duktig och får en ego-kick.” (MM11, 2014).  

4.1.3 Resurshantering av personal och interaktiv marknadsföring  

Merparten av kunderna pratade med personal när det var inne butiken, då främst med 

kassapersonalen, men svarar att ingen ur personalen informerade om hållbara alternativ eller 

om Media Markts hållbarhetsaktiviteter: ”Nej det gjorde de inte, men det fanns egentligen 

aldrig något tillfälle. Jag visste ju vad jag ville ha.” (MM4, 2014).  

4.1.4 Kund som värdeskapande resurs 

Vissa menar att Media Markt skulle kunna marknadsföra hållbara produkter bättre i butiken 

genom att exempelvis skylta specifikt för dessa produkter vid prisskyltarna eller genom att ha 

symboler som står för hållbara produkter. En kund svarar också att Media Markt skulle kunna 

marknadsföra hållbara produkter och sina hållbarhetsaktiviteter i sin reklam eller att de skulle 

kunna driva en miljökampanj. Majoriteten av kunderna tror också att de skulle kunna bli 

påverkade eller i alla fall överväga att välja och köpa mer hållbara produkter om 

prisskillnaden inte är för stor, om personalen vid mötet i butik skulle informera dem om 

fördelar och hur de olika produkterna skiljer sig åt. 



! 19!

4.2 Elgiganten 

4.2.1 Elgigantens externa marknadsföring  

Elgiganten marknadsför på sin hemsida ut sina miljömål och miljöpolicys. De säger att de 

strävar efter att öka energieffektiviteten samt reducera företagets utsläpp för att förebygga 

växthuseffekten och globala klimatförändringar. Elgiganten kommunicerar ut att sina interna 

mål är att: ”… öka möjligheterna att återvinna förpackningsavfall, reducera våra affärsresor, 

få till stånd miljövänligare transporter samt reducera energiförbrukningen i våra butiker”. 

(Elgiganten, 2014). Externt är målet: ”… att erbjuda miljöriktiga alternativ där det är möjligt, 

samt förmedla tips och råd som kan bidra till att göra det dagliga användandet mer 

miljövänligt”. Vidare säger de att: ”Genom korrekt märkning, information och ett brett 

sortiment ska vi göra det så enkelt som möjligt för våra kunder att köpa och använda 

produkter på ett så miljövänligt sätt som möjligt”. (Elgiganten, 2014) 

Elgiganten uttrycker även att de fokuserar på miljöaspekten genom alla led i sin verksamhet 

och vill influera sina kunder att tänka mer på hållbarhet och miljö. I allt från val av produkt, 

förbrukning, till hanteringen av produkten när den är förbrukad. Butikerna tar emot förbrukad 

hemelektronik, och hämtar produkten vid leverans av nya produkter samt fokuserar på att vara 

tillgängliga för miljöriktig hantering. Företaget vill och försöker uppmuntra sina kunder att 

engagera sig och ta med sig sina gamla produkter till butiken så att Elgiganten kan ta hand om 

produkterna och återvinna material samt hantera farliga och miljöskadliga material. (Ibid, 

2014) 

4.2.2 Personliga behov, tidigare erfarenheter och Elgiganten externa marknadsföring 

De genomförda intervjuerna med Elgigantens kunder, visar att de i första hand tänker på 

miljöfrågor och återvinning vid frågan om vad deras uppfattning kring vad 

hållbarhetsaktiviteter och hållbar utveckling innebär. Endast en av alla respondenter nämner 

att det även innebär ett socialt ansvarstagande utöver arbetet för en förbättrad miljö: ”Som jag 

har uppfattat, är det väl när staten och organisationer arbetar för att förbättra miljön, så som 

att minska utsläpp eller generellt försöker att förbättra samhället.” (EG3, 2014).  

