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Sammanfattning	
Det har aldrig funnits så många konsumtionsalternativ som det finns idag, det existerar stora 
livsmedelskedjor med mängder av alternativ av samma typ av produkt. Enligt statistiska 
centralbyrån har försäljningen av ekologiska livsmedelsprodukter ökat stadigt i Sverige. Det 
skulle därmed gå att tyda en trend i Sverige att individer aktivt väljer att köpa ekologiska 
livsmedelsprodukter, men sett till den totala försäljningen är andelen ekologiskt konsumtion 
fortfarande liten. Forskare menar att konsumenter behöver konsumera mer ekologiskt för att 
värna om miljön, men få konsumenter är villiga att utöka deras ekologiska konsumtion trots en 
positiv attityd gentemot att handla ekologiskt.  
 
Tidigare forskare visar på att konsumenter har en positiv attityd vad gäller ekologiska 
livsmedelsprodukter och associerar sig gärna med produkterna. Det går dock att identifiera ett 
attityd och beteende gap vad gäller köp av ekologiska livsmedelsprodukter. Detta betyder att 
konsumenter uppger att de har en positiv attityd gentemot ekologiska livsmedelsprodukter men 
när de ska köpa livsmedelsprodukter väljer de oftast konventionella livsmedelsprodukter istället. 
Det finns därmed ett gap mellan konsumenters åsikt eller attityd jämfört med deras handling eller 
beteende. Attityd och beteende gapet har identifierats av ett flertal forskare, och flera forskare har 
nämnt att det behövs mer forskning för att belysa vilka faktorer som ligger bakom att detta gap 
existerar.  
 
Studien ämnar studera faktorer som belysts i tidigare forskning som möjliga hinder för 
konsumenter att köpa ekologiska livsmedelsprodukter. Dessa faktorer är priskänslighet, 
personliga erfarenheter, etisk skyldighet/ skuld, informationsbrist (kunskapsbrist), 
kvalitetsuppfattning, varumärkeslojalitet samt cynism. Dock nämner forskaren att det behövs mer 
forskning för att klara av att belysa dessa faktorer som de främsta hinder för ekologisk 
konsumtion. Min studie har därmed studerat dessa faktorer för att se om det är dem som hindrar 
svenska konsumenter att köpa ekologiska livsmedelsprodukter.  
 
Studiens resultat visar på att det finns en priskänslighet hos svenska konsumenter, det vill säga att 
konsumenter väljer att inte köpa ekologiska livsmedelsprodukter då de tycker att priset är för 
dyrt. Studien visar även på att det finns en informationsbrist (kunskapsbrist) vad gäller 
innebörden att köpa ekologiska livsmedelsprodukten, detta i samband med att konsumenter kan 
uppleva en tveksamhet till om de litar på ekologiska märkningar (cynism). Det vill säga, 
konsumenter köper inte ekologiska livsmedelsprodukter på grund av bristande information och 
kunskap kring vad det gör för skillnad. Det gick även att urskilja att konsumenter hindras från att 
köpa ekologiska livsmedelsprodukter på grund av en varumärkeslojalitet till konventionella 
livsmedelsprodukter eller en ovilja till att förändra deras konsumtionsbeteende. Konsumenter 
köper därmed inte ekologiska livsmedelsprodukter då de inte vill byta ut de konventionella 
livsmedelsprodukter de köper idag.  
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1	Inledning		
Denna del av studien börjar med en introduktion där jag tar upp bakgrund samt planerat 
upplägg för studien. Jag kommer att presentera problemformulering samt syfte med studien, de 
avgränsningar som jag har satt på studien samt förklaringar på definitioner.  

 
(Flödesschema 1) 

1.1	Introduktion	till	studien	
Det har aldrig funnits så många konsumtionsalternativ som det finns idag, det existerar stora 
livsmedelskedjor med mängder av alternativ av samma typ av produkt. Konsumenter gör dagligt 
ett aktivt val om vilka och vad de vill stödja genom deras beslut att köpa produkter från ett visst 
varumärke eller företag. Enligt statistiska centralbyrån (2014) har försäljningen av ekologiska 
livsmedelsprodukter ökat stadigt i Sverige. Det skulle därmed gå att tyda ett mönster i Sverige 
där individer aktivt väljer att köpa ekologiska livsmedelsprodukter, men sett till den totala 
försäljningen är andelen ekologiskt konsumtion fortfarande relativt liten, på mindre än 5 procent. 
(statistiska centralbyrån, 2014)  

Datta (2011, s. 126-128) menar att konsumenter har möjligheten att minimera deras 
miljöpåverkan genom att välja ekologiska produkter framför konventionellt producerade 
produkter. I ett ekologiskt jordbruk förs ett naturligt kretslopp vilket betyder att ingen 
konstgödsel tillsätts, den naturliga gödseln får istället berika jorden med organiskt material. I 
ekologiska livsmedel är det mindre kemikalierester, vilket genererar i ett mindre utsläpp av 
kemikalier i naturen och dricksvattnet samt att bönderna inte utsätts för lika hälsoskadliga ämnen. 
De gödslingsmetoder som används vid ekologisk odling minskar riskerna för urlakning av 
näringsämnen, som orsakar övergödning, vilket är risken vid konventionellt producerade 
livsmedel. Detta samtidigt som den biologiska mångfalden gynnas. (Natur och miljö, u.å.) Det 
finns därmed många orsaker till varför konsumenter bör välja det ekologiska alternativet framför 
konventionella livsmedel. Enligt forskning gjord av Meier et al (2015, s. 193-208) går det att dra 
slutsatsen att ekologiskt producerade livsmedel har en lägre miljöpåverkan jämfört med 
konventionellt producerade livsmedel. Det ligger därmed en vikt i att välja det ekologiska 
alternativet för att hushålla med jordens resurser, undgå syntetiska bekämpningsmedel samt värna 
om miljön, djuren samt bonden (ICA, u.å.). Mainieri et al (1997, s. 190) menar även att ett 
förändrat beteende vad gäller konsumtion där konsumenter väljer att köpa ekologiska produkter 
skapar ett mer miljöanpassat samhälle.  

I Sverige finns det flera regler som gäller för ekologiska livsmedelsprodukter, detta för att en 
produkt ska få kallas för just ekologisk. Konstgödsel och syntetiskt framställda kemiska 
bekämpningsmedel får inte förekomma om en produkt ska vara ekologiskt certifierad, inte heller 
genetiskt modifierade organismer eller bestrålning. Vid livsmedelsprodukter som innefattar kött, 
ska fodret till djuren vara ekologiskt odlat, djuren ska även befinna sig i en miljö där de får vara 
utomhus och behålla sina naturliga beteenden. Läkemedel för djur ska även det användas med 
stor försiktighet. För att säkerhetsställa att ekologiskt märkta livsmedel lever upp till de krav som 
finns måste de kontrolleras av ett godkänt kontrollorgan. Klarar produkten av de kravs som ställs, 
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	 2	

får livsmedlet ha en ekologisk certifiering. (Livsmedelsverket A, 2015) Det finns flera olika 
märkningar som står för att livsmedlet är ekologiskt, de mest kända märkningarna i Sverige är 
KRAV, EU, ICA I LOVE ECO och GARANT ECO. Är en livsmedelsprodukt märkt med en av 
dessa certifieringar så betyder det att produkten lever upp till de EU krav som finns på ekologiska 
livsmedelsprodukter. (Livsmedelsverket B, 2015) Utbudet av ekologiska livsmedelsprodukter 
finns därmed tillgängligt och det är enkelt för en konsument att finna dessa produkter genom att 
söka sig till dessa märkningar.  

Konsumenter har idag mer att säga till om än tidigare, konsumenter har möjligheten att ”rösta 
med plånboken” genom att bojkotta vissa företag eller varumärken som de anser inte lever upp 
till de krav som konsumenten ställer på företagen. Konsumenter kan välja att stödja de företag 
som gör rätt för sig eller återspeglar samma synsätt som konsumenten själv genom att aktivt välja 
att konsumera deras produkter. Konsumenter har därmed möjligheten att ställa ett större krav på 
företagen som finns på marknaden och kräva produkter som lever upp till de krav ställda av 
konsumenten. (Solomon et al., 2013, s. 50-54) Detta bör tyda på ett mönster där den ekologiska 
konsumtionen växer. Grönholm (2009) menar att det finns stora tendenser att aktivt välja bort 
företag som inte lever upp till de ekologiska samt humanitära krav som ställs på företagen. Det är 
därför i konsumentens intresse att aktivt välja det ekologiska alternativet.  

Magnusson et al (2001, s. 209-227) belyser konsumenters positiva attityd gentemot ekologiska 
livsmedelsprodukter. Dock finner tidigare forskning även att det finns ett gap mellan denna 
attityd och det faktiska beteendet. Konsumenter påvisar en positiv attityd gentemot ekologiska 
livsmedelsprodukter, men när det väl kommer till ett köp, väljer konsumenten att köpa 
konventionella livsmedelsprodukter. Det finns därmed ett gap mellan konsumenters attityd och 
beteende vad gäller ekologiska livsmedelsprodukter. (Öberseder et al., 2011, s. 449-458)  

1.2	problembakgrund		
Att handla livsmedelsprodukter är något de flesta konsumenter gör på rutin, konsumenter är inte 
speciellt involverade i köpprocessen och lägger lite energi på att jämföra produkter mot varandra. 
De väljer en produkt eller varumärke som de känner till sedan innan, utan en vidare fundering på 
vilka alternativ som konsumenten har tillgängligt. (Beharrell & Denison, 1995, s. 24-29). En 
konsument är ofta lågt involverad i ett köp där produkten har ett lågt pris och där produkten ofta 
konsumeras (Solomon et al., 2013, 338-342). Vilket stämmer överens med majoriteten av 
livsmedelsprodukterna. Det går därmed att konstatera ett litet intresse hos konsumenter att finna 
sig aktiva i deras köpprocess vad gäller livsmedelsprodukter, detta då köpet kan genomföras med 
låg risk.  

Konsumenten behöver inte förbereda sig inför köpet genom att söka information, jämföra olika 
produkter mot varandra och lägga upp en strategi innan köptillfället, konsumenten fattar istället 
sitt beslut utan någon direkt övervägning när de står inför köptillfället. (Solomon et al., 2013, s. 
338-341) Detta gör det svårt för konsumenter att förändra deras konsumtionsbeteende då de redan 
har ett invant beteende. Konsumenter upplever en ovilja till att förändra sin köpprocess och det 
försvårar därför för ekologiska livsmedelsprodukter att ersätta de konventionella 
livsmedelsprodukter som konsumenter väljer att konsumera istället. (Bray et al., 2011, s. 601-
603).  

För att bättre förstå den ekologiska marknaden, studeras faktorer såsom moral och emotionella 
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faktorer och ståndpunkter, livsstilar, värdefokuserad konsumentbeteende samt konsumenters 
konsumtionsbeteende. Precis som vissa vegetarianer väljer bort kött på grund av sina principer 
kan konsumenter välja ekologiska alternativ istället för konventionella, då värdet av produkten 
uppfattas som högre. (Kihlberg & Risvik, 2007, s. 471-472) Detta kan tala för att de konsumenter 
som väljer det ekologiska alternativet är mer aktiva i sitt beslutsfattande vad gäller köp av 
livsmedelsprodukter. Konsumenten har en strategi vid val av vilken produkt som ska köpas och 
fokuserar på direkta kriterier för att utvärdera produkten när den jämförs mot andra alternativ 
(Solomon et al, 2013, s. 339). 