Vid val av butik eller produkter väljer kunderna inte butik utifrån företags 

hållbarhetsaktiviteter, utan väljer främst de butiker som har billiga produkter eller de som 

erbjuder kvalitetsprodukter som då kan vara lite dyrare. Men samtidigt säger kunderna att de 

tror att de skulle kunna bli påverkade att välja en produkt som är mer hållbar om inte 

prisskillnaden är för markant: ”Det är klart att företag som jobbar för att förbättra miljön är 
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bra men jag tänker inte på det när jag handlar. Jag handlar oftast på de ställen där det är 

billigast.” (EG7, 2014). Däremot menar några av kunderna att om de via media får reda på att 

företag inte arbetar med hållbarhet eller tar ansvar, exempelvis att de har dåliga 

arbetsförhållanden eller att produkterna innehåller farliga ämnen, skulle de välja bort de 

företagen och inte handla hos dem. 

Majoriteten av kunderna tycker att företag ska marknadsföra sitt arbete med hållbar 

utveckling och vad de aktivt gör. De menar också att det finns ett intresse för att få veta vad 

företagen faktiskt gör och tror också att många andra skulle kunna vara intresserade av att få 

reda på det: ”Det är väl bara bra om de visar att de arbetar för att förbättra miljön, det är ju 

bara dumt att de inte gör det. Om de nu gör det, det vill säga.” (EG12, 2014). 

Det framkommer att få av kunderna vet vad Elgiganten genomför för hållbarhetsaktiviteter, 

men flertalet tror att de i någon form arbetar med hållbar utveckling: ”Det känns som att alla 

företag idag på något sätt arbetar med hållbarhet, fast det är inte ofta man vet vad de faktiskt 

gör. Det är rätt konstigt att de inte marknadsför något annat än priserna.” (EG2, 2014). 

Eftersom få av kunderna vet vilka typer av hållbarhetsaktiviteter som Elgiganten utför, har de 

inga direkta förväntningar utifrån marknadsföringen, förutom förhoppningen av att de på 

något sätt arbetar med hållbar utveckling. Däremot känner två av kunderna till att Elgiganten 

har en återvinningstjänst i sina butiker där de tar emot gamla produkter, men ingen av dem 

har använt tjänsten. På följdfrågan om varför de inte utnyttjat möjligheten att lämna in gamla 

produkter, svarar en av kunderna: ”Visst är det bra att man kan göra det, det tycker jag 

verkligen, men jag glömmer alltid bort att ta med mig prylar hemifrån som jag inte använder 

längre. Ska försöka komma ihåg det i framtiden.” (EG9, 2014). 

Ingen av kunderna, utöver de två som tidigare nämnt känner till att Elgiganten tar emot gamla 

elektronikprodukter, upplevde eller la märke till marknadsföringen av hållbarhetsaktiviteter i 

butikerna. En kund menar också att denne aldrig har tänkt på att kolla efter exempelvis 

hållbara produkter eller skyltar inne i hemelektronikbutiken (EG7, 2014), medan en annan 

svarade: 

“Jag tror inte att folk brukar åka till sådana här butiker för att strosa runt, utan jag tror att 

man oftast vet vad man ska ha och därför bara går in och köper det snabbt. Man kanske 

frågar var saker står för någonstans, men annars kollar man inte runt extra tror jag.” 

(EG10, 2014). 
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4.2.3 Resurshantering av personal och interaktiv marknadsföring  

Angående om kunderna pratade med någon personal när de var inne i butiken så svarar de 

olika. Många gjorde sina ärenden utan direkt kontakt med personal utöver själva kassa-

personalen, där det sällan förekom någon dialog. De som tog kontakt med personal hade ofta 

frågor om var en viss produkt fanns i butiken, men ingen av respondenterna upplever att 

personalen själv tog kontakt med dem, och således inte heller informerade om Elgigantens 

hållbarhetsaktiviteter eller hållbara produkter.  