Konsumenter har en tendens att handla från varumärken de redan känner till, det kräver en 
mindre ansträngning från kunderna då de väljer ett varumärke som de redan är familjära med. 
Konsumenter har en tendens att uppleva ett varumärke som bra och tillförlitligt om varumärket 
eller företaget är välkänt och har många konsumenter. (Solomon et al., 2013, s. 370, 368) Wood 
(2014, s. 117-120) menar att starka varumärken ofta har lojala konsumenter som kommer att 
fortsätta köpa företagets produkter under en längre tid. Bray et al (2011, s. 603) menar i enhet 
med Creyer och Ross (1997) att denna lojalitet som konsumenter har till vissa varumärken kan 
hindra konsumenter från att ändra sina vanor till att köpa ekologiska livsmedelsprodukter, då de 
har skapat en lojalitet till de konventionella livsmedelsprodukter som de väljer att konsumera 
idag.  

En konsument kan använda deras köpkraft som vapen mot företag de inte tycker tar ansvar vad 
gäller vissa kriterier, och stödja företag som har samma värderingar som konsumenten själv. En 
konsument väljer produkter utefter företagens beteende i hopp om att influera företag till att ta 
mer hänsyn. (Cowe & Williams, 2001, s. 2-4; Solomon et al., 2013, s. 51-54). Ett förändrat 
beteende vad gäller konsumtion där konsumenter väljer att köpa ekologiska produkter skapar ett 
mer miljöanpassat samhälle (Mainieri et al., 1997, s. 190). Vidare menar Vernekar och Wadhwa 
(2011, s. 65) i enhet med Wandel och Bugge (1997, s. 20) att en konsument väljer ekologiska 
livsmedelsprodukter över konventionella livsmedelsprodukter för att värna om miljön och sin 
egen hälsa samt för att agera utefter sina principer. Det finns relativt lite information vad gäller 
segmentet som köper ekologiska livsmedelsprodukter, men ofta visar studier på att dessa 
konsumenter tar hänsyn till egna värderingar då de genomför ett köp (Tallontire et al., 2001, s. 4).  

Ett ekologiskt alternativ finns oftast tillgängligt, möjligheten att välja det ekologiska alternativet 
utan en större ansträngning finns för konsumenten. Trots detta väljer konsumenter ofta en 
konventionell produkt över ekologiskt alternativ. (Young et al., 2010, s. 20) Konsumenter påstår 
att de tar hänsyn till ekologiska kriterier vid en köpprocess, men i verkligheten är dessa kriterier 
inte något som konsumenten styrs av vid sitt val av produkt. Konsumenter ser sig gärna som 
individer som väljer att köpa det ekologiska alternativet, men väljer i verkligheten att köpa 
konventionella produkter, deras handlingar stämmer inte överens med deras attityd. (Tallontire et 
al., 2001, s. 4-8) Konsumenter uttrycker en vilja i att konsumera ekologiska produkter, men i 
verkligheten är dessa kriterier lågt från den avgörande faktorn i deras köpprocess (Boulstridge & 
Carrigan, 2000, s. 355-368).  

Öberseder et al (2011, s. 449-458) menar att konsumenters intention vad gäller deras 
konsumtionsbeteende skiljer sig från deras faktiska beteende. Det vill säga, trots att studier visar 
på en positiv attityd vad gäller köp av ekologiska produkter så resulterar inte denna attityd till 
faktiska köp, konsumenters intention skiljer sig från deras handling. (Öberseder et al., 2011, s. 
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449-458) Detta är något som flera forskare (se exempelvis Boulstridge och Carrigan, (2000), 
Buder et al (2014), Creyer och Ross (1997), Kihlberg och Risvik (2007) och Magnusson et al 
(2001)) har försökt att förklara genom olika undersökningar, dock behövs det mer forskning inom 
ämnet för att stärka förståelsen till varför detta gap mellan attityd och beteende existerar. Jag vill 
därför studera, utifrån tidigare forskning, vilka de bakomliggande faktorerna är som främst 
påverkar konsumenter att köpa ekologiska livsmedelsprodukter.  

1.3	Problemformulering	och	Syfte		
I studien ämnar jag att undersöka konsumenters konsumtionsbeteende vad gäller ekologiska 
livsmedelsprodukter. Detta genom att studera vilka faktorer det är som främst påverkar 
konsumenten att köpa ekologiska livsmedelsprodukter. Det leder oss fram till 
problemformuleringen som baserad på problembakgrunden lyder:  

Vilka faktorer påverkar konsumenter vid köp av ekologiska livsmedelsprodukter? 

Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som påverkar konsumenter till att köpa eller 
inte köpa ekologiska livsmedelsprodukter. Jag menar att skapa förståelse i vad som motiverar 
konsumenter till att välja en specifik produkt över en annan. Denna studie kommer att vara 
fokuserat på slutkunden, det vill säga konsumenten som köper produkten för att konsumera den. 
Studien kan sedan användas av företag för att lära känna sina kunder bättre, och på så vis tangera 
deras segment genom specifik inriktad marknadsföring som är menad att beröra den särskilda 
kundgruppen.  

Jag ämnar studera det attityd och beteende gap som tidigare forskare identifierat vad gäller 
konsumenters konsumtionsbeteende av ekologiska livsmedelsprodukter. Varför konsumenter 
upplever en positiv attityd gentemot dessa produkter, men i verkligheten inte konsumerar dem. 
Vad jag vill belysa är därmed vilka faktorer som påverkar konsumenter till att köpa eller inte 
köpa det ekologiska alternativet. Detta studeras specifikt på den svenska marknaden för att 
studera hur just svenska konsumenter agerar. Den tidigare forskningen har främst skett på 
marknader utanför Sverige, jag kommer därmed applicera och undersöka teorierna på den 
svenska marknaden, för att se om den är applicerbar på hur konsumenterna agerar i Sverige.  

1.4	Avgränsningar		
I studien ämnar jag att fokusera på livsmedelsprodukter. Detta är en avgränsning som jag har valt 
för att undvika missvisande resultat i den mån att faktorerna bakom varför en konsument väljer 
att köpa eller inte köpa ekologiska hudvårdsprodukter kan särskilja sig mot livsmedelsprodukter. 
Med en avgränsning till enbart livsmedelsprodukter kan jag därmed bidra till ett mer rättvisande 
resultat. Studien kan sedan användas i framtida forskning för att se om det är liknande faktorer 
som påverkar konsumenterna vid köp av andra produkter utöver livsmedelsprodukter.  

Jag har valt att göra en geografisk avgränsning till den svenska marknaden, detta för att få ett 
sådant rättvisande resultat som möjligt. Detta begränsar de alternativa faktorerna bakom hur en 
konsument agerar vad gäller ekologiska livsmedelsprodukter till enbart de faktorer som påverkar 
konsumenter i Sverige. Denna studie kan sedan implementeras på andra EU-länder, som har 
samma krav på ekologiska livsmedelsprodukter, för att se om det är liknande resultat hos 
konsumenterna där.  
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1.5	Definitioner		
Konsument – ”En fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför 
näringsverksamhet” (1 § 4 st Konsumentköplagen)  

Ekologiska livsmedelsprodukter – Livsmedelsprodukter som lever upp till de EU krav som ställs 
på en livsmedelsprodukt för att få kallas ekologisk (Livsmedelsverket A, 2015).  

Attityd och beteende gap – Uppstår då en konsument har en viss inställning eller attityd till en 
specifik produkt eller objekt, men som inte resulterar i ett enhetligt beteende (Solomon et al., 
2013, s 308).  
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2.	Studiens	utgångspunkter		
I denna del av studien presenterar jag mitt ämnesval, förförståelse och verklighetssyn. Jag 
kommer även ta upp det angreppssätt som kommer brukas under studien samt vilket 
tillvägagångssätt studien kommer genomföras på.  

(Flödesschema 2)Verklighetssyn  

2.1	Ämnesval		
Jag har läst civilekonomprogrammet med inriktning mot service management. Det innebär att jag 
har kunskaper från ett ”vanligt” civilekonomprogram till grunden men med ett fokus på service 
management, vilket har gett mig kunskap där fokus riktas mot kunden snarare än företagsfokus. 
De kunskaper jag har fått genom mina studier har till stor del varit riktad mot marknadsföring, 
strategi samt kundbeteende, jag har därmed en övergripande kunskap inom dessa områden. Jag 
har även läst kurser med fokus inom konsumentbeteende vilket fångat mitt intresse. Jag ville 
därför i min studie kombinera dessa områden för att belysa ett annat ämne av intresse. Att handla 
ekologiska livsmedelsprodukter är ett ämne som har diskuterats länge, på senare tid har det vuxit 
som en trend i Sverige att välja att köpa just ekologiskt, eller att vilja associera sig med 
ekologiska produkter och en miljövänlig livsstil. Jag finner det därför intressant att studera vad 
för faktorer som påverkar konsumenter i deras konsumtionsprocess vad ekologiska 
livsmedelsprodukter. Tidigare kurser i min utbildning har gett mig kunskaper om teorier och 
modeller som kan vara intressanta att applicera på studien.  

2.2	Förförståelse		
Att känna till sin förförståelse inom ett ämne och i en studie är viktigt då det kan påverka själva 
forskningsprocessen och dess resultat, även om det av forskaren själv är omedvetet (Magne-
Holme & Krohn-Solvang, 1997, s. 95). Jag har, som tidigare nämnt, erfarenhet från mina studier 
där jag har lärt mig om olika teorier och modeller i flera ämnen, detta har därmed påverkat min 
förförståelse i mitt val av studie.  

Tidigare erfarenheter påverkar forskare i deras studie, vilket i sin tur kan påverka deras syn på 
processen och resultatet. Tidigare erfarenheter kan komma från till exempel arbetslivet, uppväxt 
eller tidigare forskning. Förförståelse kan med andra ord påverka det angreppsätt, ämne och 
framlyfta teorier som tas upp i studien. Detta då den förförståelse som präglar forskaren leder till 
att studien är gjord i ett visst perspektiv som kan göra studien är riktad mot en specifik definition 
eller tolkning av ett problem. (Magne-Holme & Krohn-Solvang, 1997, s. 151) Johansson-
Lindfors (1993, s. 76-77) nämner tre olika varianter av förförståelse. Dessa är ”allmän 
förföreställning”, ”kunskapssyn” samt ”teoretiska förföreställningar” (Johansson-Lindfors, 1993, 
s. 76– 77).  

2.2.1	Allmän	förföreställning		
Johansson-Lindfors (1993, s. 25-26, 76-77) menar att allmän förföreställning är det fokus på den 
sociala bakgrund, familj, utbildning, erfarenhet och uppväxt som en forskare präglas av. Vi är 
inte födda till att ha ett visst perspektiv när det kommer till vårt förhållningssätt, utan den 
påverkas av föreställningar och erfarenheter (Johansson-Lindfors, 1993, s. 25-26, 76-77). Vidare 

Ämnesval	 Förförståelse	 Verklighetssyn	 Angreppssätt	
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menar Johansson-Lindfors (1993 s. 25-26) att forskare som vuxit upp i olika bakgrunder och 
sociala miljö troligtvis har olika förföreställningar. Det är därför viktigt att vara medveten om den 
allmänna förföreställningen som en forskare besitter, detta för att undvika en påverkan på studien.  

Som tidigare nämnt har jag en bakgrund där jag valt att studera civilekonomprogrammet med 
inriktning mot service management. Jag är medveten om att denna bakgrund har påverkat mig när 
det kommer till val av ämne, jag är även medveten om att det finns en risk att det påverkar mig 
under studiens gång genom vilken syn jag har på ämnet, teorier och modeller samt tidigare 
forskning. Jag har även arbetslivserfarenhet i detaljhandeln samt inom rekrytering och Human 
Resources, vilka kan generera i en medveten eller omedveten påverkan av perspektiv på teorier, 
ämnen och studier.  

Jag är medveten om min allmänna förföreställning och känner till hur den kan påverka studien, 
jag menar därför att ämna bedriva studien på ett opartiskt vis. Studien kan därmed anses vara 
trovärdig med minimerad risk för missvisande resultat.  

2.2.2	Teoretisk	förförståelse		
Den teoretiska förförståelsen har sin grund i erfarenheter från utbildning där det skapats ett 
synsätt från bland annat teorier och erfarenheter (Johansson-Lindfors, 1993, s. 76). Under mina 
studier har jag läst flera olika kurser som har skapat kunskaper om teorier och modeller inom det 
berörda ämnet. Jag är medveten om att det jag har studerat kan göra mig partisk i min studie. 
Detta kan uppkomma på grund av tidigare studier där användandet av modeller och teorier har 
skapat en teoretisk förförståelse hos mig, vilket kan bidra till både en djupare förståelse av teorier 
men även ett partiskt förhållningssätt till vissa teorier.  

Då jag har en viss teoretisk kunskap inom detta ämne kan min förförståelse påverka min studie. 
Jag kan vara mer positivt inställd till vissa teorier, modeller och forskare. Detta är något som jag 
är medveten om och har i åtanke vid val av teorier och dylikt för att hindra min teoretiska 
förförståelse att påverka studien.  

2.3	Verklighetssyn		
Bryman (2011, s. 40) menar att en ontologisk utgångspunkt berör hur världen ser ut och förklaras 
via de två synsätten; konstruktionism och objektivism. Vid användandet av en kvalitativ studie är 
det lämpligt med ett tolkande synsätt, det vill säga att anta konstruktionism som ontologisk 
inriktning (Bryman, 2011, s. 40). Konstruktionism innebär att det inte går att skilja på fakta och 
värderingar, den sociala faktorn påverkar därmed individerna (Bryman, 2011, s. 475). Vid 
tillämpandet av kvalitativ studie, då ett tolkande synsätt brukas, använder sig forskaren ofta av 
intervjuer för att generera mer information till sin forskning (Bryman, 2011, s. 40). I 
konstruktionismen innebär det därmed att forskaren kan tolka respondenten i vad individen 
menar, detta då det inte går att skilja på fakta och värderingar (Bryman, 2011, s. 475).  

I en kvantitativ studie finns objektivism som otologisk inriktning (Bryman, 2011, s. 40). Vid 
objektivism ligger all fokus på fakta, det vill säga att känslor och sociala faktorer inte påverkar 
studien. Då allt är baserat på fakta och beslut fattas från vetenskapliga grunder, kan forskaren inte 
tolka vad en respondent menar. Vid tillämpandet av en kvantitativ studie använder sig forskaren 
ofta av en enkätstudie för att generera mer information, vid objektivismen tolkar därmed inte 
forskaren vad respondenten kan ha menat då den svarat på enkäten, utan det ska tydligt framgå i 
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enkätstudien. (Bryman, 2011, s. 36)  

Då jag har objektivism som ontologisk inriktning bör jag genomföra en kvantitativ studie. Jag 
kommer då att använda mig av en enkätstudie som metod för att samla mer information. 
Konstruktionism är inte lämplig vid en kvantitativ studie då en enkätstudie kan bli förvrängd om 
forskaren tolka respondenternas svar (Bryman, 2011, s. 40-46). Johannessen och Tufte (2003, s. 
18) menar att en forskare ska vara saklig, fördomsfri och opartisk för att undvika att egna 
uppfattningar ska påverka studien. Forskaren ska därför alltid förhålla dig kritiskt genom att 
konfrontera sina egna uppfattningar med data. Därmed ska forskaren även överge sina egna 
uppfattningar om resultatet motbevisar forskarens egna uppfattningar. (Johannessen & Tufte, 
2003, s. 18) Jag upplever att vid objektivism som otologisk inriktning kan jag genomföra min 
studie opartiskt och så rättvisande som möjligt.  

För att genomföra studien så rättvisande som möjligt menar Bryman (2011, s. 51-52) att 
forskaren ska möta vissa kriterier med sin studie. Dessa kriterier är trovärdighet, överförbarhet, 
pålitlighet samt konfirmering. Med andra ord ska hänsyn till hur troligt eller sannolika resultaten 
är, om resultaten kan tillämpas i andra kontexter, om det blir likartade resultat vid andra tillfällen 
samt om forskaren har haft kontroll över sina egna värderingar så de inte påverkat 
undersökningen på något avgörande eller skevt sätt. (Bryman, 2011, s. 51-52) Med detta i åtanke 
ämnar jag därmed att genomföra studien så opartiskt och med rättvisande resultat.  

2.4	Angreppssätt		
Bryman (2011, s. 28, 32) menar att vid ett deduktivt angreppssätt utgår forskaren från teorier, 
teorin ligger med andra ord som en grund för forskningen. Befintliga teorier, som ligger som 
grund för forskningen testas sedan empiriskt av forskaren (Bryman, 2011, s. 26-28). Vidare 
menar Bryman (2011, s. 32) att ett tolkningsperspektiv ger forskaren en möjlighet att använda en 
strategi där skillnad mellan människor och naturvetenskap tas hänsyn till, därmed kan forskaren 
fånga den subjektiva innebörden av social handling. Kunskapsteoretisk ståndpunkt, 
interpretativism, faller sig därmed lämpligt med ett deduktivt angreppssätt  

Detta angreppssätt faller sig naturligt i min studie där jag med grund från teorier och tidigare 
forskning vill finna vad som hindrar konsumenter att köpa ekologiska livsmedelsprodukter. Att 
även ta hänsyn till tolkningsperspektivet interpretativism underlättar ett mer rättvisande resultat 
då jag med hjälp av en enkätstudie vill finna vilka faktorer som påverkar konsumenterna mest.  
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3	Metod		
Här tar jag upp kunskapssyn och kvantitativ metod, samt hur dessa fungerar både i teori och 
praktik. I denna del kommer jag även att ta upp de valda teorierna till studien samt källkritik.  

 
(Flödesschema 3) 

3.1	Kunskapssyn		
Bryman (2011, s. 40) tillsammans med Johansson-Lindfors (1993, s. 37) menar att kunskapssyn 
kan delas in i positivism och hermeneutik. Den positivistiska kunskapssynen förmedlar kunskap 
vad gäller relationen mellan teori och verklighet och den hermeneutiska kunskapssynen spelar 
individers uppfattning och tolkning av verkligheten (Bryman, 2011, s. 29-31 ; Johansson-
Lindfors, 1993, s. 57). Den positivistiska kunskapssynen faller sig ofta naturligt med ett deduktivt 
angreppssätt, där en studie grundar sig i teorier för att sedan testas i praktiken (Bryman, 2011, s. 
26-28). Vidare menar Bryman (2011, s. 30) att positivism är en del inom kunskapsteorin där 
forskaren använder naturvetenskapliga metoder för att tolka den sociala verkligheten. När 
forskare använder sig av denna metod skiljs förnuft och fakta från känslor och värderingar.  
Positivismen består av fem principer. Den första, fenomenalism, innebär att det enbart är 
fenomen eller händelser som kan uppfattas via sinnena som är kunskap. Den andra, deduktivism, 
har syfte att generera hypoteser som sedan prövas för ett ställningstagande. Den tredje, 
induktivism, innebär att fakta samlas för att sedan se lagmässiga regelbundenheter och på så sätt 
uppnå kunskap. Den fjärde, objektivism, vilken betyder att studien ska vara helt utan påverkan av 
forskarens egna värderingar. Den femte och sista principen handlar om att det finns en tydlig 
skillnad mellan normativa och vetenskapliga påståenden. (Bryman, 2011, s. 30)  

3.2	Kvantitativ	metod		
När en forskare använder sig av en kvantitativ metod är det huvudsakligen numeriska data som 
samlas in (Bryman, 2011, s. 40). Data samlas in av ett bestämt antal respondenter inom en kort 
tid, detta vanligtvis genom en enkätstudie. Ett antal individer svarar på enkäten och blir därmed 
respondenter som är menade att representera en större population i samhället. (Bryman, 1997, s. 
20) En kvantitativ metod är lämpligt då forskaren söker svar såsom hur många av en viss massa 
föredrar ett visst alternativ (Merriam, 2009, s. 3 – 13).  
 
Merriam (2009, s. 3-13) menar att en kvalitativ metod har ett större fokus på att förstå hur 
människor tillämpar sina erfarenheter, uttrycker sig, vad de anser samt vad för attribut som 
påverkar deras erfarenheter. En kvalitativ metod är därmed ett bra tillvägagångsätt för att skapa 
förståelse för olika individer och deras erfarenheter då forskaren studerar hur vissa individer 
resonerar. (Merriam, 2009, s. 3 – 13) Vad som kan upplevas som en nackdel med kvalitativ 
metod är att den vanligtvis innefattar betydligt färre individer än vid en kvantitativ metod. Vid en 
kvalitativ metod använder sig forskaren vanligtvis av intervjuer för att samla data. Då studien 
därmed bygger på intervjuer med ett visst antal individer kan den därför bli missvisande om dessa 
individers resonemang och åsikter inte går att applicera på ett större antal människor.  
    
Det är även viktigt att ha i åtanke att det, vid en intervju, sker en mer ingående interaktion mellan 
forskaren och den som intervjuas, det är därför en större risk att forskaren medvetet eller 

Kunskapssyn	 kvantitativ	metod	 Val	av	teori	 Källkritik	



	

	 10	

omedvetet påverkar den som intervjuas vilket kan leda till ett felaktigt resultat. (Bryman, 2011, s. 
353-371)  
När en kvantitativ metod tillämpas utgår studien med ett deduktivt synsätt från teorier som ska 
testas. Det är viktigt att ta hänsyn till undersökningsdesignen för att få ett så rättvisande resultat 
som möjligt, annars kan studiens validitet riskeras. Val av plats(er) där studien ska utföras på bör 
vara vald för att fånga en så representativ grupp av respondenter som möjligt. Detta då denna 
grupp trovärdigt ska klara av att representera en större population. (Bryman, 2011, s. 150-152)  
Forskare som förespråkar den kvalitativa metoden har kritiserat den kvantitativa metoden då de 
menar att den kvantitativa metoden inte skiljer mellan social och naturvetenskapliga verkligheter 
mellan människor. De menar också att studien kan bli missvisande när respondenter i sin vardag 
tar del av en forskning. Vad som trots detta talar för en kvantitativ metod är att den når ut till fler 
individer och därmed kan studien bättre representera en större befolkning. (Bryman 2011, s. 171-
172)  

3.3	Val	av	teori		
Jag har valt att använda mig av teorier lämpliga till den problemformulering som ligger till 
bakgrund till studien, teorierna ska därmed även vara valda utefter det syfte och de hypoteser jag 
ämnar undersöka. Forskare bör välja teorier som reflekterar problemformuleringen då den 
indikerar vilka teoriområden som är lämpliga (Johansson- Lindfors, 1993, s. 87). De teorier som 
har fallit sig lämpliga för mig att använda är inom området konsumentbeteende, olika 
konsumenter, attityd, beteende, ekologisk konsumtion samt attityd och beteende gap.  
Teorier om konsumentbeteende är nödvändig då den beskriver hur konsumenter agerar då de 
genomför ett köp eller då de inser ett behov av att genomföra ett köp. Detta belyser hur 
konsumenter generellt agerar vid köp beroende vad för typ av konsumering som ska genomföras, 
detta kopplas vidare till hur köp av livsmedel ser ut kopplat till dessa teorier. Vidare koppling till 
hur detta kan komma att påverka köp av just ekologiska livsmedelsprodukter sker även. Här har 
jag främst använt mig av källor som Beharrell och Denison (1995), Dewey (1910) samt Solomon 
et al (2013).  
 