4.2.4 Kund som värdeskapande resurs 

En stor del av kunderna tror att de skulle kunna bli påverkade av personal att välja en mer 

miljövänlig eller hållbar produkt om de blev informerade om vad det är som gör produkten 

bättre. Majoriteten svarade även att de eventuellt skulle köpa fler hållbara produkter om de 

inte var allt för mycket dyrare än de andra alternativen. En kund sade följande: 

“Om jag är osäker och står och väljer mellan två produkter i butiken och en säljare 

kommer och berättar att en av produkterna är mer hållbar och att priset inte är så olika, 

skulle jag nog faktiskt köpa den bättre produkten. Men jag tror även att säljarna måste 

kunna förklara hur produkterna är bättre och vad som skiljer dem åt, för att man ska vilja 

köpa det dyrare alternativet.” (EG4, 2014) 

Vid frågor om Elgigantens marknadsföring av hållbarhetsaktiviteter svarar i stort sett alla att 

de gärna vill se och veta mer, både i reklam och i butik. De tycker att det är dåligt att företaget 

inte marknadsför sina hållbarhetsaktiviteter mer. På frågan hur Elgiganten skulle kunna 

marknadsföra sina hållbarhetsaktiviteter svarar kunderna varierat. Förslag på 

förbättringsområden som ges är bland annat att Elgiganten kan börja visa hållbara produkter i 

sin reklam i TV. En annan kund tycker också att: ”De skulle antingen kunna ha symboler i 

hyllorna som skyltar att det är ett miljöbra alternativ på produkterna eller att det finns info i 

butik om hur Elgiganten jobbar med hållbarhet, kanske en monter.” (EG1, 2014). 
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5. Analys & Diskussion 
I kommande avsnitt redogörs en analys och diskussion utifrån erhållet resultat som jämförts 

med och tolkas utifrån den teoretiska analysmodellen. Analysen och diskussionen redogörs 

utifrån de tre teman som utgör frågeguiden för intervjuerna.  

5.1 Personliga behov, tidigare erfarenheter och Media Markt/Elgigantens externa 

marknadsföring 
Majoriteten av kunderna ser på hållbarhetsaktiviteter och hållbar utveckling som att företag 

arbetar för att förbättra miljön i sin dagliga verksamhet, samtidigt som vissa anser att det 

vidare innebär att förbättra samhället och ta ett socialt ansvar. De tycker även att företag 

måste marknadsföra aktiviteterna mer för att kunderna ska få reda på dem och att kunderna 

själva är av uppfattning att konsumenteter idag är allt mer medvetna i hållbarhetsfrågor. 

Därför tror de att företag bara har att vinna på att marknadsföra sina aktiviteter mer. Utifrån 

dessa svar indikerar det redan här, att företagen generellt har svårt att nå ut till kunden med 

sina hållbarhetsaktiviteter genom sin externa marknadsföring eftersom kunderna vill se och 

veta mer. I kontrast med att respondenterna tycker att det är viktigt att företagen marknadsför 

sina hållbarhetsaktiviteter, menar många fortfarande att priset på produkten är det som avgör 

om de skulle köpa den eller inte, därmed inte om produkten är hållbar. I relation till 

gapanalysens aspekter om att personliga behov och tidigare erfarenheter påverkar kundernas 

förväntningar (Grönroos, 2002, s 115 ff.), påvisar erhållet resultat således att kundernas 

köpbeteende påverkar deras förväntningar på hållbarhetsaktiviteter. Detta på grund av att det 

främst är priset som styr om de kommer köpa en hållbar produkt eller inte. 

Kunderna i denna studie, förutom två, vet inte om att Media Markt eller Elgiganten arbetar 

med hållbarhetsaktiviteter även fast båda företagen kommunicerar ut sina 

hållbarhetsaktiviteter för hållbar utveckling på sina hemsidor. Det innebär utifrån 

tjänstemarknadsföringens triangel att de inte når ut med det löfte de kommunicerar ut i sin 

externa marknadsföring (Ibid, s 65 ff.). Det enda löfte som kunderna nås av enligt dem själva, 