Vidare har jag undersökt vilken kundgrupp det är som köper ekologiska livsmedelsprodukter. Jag 
har använt mig av källor såsom Cowe och Williams (2001) samt Tallontire et al (2001), det 
diskuteras hur denna kundgrupp kan se ut och hur de som ingår i segmentet tänker och agerar i 
deras konsumtionsbeteende. Det sker även en diskussion huruvida detta segment existerar eller 
inte, vilket leder mig vidare till det attityd och beteende gap som menas förekomma vad gäller 
köp av ekologiska livsmedelsprodukter. Först sker det en inledning på vad attityd och beteende 
faktiskt är, där har jag främst använder mig av källor från Ajzen och Fishbein vilka är stora namn 
inom just det forskningsområdet.  
 
Det största området jag diskuterar är just det attityd och beteende gap som menas förekomma vid 
köp av ekologiska livsmedelsprodukter. Jag använder mig av källor som generellt förklarar 
attityd och beteende gap, men främst använder jag mig av forskning fokuserat på det attityd och 
beteende gap som förekommer vad gäller ekologiska livsmedelsprodukter. Källor från 
exempelvis Buder et al (2014), Magnusson et al (2001) samt Öberseder et al (2011) används i 
teorin. Vidare fokuserar jag på vilka faktorer det är som dessa forskare menar ligga bakom att 
attityd och beteende gapet existerar, här behövs det mer forskning inom området, framför allt vad 
gäller den svenska marknaden. Jag fann en undersökning gjord av Bray et al (2011) vilken 
belyser priskänslighet, personliga erfarenheter, skyldighet/ skuld, informationsbrist 
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(kunskapsbrist), kvalitetsuppfattning, varumärkeslojalitet och cynism som de främsta faktorer 
bakom att attityd och beteende gapet existerar. Dock nämner Bray et al (2011) att det behövs mer 
forskning för att stärka det resultat som studien fann. Jag valde därför att studera dessa faktorer 
presenterade av Bay et al (2011) djupare och fokusera på om det är just dessa faktorer som är 
anledningen till att gapet finns, även på den svenska marknaden.  

3.4	Källkritik		
I studien har jag till största del använt mig av facklitteratur och vetenskapliga artiklar. 
Facklitteraturen har främst vart litteratur som jag kommit i kontakt med genom utbildningssyfte. 
Jag anser att litteraturen är pålitlig, den är skriven av trovärdiga författare i tillförlitliga ämnen 
som har godkänts för att användas i utbildningssyfte på universitetsnivå. I facklitteratur är det 
vanligt att författare tolkat forskares vetenskapliga artiklar och forskningsstudier, jag har därför i 
den mån det varit möjligt sökt efter primärkällan för att undvika misstolkningar. Jag har även 
ämnat kombinera information från facklitteratur med vetenskapliga artiklar för att öka 
trovärdigheten samt ge fördjupad information.  
 
Vetenskapliga artiklar har använts för att bland annat finna teorier och information samt att öka 
trovärdigheten. Artiklarna har funnits genom sökningar på sidor såsom Google Scholar, där jag 
främst funnit artiklar inom bland annat marketing, business, och management. Jag har använt mig 
av nyckelord som Consumer behaviour, Purchasing, Organic food, Costumer awareness, med 
mera. Jag har genom dessa nyckelord funnit lämpliga vetenskapliga artiklar. Vid val av 
vetenskapliga artiklar har jag i den mån möjligt valt att använda mig av artiklar som är ”peer 
reviewed”, vilket betyder att den har varit granskad och godkänd av experter och kan därmed 
upplevas som trovärdig. Om den vetenskapliga artikeln inte varit ”peer reviewed” har jag gjort en 
övervägning baserad på innehållet, författaren och dess referenser om jag upplevt den 
vetenskapliga artikeln vara trovärdig eller inte. Jag har även använt mig av information och 
statistik från den statistiska centralbyrån vilka framställer och tillhandahåller officiell statistik om 
olika samhällsområden som underlag för beslut, samhällsdebatt och forskning. Denna 
information har legat till grund för att förstå hur den nuvarande situationen ser ut vad gäller 
konsumenters beteende vad gäller ekologiska livsmedelsprodukter. Jag anser att källan kan ses 
som trovärdig då information är hämtad från en opartisk sida menad att bidra med statistik till 
samhällsområden.  
 
Det är viktigt att förhålla sig kritiskt till de källor som används i en studie för att avgöra om den 
information och fakta kan ses som rimlig eller inte (Patel & Davidson, 2003, s. 68). Vidare 
belyser Thurén (2005, s. 7-9) att källkritik är att kontrollera fakta, och att källkritik kan hjälpa 
författare att bedöma huruvida en källa är trovärdig eller inte. Det går att utgå från fyra kriterier 
för att förhålla sig kritiskt till källor, dessa är äkthet, tidssamband/ aktualitet, oberoende och 
tendensfrihet (Thurén, 2005, s. 13).  
 
Kriteriet äkthet innebär att forskaren kontrollerar att källan stämmer och inte ger falsk 
information, forskaren bör säkerhetsställa att källan inte är förfalskad på något vis (Thurén, 2005, 
s. 13). Vid teorin har jag använt mig av vetenskapliga artiklar till en stor utsträckning, som 
tidigare nämnt har jag vid dessa tillfällen, i den mån möjligt, valt att använda mig av artiklar som 
blivit vetenskapligt granskade. Vid användandet av litteratur till studiens teori har jag främst 
använt mig av ansedda författare som är välkända inom deras forskningsområde. På så vis 
upplever jag att förutsättningen att källorna möter kriteriet äkthet som stor.  
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Kriteriet tidssamband/ aktualitet menar att källans ålder påverkar hur trovärdig källan anses vara, 
desto äldre källan är desto större osäkerhet finns det då informationen kan vara utdaterad och 
numera förkastad eller irrelevant (Thurén, 2005, s. 13). Äldre och framför allt välkända verk 
behöver däremot inte anses vara mindre trovärdiga, utan dess forskningsresultat kan fortfarande 
vara aktuellt att referera till. Det kan även vara betydande att använda sig av såväl ny som äldre 
forskning i sin studie. (Johansson- Lindfors, 1993, s. 89-90) Jag har i min studie fokuserat på att i 
största mån använda mig av senare forskning, däremot har jag även ämnat använda mig av främst 
primärkällor, vilka ofta har ett tidigt datum. Det finns därmed en blandning av äldre och nyare 
källor i min studie, en utvärdering har skett där jag har bedömt teorin och källan som trovärdig. 
När jag utvärderat och upplevt äldre källor som trovärdiga har det främst baserats på att det varit 
en originalkälla som många senare artiklar i sin tur refererat till. Genom nyare forskning har 
studien tagit del av nyutkommen information samtidigt som teorin är förankrad i äldre forskning.  
 
Kriteriet oberoende handlar om vikten i att källan inte är påverkad av något eller någon annan, 
utan källan står för sig själv utan att referera till någon annan (Thurén, 2005, s. 13). Information 
som har refererats till i flera led, ökar risken för misstolkning (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 
226). Jag har haft detta i åtanke och har som tidigare nämnt använt mig av primärkällor i den mån 
möjligt.  
 
Kriteriet tendensfrihet syftar på att den information och teorier från källan inte ska vara vinklad. 
Informationen från källan ska inte skapa tvivel om att vara falsk, vinklad eller snedvriden efter 
forskarens personliga erfarenheter. (Thurén, 2005, s. 13) Detta kriterium kan vara svårt att 
bedöma då jag inte har personlig information om forskarna bakom alla källor jag använt mig av, 
en bedömning huruvida deras resultat påverkats av deras personliga erfarenheter är svårt att 
bedöma. Jag anser dock att inget tyder på att de källor jag använt inte möter kriteriet 
tendensfrihet. Jag upplever även själv att jag i min studie har ansträngt mig vad gäller att ta 
avstånd till mina egna åsikter och personliga erfarenheter.  
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4	Teori		
Här kommer den teori som ligger till grund för studien att presenteras, jag kommer att diskutera 
teoriernas bakgrund samt koppla dem till denna studie.  
 

 
(Flödesschema 4) 

4.1	Beslutsprocessen	
Dewey (1910) i enhet med Solomon et al (2013, s. 334) menar att en konsument går igenom fem 
steg då konsumenten bestämmer sig för vilken produkt som ska köpas. Första steget är ”problem 
recognition”, det är vid detta steg som konsumenten upplever att han eller hon är i behov av en ny 
produkt. Vid steg två, beskriven som ”information search”, söker konsumenten information om 
den produkt som konsumenten är intresserad av. Här är det vanligt att konsumenten talar med 
vänner och söker på internet efter mer information. Vid tredje steget, ”evaluation of alternatives”, 
jämför konsumenten de alternativ av produkten som finns att välja mellan, detta för att lära sig 
vad som skiljer produkterna åt. Fjärde steget beskrivs som ”product choice”, i detta steg 
bestämmer sig konsumenten för vilken produkt som tilltalar personen mest. Det sista steget, 
”outcomes”, beskriver resultatet av köpet. (Dewey, 1910; Solomon et al., 2013, s. 334) 
 
Denna beslutsprocess kan implementeras i studien genom att beskriva hur konsumenter agerar 
vid ett köp. I första steget upplever konsumenten ett behov av att köpa en produkt (Grewal et al., 
2003, s. 195; Solomon et al., 2013, s. 334). Maslow (1945, s. 372-375) menar att äta är ett av 
människans basbehov, med andra ord är behovet av mättnad något som människan prioriterar att 
tillfredsställa. Skulle vi nekas ett av dessa basbehov, till exempel att äta, faller alla andra 
önskningar in i bakgrunden och det enda fokus blir att tillfredsställa vårt basbehov, i detta fall att 
äta. Allt annat identifieras som oviktigt så länge vi inte uppfyller våra basbehov. (Maslow, 1945, 
s. 372-375) Vi kan därmed utgå från att behovet att köpa eller finna mat är något vi människor 
alltid kommer att vilja tillfredsställa. Behovet av att köpa mat kommer därför alltid att finnas i 
människans intresse, vi kan därmed se ett ständigt behov av livsmedelsprodukter. 
 
I andra steget finner konsumenten mer information om produkten (Grewal et al., 2003, s. 195; 
Solomon et al., 2013, s. 334). Här talar konsumenten med sina vänner eller söker på internet för 
att finna vilken produkt som andra väljer för att tillfredsställa deras behov. Konsumenter upplever 
ofta att en produkt som köps av många andra och/eller har ett välkänt varumärke bör vara en bra 
produkt (Solomon et al., 2013, s. 368). Andras recensioner av en produkt kan därmed påverka 
konsumenten i beslutsprocessen (Grewal et al., 2003, s. 197; Solomon et al., 2013, s. 334).  
 
I steg tre jämför konsumenten de alternativ av produkten som finns tillgängliga på marknaden 
(Grewal et al., 2003, s. 195; Solomon et al., 2013, s. 334). Här kan vi därmed anta att 
konsumenten jämför ekologiska livsmedelsprodukter med andra livsmedelsprodukter, detta 
tillsammans med andra variabler leder till beslut om vilken produkt som köps. I steg fyra väljer 
konsumenten att köpa den produkt som har tilltalat konsumenten mest (Grewal et al., 2003, s. 
195; Solomon et al., 2013, s. 334). Utifrån ett marknadsföringsperspektiv talas det ofta om 

Beslutsprocessen	
Beslut	om	köp	av	

ekologiska	
livsmedelsprodukter	

Attityd	och	beteende	gap	 Faktorer	bakom	attityd	och	
beteende	gapet	
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marknadsföringsmixen, som menar att belyser vilka faktorer som påverkar konsumenten mest i 
ett köp. Marknadsföringsmixen består av 4 faktorer, dessa är plats, produkt, påverkan och pris 
vilka tillsammans påverkar konsumenten i valet om vilken produkt som ska köpas. (Piercy & 
Morgan, 2007, s. 4-7) Vi kan därmed koppla dessa faktorer till förklaringar till varför 
konsumenten väljer att köpa en specifik produkt över en annan. Till exempel belyser Kihlberg 
och Risvik (2007, s. 471) att enligt deras undersökning skulle majoriteten inte välja det alternativ 
som var märkbart dyrare än andra alternativ.  
 
I sista steget följer vi resultatet av köpet (Grewal et al., 2003, s. 195; Solomon et al., 2013, s. 
334). Konsumenten är antingen tillfredsställd med sitt val av köp eller inte. Vad en konsument 
vill uppleva för att vara tillfredsställd med ett köp är individuellt, och bör spegla den förväntning 
konsumenten hade vid köpet (Parasuraman et al., 1985, s. 42-46). Är konsumenten nöjd med 
köpet leder det ofta till en fortsatt relation, där konsumenten fortsätter köpa samma produkt 
(Solomon et al., 2013, s. 334). Konsumenter har en tendens att handla produkter de redan känner 
till av ren vana, det kräver mindre ansträngning från konsumenten då de kan välja en produkt som 
de redan är familjär med (Solomon et al., 2013, s. 370). Är konsumenten missnöjd med köpet 
börjar beslutsprocessen om igen (Grewal et al., 2003, s. 196; Solomon et al., 2013, s. 334).  
 
Vidare menar Solomon et al., (2013, s. 338-342) att en konsument lägger olika mycket energi på 
att utvärdera ett köp beroende på faktorer såsom pris, hur ofta produkten köps, hur mycket 
konsumenten behöver vara involverad i köpet, hur väl konsumenten känner till produkten och 
varumärket samt hur mycket tid konsumenten lägger på beslutet om produkten ska köpas eller 
inte. Beharrell och Denison (1995, s. 24-29) menar att handla livsmedelsprodukter ofta ses köp 
som genomförs på ren rutin, det vill säga att konsumenten är lågt involverad i processen. 
Konsumenten köper de livsmedelsprodukter som de känner till sedan tidigare, det är först vid 
speciella tillfällen som konsumenten blir mer involverad i köpprocessen vad gäller 
livsmedelsprodukter. Dessa tillfällen kan vara till exempel då livsmedelsprodukten som 
konsumenten söker är slutsåld eller av någon anledning inte finns tillgänglig, då utvärderar 
konsumenten sina alternativ och är mer aktiv i sitt beslutsfattande om vilken produkt som ska 
köpas. (Beharrell & Denison, 1995, s. 24-29)  
 
När en konsument är lågt involverad i köpprocessen är det ofta en bristande motivation av köpet, 
det vill säga produkten kan köpas med låg risk och konsumenten behöver inte vara direkt 
involverad i köpet. Konsumenten söker ingen till liten information om produkten innan köpet 
genomförs och fattar ofta beslut om vilken produkt som ska köpas i butiken. Konsumenten 
förbereder sig därmed inte inför köpet genom att söka vidare information, vilket oftast görs då 
konsumenten ska köpa en produkt som innefattar mer engagemang. Konsumenten har sällan 
någon speciell strategi vid sitt val av köp eller några direkta kriterier att utvärdera då produkten 
jämförs mot de andra alternativ som finns, detta då alternativen ofta anses vara mer eller mindre 
densamma. Vid själva köpet av produkter där konsumenten är lågt involverad i köpprocessen 
genomförs köpet relativt snabbt, konsumenten besöker inte andra butiker för att jämföra utbud 
och konsumenten har liten till ingen kontakt med personalen då de inte behöver hjälp i sitt 
beslutsfattande. (Grewal et al., 2003, s. 188-194; Solomon et al., 2013, s. 338-341) 
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4.2	Beslut	om	köp	av	ekologiska	livsmedelsprodukter 
För att bättre förstå den ekologiska marknaden studeras omständigheter såsom emotionella 
faktorer och ståndpunkter, livsstilar, värdefokuserad konsumentbeteende samt konsumenters 
konsumtionsbeteende. Precis som vissa vegetarianer väljer bort kött, kan konsumenter välja 
ekologiska alternativ då värdet av produkten influerar konsumentens attityd och 
konsumtionsbeteende. (Kihlberg & Risvik, 2007, s. 471-472) Detta kan tala för att de 
konsumenter som väljer det ekologiska alternativet inte köper mat på rutin som tidigare 
diskuteras, utan konsumenten är mer aktiv i sitt beslutsfattande. Detta kan belysas genom att 
konsumenten snarare har en strategi vid val av vilken produkt som ska köpas och fokuserar på 
vissa kriterier för att utvärdera produkten när den jämförs mot andra alternativ. Konsumenten 
anser därmed att det är skillnad på de alternativ som finns tillgängliga. (Solomon et al, 2013, s. 
339) Cowe och Williams (2001, s. 2-4) i enhet med Solomon et al (2013, s. 51-54) menar att 
konsumenter kan använda deras köpkraft som vapen mot företag de inte tycker tar ansvar och 
stödja företag som har samma värderingar som konsumenten själv. Konsumenter stödjer de 
företag som värnar om samma principer som konsumenten själv (Solomon et al, 2013, s. 74).  
 
Företag har uppfattat att information om deras agerande kan påverka företagets image och 
försäljning. Företag marknadsför därför deras agerande för att erbjuda ett mervärde till kunden 
och därmed växa sig starkare på marknaden. (Mascarenhas, 1995, s. 43-57) Konsumenter är idag 
mer upplysta, utbildade och medvetna om deras rättigheter som konsumenter och vad de kan 
kräva av företag (Solomon et al., 2013, s. 50-54). Konsumenter kan med andra ord kräva 
produkter som lever upp till deras kriterier, och har möjligheten att välja bort varumärken som 
inte lever upp till de krav som ställs av konsumenten. Carrigan och Attalla (2001, s. 560-578) 
menar att konsumenten behöver mer information för att klara av att vara mer aktiva i deras 
beslutsprocess. Konsumenten behöver därmed vara motiverad att söka information kring företag 
och varumärken för att finna de produkter som möter deras krav (Carrigan & Attalla, 2001, s. 
560-578). 
 
Negativ information har bevisats påverka en konsuments attityd mer än positiv information 
(Carrigan & Attalla, 2001, s. 560-578). Detta bör tyda på att information om ageranden som inte 
överrensstämmer med konsumeters åsikter kan leda till en minskad försäljning till större 
utsträckning än vad information om företags agerande som överrensstämmer med konsumenters 
åsiker leder till ökad konsumtion. Information om företag påverkar konsumenters åsikter om 
företaget och dess varumärke samt vilken image den speglar (Mason, 2000, s. 27). Forte och 
Lamont (1998, s. 89-90) menar att konsumenter ofta väljer produkter efter företagets image och 
beteende, dock är konsumenter generellt sätt oinformerade vad gäller företagets agerade. Detta 
kan tyda på att det finns en brist på information för att konsumenter ska klara av att utvärdera 
deras köpprocess. Detta är något som Boulstridge och Carrigan (2000, s. 355-368) stärker i deras 
studie som visar på att konsumenter saknar information om företag och varumärken som kan 
påverka deras köpprocess . 
 
Ett ekologiskt alternativ finns oftast tillgänglig som valmöjlighet istället för konventionella 
produkter, konsumenter har med andra ord möjligheten att välja det ekologiska alternativet utan 
en större ansträngning. Trots detta väljer konsumenter ofta den konventionella produkten över det 
ekologiska alternativet. (Young et al., 2010, s. 20) Det finns dock konsumenter som menar att 
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kriterier såsom om produkten är ekologisk eller inte är en stor faktor i deras beslutsprocess om 
vilken produkt de ska köpa (Tallontire et al., 2001, s. 4). Vidare menar Tallontire et al (2001, s. 4-
8) att detta är ett svårtolkat fenomen då studier visar på att konsumenter påstår ta hänsyn till vissa 
kriterier vid en köpprocess, men i verkligheten är dessa kriterier inte något som konsumenten 
styrs av vid sitt val av produkt. Konsumenten ser sig gärna som en individ som väljer att köpa det 
ekologiska alternativet men då valet väl ska genomföras väljer konsumenten istället en 
konventionell produkt. Detta har skapat en diskussion om konsumenter faktiskt tar hänsyn till 
kriterier såsom om en livsmedelsprodukt är ekologisk eller inte då deras handlingar inte stämmer 
överens med deras attityd. (Tallontire et al., 2001, s. 4-8) Vad som har gått att urskilja i dessa 
studier är att konsumenter uttrycker en vilja att konsumera ekologiskt, men i verkligheten är det 
lågt från den avgörande faktorn i deras köpprocess (Boulstridge & Carrigan, 2000, s. 355-368). 
Det finns alltså ett gap mellan attityd och handling. 