är att marknadsföringen enbart handlar om låga priser och att ingenting om företagens 

hållbarhetsaktiviteter syns. Detta indikerar att företagen borde se över hur och var de 

marknadsför sina hållbarhetsaktiviteter, därför att resultatet påvisar att marknadsföringen av 

hållbarhetsaktiviteter via hemsidorna kanske inte är det mest effektiva sättet att nå ut till 

kunderna på. Eftersom kunderna inte nås av löftet gällande hållbarhetsaktiviteter får de därför 

inte heller några förväntningar på att företagen ska uppfylla löftet. Detta skapar således inga 
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förutsättningar för personalen att genom den interaktiva marknadsföringen uppfylla en 

förväntning som inte existerar (Grönroos, 2002, s 65 ff.; Ibid, s 116 ff.; Zeithaml et al., 

1988a;  Zeithaml et al., 1988b). Utifrån gapanalysen påvisar det därför att det inte uppstår 

något Gap A, det vill säga en skillnad mellan förväntad och upplevd tjänst (Zeithaml et al., 

1988a). Att det inte uppstår ett Gap A är generellt ett mål för företag, eftersom att ett icke 

existerande sista gap i gapanalysen då hänvisar till att företagen effektivt hanterar sina 

resurser samt att de redan vid utformandet av tjänsten vet vilka förväntningar kunden har, och 

lever upp till dem (Grönroos, 2002, s 65 ff.; Ibid, s 116 ff.; Zeithaml et al., 1988a;  Zeithaml 

et al., 1988b). Utifrån denna studie är däremot ett obefintligt Gap A inte ett lyckat resultat för 

företaget, eftersom att hållbarhetsaktiviteterna aldrig når kunden och att det aldrig har uppstått 

en förväntning hos kunden.  

5.2 Resurshantering av personal och interaktiv marknadsföring  

Även fast merparten av kunderna hade någon form av kontakt med personal när de var i 

butiken, var det ingen av dem som blev informerade om hållbarhetsaktiviteter eller hållbara 

alternativ, som exempelvis Media Markts Flip4New-koncept eller att kunderna kan lämna in 

förbrukade produkter i båda butikerna (Elgiganten, 2014; Media Markt, 2014b). Att 

personalen inte gjorde det, samspelar inte med det som företagen externt marknadsför på sina 

hemsidor att de ska göra. Där kommuniceras det ut att personalen ska informera kunderna om 

hållbara alternativ och ge tips som kan göra kundens användning av produkterna mer 

miljövänliga (Elgiganten, 2014). Tjänsten hållbarhetsaktiviteter produceras därför inte av 

personalen genom den interaktiva marknadsföringen och således blir personalen en ineffektiv 

resurs utifrån tjänstemarknadsföringens triangel (Grönroos, 2002, s 65 ff.). Dessa faktorer är 

således ett resultat av att den interaktiva marknadsföringen inte fungerar (Ibid, s 65 ff.). 

Vidare pekar detta resultat mot att det, utifrån gapanalysens olika kvalitetsgap, existerar gap 

som påverkar effektiviteten och utformningen av tjänsten samt marknadsföringen av den. 

Eftersom att personalen inte informerar kunderna fast att det externt marknadsförs att de ska 

göra det, kan detta ses som att det existerar ett Gap 3 utifrån gapanalysen. Detta eftersom det 

kan tänkas vara så att personalen inte kan uppnå den bestämda nivån av kvalitet som satts 

internt av företaget (Grönroos, 2002, s 115 ff.; Zeithaml et al., 1988a). Resultatet indikerar 

ytterligare att företaget internt inte lyckats kommunicera ut de framtagna 

tjänstespecifikationerna, vilket således gör att personalen inte informerar kunderna om sina 

hållbarhetsaktiviteter. Vidare ska förtydligas att studien inte har undersökt den interna 

kommunikationen eller resurshanteringen av personal i denna studie, men att studiens resultat 
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ändå påvisar att det råder skillnader i vad som kommuniceras ut externt och vad som 

levereras.  

Flertalet av kunderna tror att de skulle kunna bli påverkade att välja en hållbar produkt om 

personalen informerade om dem i butiken. Det skulle således kunna innebära att om 

personalen i butiker informerar om hållbarhetsaktiviteter och hållbara alternativ, skulle den 

interaktiva marknadsföringen bli mer effektiv (Grönroos, 2002, s 65 ff.). Personalen i form av 

deltidsmarknadsförare skulle därför kunna påverka kunderna att förändra deras köpbeteenden 

och göra dem engagerade i hållbarhetsaktiviteter genom att informera dem, oavsett om 

kunderna hade några förväntningar på tjänsten utifrån den externa marknadsföringen när de 

var i butiken.  

5.3 Kund som värdeskapande resurs 
Även fast studiens resultat påvisar att kunderna inte är särskilt aktiva i dagsläget vad gäller 

hållbar utveckling, så är de samtidigt positivt inställda till hållbarhetsaktiviteter och hållbara 

alternativ på produkter. De vill att företagen ska visa hur de arbetar med sina 

hållbarhetsaktiviteter både i reklam och i butik, samt vill bli informerade mer om det av 

personalen eftersom att de tror att de skulle bli mer engagerade i hållbar utveckling. Då 

kunderna själva gav exempel på hur hållbarhetsaktiviteter skulle kunna marknadsföras genom 

att ha symboler och skyltar i butiken, eller att företagen skulle kunna ha 

hållbarhetsreklamkampanjer, påvisar igen att hemelektronikkedjornas externa marknadsföring 

inte räcker eller är det mest effektiva sättet att nå ut till kunderna på. Återkopplat till 

tjänstemarknadsföringens triangel tyder det vidare igen på att företagen inte har en effektiv 

resurshantering för varken framställandet av löftet som ges i den externa marknadsföringen 

eller av personalen i den interaktiva marknadsföringen. Detta därför att de inte använder 

kundens åsikter och krav som en värdeskapande resurs, vilket således även gör att det inte 

skapas ett mervärde för varken kunden eller dem själva (Grönroos, 2002, s 65 ff.).  
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6. Slutsats 

I kommande avslutande kapitel besvaras studiens syfte samt presenteras de slutsatser som 

studien har lett fram till. Avslutningsvis diskuteras begränsningar av studien samt ges förslag 

på vidare intressant forskning där denna studie skulle kunna användas som utgångspunkt. 

6.1 Slutsatser  
Denna studie ämnade undersöka om hemelektronikkedjorna i sin externa marknadsföring 

nådde ut till kunden med löftet om sina aktiviteter för hållbar utveckling, för att se om kunden 

fick eventuella förväntningar av det. Detta för att ta reda på om det marknadsförda löftet 

uppfylldes i involveringen med kunden genom den interaktiva marknadsföringen. Vidare 

ämnade studien undersöka hur kunderna upplever att hemelektronikkedjor skulle kunna skapa 

mervärde för kunderna och för dem själva genom sina aktiviteter för hållbar utveckling. Detta 

dels genom att ta reda på hur kunderna upplever att hemelektronikkedjor mer effektivt skulle 

kunna arbeta för att nå ut med sitt löfte om hållbarhetsaktiviteter i sin externa marknadsföring. 

Dels genom att ta reda på hur kunderna upplever att de skulle kunna bli mer involverade i 

hemelektronikkedjornas hållbarhetsaktiviteter genom den interaktiva marknadsföringen. 

Studiens resultat visar att hemelektronikkedjorna Media Markt och Elgiganten inte når ut till 

sina kunder och således inte lyckats skapa förväntningar för dem genom sin externa 

marknadsföring om hållbarhetsaktiviteter som redogörs på sina hemsidor. Det marknadsförda 

löfte som kunderna nås av är enbart det om låga priser på produkterna som företagen erbjuder. 