4.3	Attityd	och	beteende	gap	
En attityd beskrivs som en individs känslor om ett speciellt objekt (Ajzen & Fishbein, 2000, s. 3; 
Solomon et al., 2013, s. 292). Konsumenter skapar en attityd gentemot produkter utefter hur de 
upplever sig själva, sina värderingar och självbild, de skapar positiva attityder gentemot 
produkter som passar deras livsstil, image och status (Katz, 1960, s. 170-172). Ett beteende är då 
en individ agerar på ett speciellt sätt gentemot ett objekt (Ajzen & Fishbein, 2000, s. 3). Ajzen 
och Fishbein (2005, s. 174-179) förklarar att tidig forskning av attityder visade på att en individs 
beteende påverkas av individens attityd, och att en förståelse av individers attityd skulle generera 
i en förståelse av individers agerande. Senare forskning har dock visat på att interaktionen mellan 
attityd och beteende hos individer är mer komplex än så. Detta då det går att urskilja att 
individers attityder ofta inte överensstämmer med deras agerande. (Ajzen & Fishbein, 2005, s. 
179-201)  
 
Vidare belyser Martin et al (2010, s. 669) att en individs agerande ofta skiljer sig från deras 
intention och attityd gentemot ett objekt. En individ kan uttrycka negativ eller positiv intention 
och inställning till objekt men ändå välja att inte agera efter deras attityd, exempelvis kan en 
individ uttrycka negativa känslor gentemot ett visst varumärke men ändå välja att konsumera dess 
produkter eller uttrycka positiva attityder gentemot ett varumärke men ändå välja att inte 
konsumera produkterna (Martin et al., 2010, s. 669). Detta kan bero på att individer skapar sig en 
attityd om produkter utefter hur de vill uppleva sig själva (Katz, 1960, s. 170-172). De kan 
därmed ha en positiv eller negativ attityd om ett objekt utefter hur väl det överensstämmer med 
deras image och självbild, som i slutändan inte är förening i deras verkliga beteende. Solomon et 
al (2013, s. 309-310) menar att individer även besitter en attityd inom konceptet att köpa en 
produkt, där inte bara attityden gentemot produkten är relevant. Fokus ligger snarare på de 
upplevda konsekvenser individen uppfattar vid köpet, hur individen känner sig vid köpet eller 
användandet av produkten anses väga tyngre än kunskapen om individens attityd till objektet i sig 
(Solomon et al., 2013, s. 309-310). En attityd är därmed inte alltid en vägledning för att förstå en 
individs faktiska beteende (Martin et al., 2010, s. 669). 
 
Svenska konsumenter har en positiv attityd vad gäller ekologiska livsmedelsprodukter, men det är 
fortfarande en liten andel som väljer att köpa produkten (Magnusson et al., 2001, s. 209-227). Det 
är tydligt att det finns ett gap mellan den attityd konsumenter har gentemot ekologiska 
livsmedelsprodukter och deras agerade i köpprocessen. Trots att studier visar på en positiv attityd 
vad gäller köp av ekologiska produkter så resulterar inte denna attityd till faktiska köp, det finns 
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ett attityd och beteende gap, det vill säga konsumenters intention skiljer sig från deras handling. 
Konsumenter kan uttrycka en positiv attityd mot ekologiska livsmedelsprodukter utan att sedan ta 
det i akt vid deras köpprocess. (Öberseder et al., 2011, s. 449-458) 
 
Buder et al (2014, s. 390-404) menar att det finns faktorer som hindrar konsumenter att köpa 
ekologiska livsmedelsprodukter, detta trots positiv attityd gentemot de ekologiska 
livsmedelsprodukterna. Denna positiva attityd kan finna sig i att konsumenter gärna vill 
sammankopplas med ekologiska livsmedelsprodukter då de i enhet med vad Solomon et al (2013, 
s. 189) menar att konsumenten då upplever positiva konsekvenser och vad Katz (1960, s. 170-
172) menar överensstämmer med deras image och självbild. När det väl kommer till ett köp 
väljer konsumenten istället av någon anledning konventionella livsmedelsprodukter, trots deras 
positiva attityd gentemot ekologiska livsmedelsprodukter (Buder et al., 2014, s. 390-404). 
 
Magnusson et al (2001, s. 209-227) belyser svenska konsumenters attityd vad gäller ekologiska 
livsmedelsprodukter. Det går att utskilja att majoriteten av framför allt den yngre generationen 
har en positiv attityd gentemot ekologiska livsmedelsprodukter men att de ändå inte frekvent 
väljer att köpa produkterna. I undersökningen visade det att den viktigaste faktorn vid val av 
vilken livsmedelsprodukt som ska köpas är god smak, och den minst viktiga faktorn visade sig 
vara om produkten var ekologiskt producerad. Konsumenter är med andra ord inte villiga att 
kompromissa faktorer såsom smak, tillgänglighet och pris för att välja en ekologisk 
livsmedelsprodukt. Konsumenter har en syn på ekologiska livsmedelsprodukter som dyrare och 
mer hälsosamma jämfört med konventionella livsmedelsprodukter, och den största orsaken till att 
konsumenten inte väljer det ekologiska alternativet är det dyra priset. (Magnusson et al., 2001, s. 
209-227)  
 
Den studie som exempelvis Magnusson et al (2001) presenterar hjälper till att belysa att det finns 
ett attityd och beteende gap vad gäller köp av ekologiska livsmedelsprodukter och som tidigare 
nämnt menar Öberseder et al (2011, s. 449-458) att konsumenters intention vad gäller deras 
konsumtionsbeteende skiljer sig från deras faktiska beteende. Det vill säga, trots att studier visar 
på en positiv attityd vad gäller köp av ekologiska produkter så resulterar inte denna attityd till 
faktiska köp, konsumenters intention skiljer sig från deras handling (Öberseder et al., 2011, s. 
449-458). Utifrån flera studier, exempelvis de genomförda av Buder et al (2014), Kihlberg och 
Risvik (2007) och Magnusson et al (2001) och kan detta gap förklaras genom att konsumenter 
inte är villiga att kompromissa andra faktorer för att få en livsmedelsprodukt som är ekologisk, 
att om livsmedelsprodukterna är ekologiska eller inte är inte en avgörande faktor när en 
konsument avgör vilken livsmedelsprodukt de ska köpa. Detta trots en positiv attityd till 
ekologiska livsmedelsprodukter. Konsumenter är med andra ord inte villiga att exempelvis betala 
ett högre pris för att få en ekologisk livsmedelsprodukt istället för en konventionell 
livsmedelsprodukt. (Buder et al., 2014, s. 390-404; Kihlberg & Risvik, 2007, s. 471; Magnusson 
et al., 2001, s. 209-227)  
 
Detta kan jämföras med en studie genomförd av Creyer och Ross (1997) som gav resultatet att 
företagens beteende är en viktig faktor i konsumenters köpprocess och att konsumenterna är 
villiga att betala ett högre pris för ekologiska produkter. Dock fick Creyer och Ross (1997) även 
resultatet att konsumenter skulle fortsätta att köpa konventionella produkter men enbart till ett 
lägre pris jämfört med de ekologiska produkterna. Det går därmed att anta att konsumenter gärna 
vill associeras med ekologiska produkter då de har en attityd som är positiv gentemot dem, men 
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konsumenterna är inte tillräckligt motiverade att kompromissa övriga faktorer för att förändra 
deras beteende, och agera utefter deras attityd. Vilket även stärks av den studie genomförd av 
Boulstridge och Carrigan (2000) vilken gav resultatet att om produkten är ekologisk eller inte var 
en mindre viktig faktor i konsumenters köpprocess. Att detta inte påverkar konsumenter mer kan 
bero på bristande information om företags beteende, men resultatet visade även på att om 
konsumenten regelbundet konsumerade en produkt som de tyckte om, skulle konsumenten inte 
förändra sitt beteende även om de fick reda på att företaget agerade opassande, utan 
konsumenterna skulle fortsätta köpa produkten (Boulstridge & Carrigan, 2000, s. 355-368). 

4.4	Faktorer	bakom	attityd	och	beteende	gapet	
Bray et al (2011, s. 602-604) menar att de faktorerna bakom att detta gap existerar vad gäller 
ekologiskt konsumtion är priskänslighet, personliga erfarenheter, skyldighet/ skuld, 
informationsbrist (kunskapsbrist), kvalitetsuppfattning, varumärkeslojalitet och cynism, vilka 
även till stor del stämmer överens med vad tidigare forskare funnit till exempel Boulstridge och 
Carrigan (2000), Creyer och Ross (1997), Kihlberg och Risvik (2007) och Magnusson et al 
(2001). Dessa faktorer har belysts som de främsta anledningarna till att konsumenters val av 
produkt inte alltid överensstämmer med deras attityd. Dock är detta ett relativt outforskat område 
och ytterligare forskning krävs för att stärka förståelse i varför detta gap existerar (Bray et al., 
2011, s. 602-604). 

4.4.1	Priskänslighet		
Priskänslighet har i flertalet studier bevisats vara en stor anledning till varför konsumenter inte 
väljer det ekologiska alternativet i sitt val av köp (se exempelvis Boulstridge och Carrigan 
(2000), Buder et al (2014) och Magnusson et al (2001)). Vad Bray et al (2011, s. 603) menar är 
att konsumenter är mer måna om deras personliga ekonomi än de negativa effekter som 
konventionella livsmedelsprodukter genererar i, både på personlig nivå och i omvärlden. Det 
finns dock forskning som motsäger detta, exempelvis forskning genomförd av Creyer och Ross 
(1997) som gav resultatet att ett företags beteende är en viktig faktor i konsumenters köpprocess 
och att konsumenterna är villiga att betala ett högre pris för dessa produkter. Detta kan tyda på att 
det inte enbart är priset som avgör om konsumenten väljer det ekologiska alternativet, utan kan 
vara i kombination med andra faktorer (Bray et al., 2011, s. 601). Vad som menas med 
priskänslighet kan vara svårt att belysa i den mån att vad som upplevs som ”för dyrt” är 
individuellt, men som Kihlberg och Risvik (2007, s. 471) kunde belysa i deras studie, skulle 
konsumenter inte välja det ekologiska alternativet om produkten är märkbart dyrare än det 
konventionella alternativet. Detta talar för att priskänslighet kan vara en av de främsta faktorerna 
bakom det attityd och beteende gap som existerar vad gäller köp av ekologiska 
livsmedelsprodukter. 

4.4.2	Personliga	erfarenheter	
Konsumenters personliga erfarenheter och upplevelser påverkar dem i deras val av konsumtion 
(Bray et al., 2011, s. 602-604). Exempelvis så menar Wood (2014, s. 56-59) att konsumenter 
influeras främst av kulturella påverkningar, sociala kontaktnät och personliga erfarenheter i deras 
köpprocess, detta i enhet med Grönholm (2009) som menar att både den yngre och den äldre 
generationen påverkas i sin köpprocess av egna tidigare erfarenheter samt information från deras 
kontaktnät. Enligt vad Bray et al (2011, s. 601-603) kunde se i sin studie så var konsumenter 
motvilliga att förändra deras konsumtion av konventionella produkter till ekologiska, vilket går i 
enhet med det resultat som Creyer och Ross (1997) kunde presentera, att konsumenter skulle 
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fortsätta att köpa konventionella produkter även om möjligheten att byta ut dem till ekologiska 
finns. 
 
Olika individer har skilda preferenser vad gäller smak, behov, attityder, motivation, livsstil, 
familjeförhållanden med mera (Chisnali, 1985, s. 264; Hunt & Arnett, 2004, s. 8). Chisnali (1985, 
s. 264-266) menar att individer ofta påverkas av människor i deras närhet vad gäller deras val av 
konsumering. Det går att se ett samband där individer i grupp ofta påverkas av varandra och tar 
efter varandras konsumtionsbeteende (Hunt & Arnett, 2004, s. 8-10). Ofta har individer med 
liknande preferenser liknande konsumtionsbeteende baserat på deras tidigare erfarenheter samt 
dess omgivning (Chisnali, 1985, s. 234-266; Hunt & Arnett, 2004, s. 8-10). Vi kan därmed 
konstatera att konsumenter med positiva erfarenheter vad gäller ekologiska livsmedelsprodukter 
samt de som befinner sig i en omgivning där majoriteten väljer att konsumera ekologiska 
livsmedelsprodukter, bör vara mer villiga att välja det ekologiska alternativet. Dock menar Bray 
et al (2011, s. 602) att konsumenter kan befinna sig i denna situation men ändå inte välja att 
konsumera ekologiska livsmedelsprodukter, konsumenten ämnar välja ekologiska 
livsmedelsprodukter men de finner många gånger en bortförklaring och i slutändan väljer de 
konventionella livsmedelsprodukter istället oberoende på deras tidigare erfarenheter och agerade 
från omgivningen. Utifrån detta går det att konstatera att personliga erfarenheter och omgivningar 
kan vara en faktor som hindrar konsumenter från att handla ekologiska livsmedelsprodukter om 
de befinner sig i en miljö där konventionella livsmedelsprodukter redan konsumeras, både av 
dem själva samt av deras omgivning. Det är svårare för konsumenter att påverkas av sin 
omgivning till att förändra deras konsumtionsbeteende från konventionella livsmedelsprodukter 
till ekologiska livsmedelsprodukter än tvärt om (Bray et al., 2011, s. 602).  

4.5.3	Skyldighet/	Skuld	
Datta (2011, s. 126-128) menar att konsumenter har möjligheten att minimera deras 
miljöpåverkan genom att välja ekologiska produkter framför konventionellt producerade 
produkter. Bray et al (2011, s. 602-610) belyser i sin studie att vissa konsumenter känner sig 
skyldiga att köpa ekologiska produkter då de vill göra en skillnad i samhället. Detta är även något 
som Grönholm (2009) nämner då han beskriver hur konsumenter har tendenser att aktivt välja 
bort företag som inte lever upp till de ekologiska samt humanitära krav som de ställer på 
företagen samt en vilja att köpa produkter som kan kopplas till deras vilja att skapa en bättre och 
mer rättvis värld. Det går att koppla faktorn ”skyldighet/ skuld” belyst av Bray et al (2011) till 
konsumenter som konsumerar ekologiska livsmedelsprodukter, och återigen diskutera om deras 
attityd gentemot ekologiska livsmedelsprodukter faktiskt påverkar deras agerande i verkligheten. 
Detta då konsumenter påstår att de känner en skyldighet att konsumera ekologiskt och att de tar 
hänsyn till ekologiska kriterier i sin köpprocess, men när konsumenterna väl ska köpa en produkt, 
väljer konsumenten ändå en konventionell produkt (Tallontire et al., 2001, s. 4-8). 
 
Bray et al (2011,s. 601-603) menar att konsumenter känner en skuld gentemot de negativa 
konsekvenser som konsumtionen har på världen, men denna skuld påverkar inte konsumenterna i 
den mån att de väljer att köpa ekologiska produkter istället för konventionella produkter. Vidare 
förklarar Bray et al (2011, s. 601-603) att detta beror på att konsumenterna upplever en osäkerhet 
på vilket vis ekologisk konsumtion kan gynna dem själva, deras närmsta omgivning samt hur en 
förändring i deras konsumtionsbeteende kan generera i ett positivt resultat i omvärlden. 
Boulstridge och Carrigan (2000, s. 355-368) belyser även detta fenomen, att konsumenter 
uttrycker en vilja att konsumera ekologiska produkter, men att i verkligheten påverkas inte 



	

	 20	

konsumenter av dessa kriterier vid valet om vilken produkt de ska köpa. I enhet med tidigare 
studier kan även Bray et al (2011, s. 602) se ett mönster där konsumenter uttrycker en skyldighet 
att köpa ekologiska produkter, men vid köptillfället hade konsumenterna en bortförklaring och 
valde istället konventionella produkter ändå. Det kan tolkas till att konsumenter inte upplever en 
tillräckligt stor skyldighet eller skuld till att faktiskt köpa ekologiska livsmedelsprodukter, vilket 
kan vara en av de större faktorerna bakom attityd och beteende gapet vad gäller ekologisk 
konsumtion.   

4.4.4	Informationsbrist	(kunskapsbrist)	
Bray et al (2011, s. 601-602) i enhet med Carrigan och Attalla (2001, s. 564-565) menar att 
konsumenters kunskaper vad gäller att agera ekologiskt är bristande, vilket leder till att 
konsumenter inte köper ekologiska produkter. Konsumenter behöver mer information från 
företag för att skapa förståelse och kunskap kring vikten av att köpa ekologiska produkter, detta 
för att skapa en vilja i att göra ett aktivt val i köpprocessen där ekologiska alternativ väljs över 
konventionella produkter (Carrigan & Attalla, 2001, s. 574). Om en konsument besitter mer 
kunskap om ekologiska produkter, ökar sannolikheten att konsumenter köper ekologiska 
produkter. Det finns därmed en betydelse att företag och varumärken ger ut tydlig information för 
att sprida kunskap till konsumenterna. Sprids det tydlig och effektiv information riktad till 
konsumenter om varför de bör köpa ekologiska livsmedelsprodukter, ökar kunskapen bland 
konsumenterna och fler bör därmed förändra deras konsumtionsbeteende till att köpa ekologiska 
produkter. (Chan, 1999, s. 20-21) 
 
Det faktum att konsumenter idag är mer upplysta och medvetna om deras rättigheter som 
konsument ökar deras möjlighet att påverka företag till att erbjuda fler alternativ (Solomon et al., 
2013, s. 50-54). Konsumenter behöver information och kunskap för att klara av att fatta ett beslut 
om deras konsumering. Konsumenten behöver därför vara motiverad att söka information kring 
företag och varumärken för att finna de produkter som speglar deras önskan. (Carrigan & Attalla, 
2001, s. 560-578) Men som Beharrell och Denison (1995, s. 24-29) belyser så ses 
livsmedelsprodukter ofta som ett köp som genomförs på rutin där konsumenten köper de 
produkter som de känner till sedan innan, det vill säga att konsumenter är lågt involverade i 
köpprocessen. Konsumenten förbereder sig därmed inte inför köpet och söker inte vidare 
information om produkterna, de utvärderar inte produkten och jämför den inte mot de andra 
alternativen (Solomon et al., 2013, s. 338-341). Konsumenten kan därmed fortsätta köpa 
konventionella produkter i brist på information och kunskap kring ekologiska produkter. Detta 
går att kopplas till studien genomförd av Creyer och Ross (1997) där resultatet att konsumenter 
skulle fortsätta köpa samma produkter som tidigare även om ekologiska alternativ finns 
tillgängliga, eftersom konsumenterna är vana vid produkten och köper den på rutin. En 
informationsbrist (kunskapsbrist) kan med andra ord vara en bakomliggande faktor till det attityd 
och beteende gap som förekommer vad gäller köp av ekologiska livsmedelsprodukter. 

4.4.5	Kvalitetsuppfattning	
Både Boulstridge och Carrigan (2000, s. 355-368) och Buder et al (2014, s. 390-404) belyser att 
en konsuments kvalitetsuppfattning är en av de viktigaste faktorerna vid valet om vilken 
livsmedelsprodukt de ska köpa. Den kvalitet livsmedelsprodukten har är en viktigare faktor än 
om livsmedelsprodukten är ekologiskt framställd, kvaliteten på produkten är därmed ett element 
som konsumenter inte är villiga att avstå från för att få en ekologisk livsmedelsprodukt 
(Boulstridge & Carrigan, 2000, s. 355-368; Buder et al., 2014, 390-404). 
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Huruvida konsumenter upplever att ekologiska livsmedelsprodukter eller konventionella 
livsmedelsprodukter har bättre kvalitet går det att urskilja olika resultat. Enligt Magnusson et al 
(2001, s. 209-227) går det att tyda att konsumenter upplever det ekologiska alternativet som ett 
bättre alternativ vad gäller kvalitet och hälsa men enligt Bray et al (2011, s. 601-602) visade 
resultat på att konsumenter upplever en bättre kvalitet hos konventionella produkter. Det 
gemensamma resultat som de två studierna har är att kvalitet är en viktigare faktor än om 
produkten är ekologisk. Detta bör visa på att individer som upplever att konventionella 
livsmedelsprodukter är av bättre kvalitet, kommer att fortsätta köpa konventionella 
livsmedelsprodukter. Medan de individer som upplever att ekologiska livsmedelsprodukter är av 
högre kvalitet bör göra ett aktivt val vad gäller att köpa det ekologiska alternativet för att uppnå 
en högre kvalitet på produkten. Att konsumenter upplever att konventionella livsmedelsprodukter 
är av högre kvalitet kan därmed vara en faktor bakom attityd och beteende gapet vad gäller 
ekologisk konsumtion. 

4.4.6	Varumärkeslojalitet		
Konsumenter har en tendens att handla från varumärken de redan känner till av ren vana, det 
kräver mindre ansträngning från kunderna då de väljer ett varumärke som de redan är familjära 
med. Konsumenter har även en tendens att uppleva ett varumärke som bra och tillförlitligt om 
varumärket eller företaget är välkänt och har många konsumenter. (Solomon et al., 2013, s. 370, 
368) Wood (2014, s. 117-120) menar att starka varumärken ofta har lojala konsumenter som 
kommer att fortsätta köpa företagets produkter under en längre tid. Dessa varumärken och företag 
eftersträvar att skapa lojalitet hos deras kunder i mån om en långsiktig försäljning med 
återkommande kunder. Detta kan skapas genom en emotionell förbindelse med kunderna där 
konsumenterna upplever ett känslomässigt band till varumärket, där varumärket reflekteras i 
konsumentens självbild. (Solomon et al., 2013, s. 370, 368) Bray et al (2011, s. 603) menar att 
den lojalitet som konsumenter har skapat till vissa varumärken kan hindra konsumenterna från att 
ändra sina vanor till att köpa ekologiska livsmedelsprodukter, då de redan är nöjda och bekväma 
med de konventionella livsmedelsprodukter som de köper idag. Detta i enhet med studien av 
Creyer och Ross (1997) som säger att konsumenter kommer att fortsätta vara lojala till de 
varumärken de köper från idag även om ekologiska alternativ finns tillgängliga. Detta tyder på att 
varumärkeslojalitet kan vara en faktor till attityd och beteende gapet vad gäller köp av ekologiska 
livsmedelsprodukter. 

4.4.7	Cynism	
Bray et al (2011, s. 603) belyser att konsumenter upplever en viss osäkerhet vad gäller ekologiska 
produkter. Konsumenter är osäkra på om de kan lita på att varumärket eller företaget håller vad 
de lovar, eller om begreppet ekologiskt bara är ett nytt koncept att marknadsföra på för att lura 
konsumenter och öka företagets vinster (Bray et al, 2011, s. 603). Denna del går ihop med 
informationsbristen (kunskapsbristen) där konsumenter inte känner till vad ekologiska 
livsmedelsprodukter är samt vad det gör för skillnad. Som tidigare nämnt behöver konsumenter 
information och kunskap för att veta hur de bör agera i deras köpprocess. Företag behöver bli 
bättre på att visa sig trovärdiga och tillförlitliga och konsumenter bör ta eget ansvar i att aktivt 
söka information som kan hjälpa dem att fatta beslut vad gäller deras konsumering. (Carrigan & 
Attalla, 2001, s. 560-578) Cynism kan därför vara en faktor bakom det attityd och beteende gap 
som existerar vad gäller ekologisk konsumtion. 
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5	Praktisk	metod	
I denna del av studien presenteras den undersökningsdesign och forskningsstrategi som används 
i studien. Jag kommer att presentera tillvägagångssättet, urval samt min enkätstudie vad gäller 
utformning och innehåll. Bortfall av respondenter samt hur bearbetandet och insamlandet av 
data har gått till kommer även att presenteras.  
 