Kunderna har därför inte några förväntningar på hållbarhetsaktiviteter utifrån företagens 

externa marknadsföring, eftersom de inte vet om att företagen genomför sådana aktiviteter för 

hållbar utveckling. Detta medför även att kunderna i dagsläget, inte heller blir involverade 

eller engagerade genom den interaktiva marknadsföringen för att tillsammans med företagen 

arbeta för en hållbar utveckling. 

Däremot kan det konstateras att kundernas inställning till hållbara produkter och företags 

aktiviteter för hållbar utveckling är positiv. Om personalen skulle informera dem om 

aktiviteterna och hållbara alternativ tror kunderna att de skulle börja köpa hållbara produkter, 

så länge prisskillnaden på liknande icke hållbara produkter inte är för stor. Vidare gav 

kunderna förslag och exempel som företagen kan använda i sin marknadsföring för att lättare 

nå ut till dem och på så sätt skapa en förväntning. Skulle således Media Markt och Elgiganten 

marknadsföra sina hållbarhetsaktiviteter mer effektivt på de sätt som kunderna har föreslagit, i 
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samband med att kunderna är positivt inställda till hållbarhet, torde förväntningar kunna 

uppstå hos kunderna och således göra dem mer engagerade.  

Vidare indikerar resultatet och analysen att det enbart skulle kunna skapas positiva följder för 

företagen om de skulle lyckas använda sina kunder som en värdeskapande resurs vid 

framtagandet av tjänsten genom den interaktiva marknadsföringen, samt för hur de externt 

kan marknadsföra hållbarhetsaktiviteterna. Kunderna skulle bli mer lojala mot företaget om 

de blev involverade, vilket också skulle medföra att ett mervärde skulle skapas för både 

företaget och kunderna. Detta om företaget genom den interaktiva marknadsföringen skulle 

uppfylla det löfte samt förväntningarna på hållbarhetsaktiviteter som kunderna fått genom den 

externa marknadsföringen, som de även själva varit med och framställt. Det skulle vidare 

kunna medföra att företagen skulle kunna lyckas differentiera sig och bli mer 

konkurrenskraftiga gentemot sina konkurrenter på marknaden. Detta om de kombinerar denna 

mer effektiva marknadsföringsstrategi om hållbarhetsaktiviteter med marknadsföringen om 

deras låga priser eftersom kundernas köpbeteenden fortfarande styrs av pris. Lyckas företagen 

med detta skulle det inte bara vara en effektiv marknadsföringsstrategi utan skulle även kunna 

vara en överlevnadsstrategi för företagen. 

6.2 Begränsningar med studien 

Att studien baserades på 30 intervjuer och att de hölls relativt korta, medför att resultatet av 

studien inte kan anses vara tillräckligt omfattande för att kunna dra generella slutsatser 

gällande hela hemelektronikbranschen. Därmed fordras vidare forskning för att kunna 

säkerställa hur situationen ter sig inom hela hemelektronikbranschen. Däremot påvisar 

erhållet resultat att det råder enhetliga uppfattningar hos respondenterna utifrån de frågor som 

ställdes och de teman som vi utgick från. Det torde därför innebära att den analys och de 

slutsatser som dragits och presenterats ovan ändå kan ge en giltig indikation på hur 

hemelektronikkedjors externa marknadsföring av hållbarhetsaktiviteter når ut till kunden, om 

kunden blir involverad samt hur företagen skulle kunna förbättra dessa aspekter för att få 

kunderna mer engagerade i hållbarhetsaktiviteter och för hållbar utveckling. 

6.3 Vidare forskning 

Löpande genom denna uppsats har funderingar och sidospår utöver studiens syfte uppstått, 

som skulle vara intressant att göra vidare forskning på. Ett intressant komplement till denna 

studie skulle vara att undersöka hur marknadsföringslöftet i den externa marknadsföringen 

möjliggörs internt i företaget och bland dess resurser. Detta för att se om det råder skillnader i 
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uppfattningar kring löftet mellan ledning, heltidsmarknadsförare och deltidsmarknadsförare. 

På så sätt skulle samtliga kvalitetsgap i gapanalysen kunna tillämpas som analysmodell, vilket 

skulle ge en mer heltäckande bild av vilka eventuella brister som gör att Gap 5 uppstår. Det är 

intressant att ta reda på för att sedan kunna ställas i relation till denna studies resultat kring 

hur företagets kunder nås genom den externa marknadsföringen och om löftet uppfylls genom 

den interaktiva marknadsföringen. Likaså i relation till resultatet på kundernas uppfattningar 

och förslag på förbättringsområden. Att undersöka om uppfattningarna av det löfte som 

externt marknadsförs skiljer sig åt internt, skapar således möjligheter för företaget att se över 

sin interna kommunikation för att förbättra sin marknadsföring. En sådan studie skulle kunna 

genomföras på Elgiganten och Media Markt, men det skulle även vara intressant att studera 

på vilket företag som helst som erbjuder någon form av tjänst.  

 

 

 

 

 

 

 



!

Referenser      

Charter, M., Peattie, K., Ottman, J. & Polonsky, J. M. 2002. Marketing and sustainability. 
Cardiff: Centre for Business Relationships, Accountability, Sustainability and Society 
(BRASS).  

Dagens Industri. 2011. “Nestor sågar svenska hemelektronikbranschen”, Dagens Industri, 
Hämtad 2014-12-30 från http://www.di.se/artiklar/2011/11/18/nestor-sagar-svenska-
hemelektronikbranschen/.  

Dagens Industri. 2013. “Ingen ljusning för hemelektronikbranschen”, Dagens Industri, 
Hämtad: 2015-01-04 från http://www.di.se/arrrtiklar/2013/2/27/ingen-ljusning-for-
hemelektronikbranschen/.  

Dunér, H. 2011. “Priskrig kostar miljarder”, Svenska Dagbladet, Hämtad 2014-11-21 från 
http://www.svd.se/naringsliv/priskrig-kostar-miljarder_6080745.svd.  

Ekström, M. & Larsson, L. (red.) 2010. Metoder i kommunikationsvetenskap. 2. uppl. Lund: 
Studentlitteratur.  

ElektronikBranschen.se. 2012b. “Prisfokus ger ingen kundlojalitet”. Hämtad 2014-12-09 från  

http://www.elektronikbranschen.se/nyheter/prisfokus-ger-ingen-kundlojalitet/.  

ElektonikBranschen. 2013a. “Kunder vill handla mer hållbart”. Hämtad 2014-12-08 från 
http://www.elektronikbranschen.se/nyheter/kunder-vill-handla-mer-hallbart/.  

Elgiganten. 2014. “Miljöpolicy”. Hämtad 2014-11-12 från 
http://www.elgiganten.se/cms/miljopolicy/miljopolicy/.  

Forne, D. 2014. “Svenska företag tar CSR-ansvar”, DagensHandel, Hämtad 2014-12-11 från 
http://www.dagenshandel.se/nyheter/svenska-foretag-tar-csr-ansvar/.  

Grönroos, C. 2002. Service management och marknadsföring: en CRM ansats. 1. uppl. 
Malmö: Liber ekonomi.        

Gummesson, E. 1991. "Marketing-orientation Revisited: The Crucial Role of the Part-time 
Marketer", European Journal of Marketing, Vol. 25, No 2, pp. 60 - 75. 

Kolk, A. & van Tulder, R. 2010. “International business, corporate social responsibility and 
sustainable development”, International Business review, Vol. 19, No 2, pp. 119-125.  

Kvale, S. 1997. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

Lönegård, C. 2012. “Prisjaktens baksida”, FOKUS, nr. 40, Hämtad  2014-11-21 från 
http://www.fokus.se/2012/10/prisjaktens-baksida/.  

Media Markt. 2014a. “Flip4new”. Hämtad 2014-12-10 från 
http://www.mediamarkt.se/mcs/shop/flip4new.html.  

Media Markt. 2014b. “Återvinning”. Hämtad 2014-12-10 från 
http://www.mediamarkt.se/mcs/shop/atervinning.html.  



!

Metro Group. 2014. “Sustainability & CSR”. Hämtad 2014-11-12 från 
http://www.metrogroup.de/internet/site/metrogroup/node/11177/Len/index.html.  

Ottosson, M. & Parment, A. 2013. Hållbar marknadsföring: hur sociala, miljömässiga och 
ekonomiska hänsynstaganden kan bidra till hållbara företag och marknader. 1. uppl. Lund: 
Studentlitteratur.    

Quaddus, M. A. & Siddique, M.A.B. (red.) 2011. Handbook of corporate sustainability: 
frameworks, strategies and tools. Cheltenham [u.a.]: Edward Elgar. 

Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. 
1987. Hämtad 2014-11-26 från http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf.  

Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. 2012. Research methods for business students. 6. ed. 
Harlow: Pearson. 

Verksamhet. 2014. ”Hållbart företagande”. Hämtad 2014-12-18 från 
https://www.verksamt.se/starta/hallbart-foretagande. 

Vetenskapsrådet. 2002. “Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning”. Hämtad 2014-12-21 från http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf.   

Zeithaml, V. A., Berry, L. L., Parasuraman, A. 1988a. “Communication and Control 
Processes in the Delivery of Service Quality”, Journal of Marketing, Vol. 52, No. 2, pp. 35-
48.  

Zeithaml, V. A., Berry, L. L., Parasuraman, A. 1988b. “A Conceptual Model of Service 
Quality and Its Implications for Future Research” Journal of Marketing, Vol. 49, No. 4, pp. 
41-50.  

Zeithaml, V. A., Bitner M-J. & Gremler. D. D. 2006. Services marketing: integrating 
customer focus across the firm. Boston: McGraw-Hill.  

Zupanovic, P. 2013. “Priskrig på elektronik slår hårt”, Sydsvenskan, Hämtad 2014-12-08 från 
http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/priskrig-pa-elektronik-slar-hart/.  

 
 

 

 

 

 

 

 



!

Bilaga 1. – Frågeguide för intervjuer med kunder 

Tema 1: Personliga behov, tidigare erfarenheter och Media Markt/Elgigantens externa 
marknadsföring. 

1. Vet du vad hållbar utveckling är för något? (Sedan förklarar vi vår definition)  

2. Är företags hållbarhetsaktiviteter något som påverkar ditt val av butik eller produkt när du 
handlar? 

-    Varför då/ Varför inte? 

3. Tycker du att företags hållbarhetsaktiviteter och arbete med hållbar utvecklig är något som 
de borde marknadsföra? 

-    Varför då/ Varför inte? 

4. Vet du om Media Markt/Elgiganten arbetar med hållbar utveckling och i så fall vilka 
aktiviteter de genomför? 

5. Får/har du några förväntningar utifrån deras marknadsföring om deras 
hållbarhetsaktiviteter? 

6. Hur tyckte du att deras marknadsföring av hållbar utveckling och hållbarhetsaktiviteter 
visades i butiken? 

• Tycker du det är bra eller dåligt? 

Tema 2: Resurshantering av personal och interaktiv marknadsföring  

7. Träffade du eller pratade med någon personal när du var inne i butiken? 

8. Pratade personalen med dig om hållbara alternativ eller något om deras 
hållbarhetsaktiviteter? 

Tema 3: Kund som värdeskapande resurs 

9. Tror du att du blir påverkad att köpa mer hållbara produkter om personalen skulle 
informera dig om andra alternativ i butiken? 

10. Är Media Markts/Elgigantens hållbarhetsaktiviteter något de borde marknadsföra ut mer 
eller mindre? 

• Varför/Varför inte?  

11. Hur skulle de kunna gå till väga för att nå ut till dig om sina hållbarhetsaktiviteter i sin 
marknadsföring? (Ex, marknadsföring i butiken, i reklam eller på deras hemsidor) 
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