 

 
(Flödesschema 5) 

5.1	Enkätstudie	
Tidigare i studien har bland annat bakgrund, kvantitativ metod och syfte presenterats, för en 
djupare undersökning i detta ämne kommer en enkätstudie att genomföras. Då jag ämnar studera 
de bakomliggande faktorer som påverkar konsumenter vad gäller köp av ekologiska 
livsmedelsprodukter, upplever jag att ett relativt stort urval är nödvändigt, detta för att klara av att 
generalisera resultat som studien får. Vid insamling av data för en kvantitativ studie finns flera 
olika metoder, exempelvis enkät, observation och experiment (Holme & Solvang, 1997, s. 172). 
Då jag testar tidigare forskning samt undersöker konsumenters konsumtionsbeteende samt 
personliga tankar och åsikter upplever jag att en enkätundersökning ger det mest rättvisande 
resultat. Dahmström (2011, s. 16-17) menar att en enkätstudie är en lämplig metod då forskare 
vill undersöka verkligheten utifrån redan befintliga teorier.  
 
Goffin et al (2010, s. 27-28) i enhet med Holme och Solvang (1997 s. 173) menar att enkätstudier 
är den äldsta och en av de vanligaste formerna att samla in data på. Bryman (2011, s. 226-232) 
menar även att en enkätstudie är ett vanligt tillvägagångssätt vid en kvantitativ metod. Det är en 
billig metod som går fort att administrera, forskare kan med andra ord på ett kostnad- och 
tidseffektivt sätt finna en uppfattning av en populations åsikter. Då jag har en positivistisk 
kunskapssyn, som enligt Bryman (2011, s. 30) indikerar på en vetskap som är objektiv och 
värderingsfri, möjliggör en enkätstudie ett mer objektivt perspektiv. Detta då jag undviker att 
(medvetet eller omedvetet) påverka respondenter av mina egna, personliga åsikter, vilket är en av 
riskerna vid intervjuer. Risken att forskaren medvetet eller omedvetet påverkar respondenten i 
dess svar är mindre vid en enkätstudie jämfört med intervjuer (Bryman, 2011, s. 226-232). 
Genom en enkätstudie anser jag att möjligheten att lämna mina egna värderingar utanför enkäten 
ökar samt att risken att påverka respondenten minskar då en personlig konversation inte drivs. 
Det är däremot viktigt att kontrollera enkätfrågorna så de inte innehåller några ledande frågor 
eller annat som kan bidra till ett missvisande resultat (Bryman, 2011, s. 226-232). Jag har därmed 
som avsikt att hålla mig neutral vid skapandet av enkätstudien. 
 
Vid skapandet av en enkätstudie är det viktigt att frågorna ska vara mycket tydliga och enkla att 
förstå för att undvika missförstånd och feltolkningar från respondenten. Detta då respondenten 

Enkätstudie	 Urval	 Enkätdistribution	 Enkätkonstruktion	 Etiska	
överväganden	

Pilotstudie	 Access	 Bortfall	 Enkäten	 Databearbetning	
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ska klara av att fylla i enkäten utan närvaro av forskaren som de kan ställa frågor till. Att få 
tydliga och rättvisande svar kan därmed endast ske då enkäten har tydliga frågor. Att frågorna 
täcker allt forskaren vill ha svar på är också viktigt då det inte går att genomföra några 
uppföljningsfrågor med respondenterna. Detta samtidigt som undersökningen inte bör vara för 
lång då det kan göra det svårare för respondenter att medverka i studien. Det är därmed flera 
faktorer att ha i åtanke vid skapandet av en enkätstudie för att se till att få ett så rättvisande 
resultat som möjligt. (Bryman, 2011, s. 226-232) Goffin et al (2010, s. 27-28) belyser även vikten 
av en enkätstudies design samt val av respondenter. Det är viktigt att forskaren tar hänsyn till 
vilka respondenterna är som deltar i enkätstudien, detta då respondenterna är menade att på ett 
rättvist sätt representera en större population. Blir urvalet av respondenter en felaktig 
representation av den större populationen blir resultatet för den större populationen missvisande. 
(Goffin et al., 2010, s. 27-28) 
 
Det går att skapa enkäter på ett flertal olika sätt, exempelvis går det att genomföra dem online via 
webbenkäter, skicka hem fysiska enkäter till personer via postenkäter eller fysiskt dela ut enkäter 
till respondenterna (Dahmström, 2005, s. 76-77). Dessa metoder underlättar för forskare att nå ut 
till en större population och kan därmed ge mer generaliserbara resultat. Alla respondenter får 
även samma frågor vilket underlättar för forskare att studera och jämföra de svar som tas fram för 
att se samband mellan respondenter. (Jacobsen, 2002, s. 146)  
 
Det är av största vikt att den data som samlas in är korrekt och av rätt typ, annars kommer studien 
att få ett missvisande resultat och vara byggd på felaktiga grunder, resultatet saknar därmed 
reliabilitet. Vid en enkätstudie går det att kontrollera att respondenten svarar korrekt genom att 
ställa kontrollfrågor, dessa frågor är utformade på ett likartat sätt och bör besvaras på liknande vis 
av respondenten för att visa på konsistens hos respondenten. Det är även viktigt att forskaren 
hanterar den insamlade data noggrant, speciellt vid överföring från exempelvis fysiska ifyllda 
enkäter till ett digitalt medium. Detta få det finns risker att mänskliga fel begås och felaktig data 
överförs. Den data som samlas in behöver även vara giltig, det vill säga resultatet från studien ska 
lyckas upprepas för att betraktas som reliabla. Det går att dela in datamängden i två delar och 
jämföra mot varandra, visar det på liknande resultat så tyder det på en reliabilitet.  (Denscombe, 
2014) Detta är något jag har haft i åtanke under skapandet, genomförandet och bearbetningen av 
enkätstudien för att säkerhetsställa att resultatet är reliabelt. Hur jag har gått tillväga för att skapa 
enkätstudien till min undersökning kommer att beskrivas mer ingående under rubriken 
”enkätkonstruktion”.  
 
Då jag använt ett bekvämlighetsurval, vilket kommer att presenteras närmare nedan i rubriken 
”urval”, kan det diskuteras huruvida studien blir reliabel eller inte. Detta då vissa individer har 
större chans att medverka i studien än andra, en fråga ställs därmed om resultatet skulle visas på 
ett likande sätt om studien genomfördes igen men andra respondenter. Dock anser jag att ämnet 
på studien är sådant som kan besvaras via ett bekvämlighetsurval då demografiska faktorer inte 
bör ha en större påverkan på resultatet och respondenten. Detta är något som kommer att 
diskuteras vidare under rubriken ”sanningskriterier”.  

5.2	Urval	
Som tidigare nämnt är meningen med enkätstudien att resultatet ska vara så generaliserbart som 
möjligt, de individer som befinner sig i urvalet ska därmed representera en större population. 
Detta då en undersökning av en hel population är nästintill omöjligt. När en generalisering av en 
större population genomförs börjar forskaren med ett stickprov eller urvalsundersökning som 
sedan appliceras på hela populationen. (Johannessen och Tufte, 2003, s. 133; Johansson-Lindfors, 
1993, s. 92) Det är viktigt att nå ut till rätt respondenter i studien för att ge ett rättvisande resultat, 
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målpopulationen för studien innefattar alla respondenter passande för studien (Dahmström, 2005, 
s. 55), därmed ska individer i målpopulationen vara representanter i urvalet. 

En enkätstudie med respons från hela målpopulationen är nästintill omöjligt, det skulle vara dyrt 
och tidskrävande att genomföra en sådan studie. Forskare använder sig därför av en 
urvalsundersökning vilket är vanligt vid kvantitativa studier. (Holme & Solvang 1997, s. 182; 
Johansson-Lindfors, 1993, s. 92) Det går att använda sig av två urvalsmetoder, sannolikhetsurval 
eller icke-sannolikhetsurval där sannolikhetsurval genomförs helt på slumpmässiga grunder och 
hela målpopulationen har samma chans att bli utvald till att delta i studien. Vid icke-
sannolikhetsurval har vissa individer i målpopulationen en större chans att delta i studien än 
andra. (Bryman & Bell, 2013, s. 190, 240) Deacon et al (1999, s. 54) beskriver 
bekvämlighetsurval, vilket är en typ av icke-sannolikhetsurval, att forskaren till viss mån själv 
väljer vilka som ska ingå i studien efter vilka individer som finns tillgängliga i forskarens närhet. 
Detta tillvägagångssätt är dock inte rekommenderat då forskare inte bör basera undersökningar på 
individer enbart efter tillgänglighet (Deacon, 1999, s. 54). Ett bekvämlighetsurval är med andra 
ord inte alltid representativt på en större population då det kan leda till missvisande resultat och 
slutsatser om populationen (Holme & Solvang, 1997, s. 183). 

Vid ett sannolikhetsurval ska alla inom målpopulationen ha samma chans att vara respondent i 
studien (Johansson-Lindfors, 1993, s. 93). Detta kan vara tidskrävande då forskaren ska ha 
information och möjlighet att nå ut till hela målpopulationen för att uppnå ett helt 
sannolikhetsurval (Dahmström, 2005, s. 76-77). Detta urval finns inte inom min tidsram då jag 
skulle behöva kontaktuppgifter till alla personer i Sverige inom den yngre och den äldre 
generationen, vilket är en resurs som jag inte har tillgång till. Desto större urval, desto högre 
trovärdighet har studien, en förlikning kan därmed genomföras för att se hur många respondenter 
som finns tillgängliga för studien med hänsyn till tidsbegränsningar och kostnader (Bryman, 
2011, s. 190-191). Som tidigare nämnt behöver jag ett relativt stort urval för att generalisera 
resultatet på en större population, min målpopulation är alla individer i Sverige födda mellan 
1965 och 2009. Då jag inte har möjlighet att nå ut till alla dessa individer genomför jag ett 
stickprov av målpopulationen som jag sedan generaliserar på hela målpopulationen. Detta 
kommer att genomföras via ett bekvämlighetsurval för att vara tid- och kostnadseffektiv i min 
studie.  

I detta fall inbär det att jag till viss del själv valt vilka respondenter som använts i min studie, då 
jag har valt att dela ut enkäter vid matvarukedjor i Nyköping samt via sociala media har hela 
målpopulationen inte haft samma möjlighet att delta i studien. Jag har valt att samla in data från 
ungefär 200 respondenter, tillvägagångssättet kommer att beskrivas mer ingående nedan under 
rubriken ”enkätdistribution”. Då jag ämnar undersöka vilka faktorer som påverkar konsumenter i 
deras konsumtionsbeteende vad gäller ekologiska livsmedelsprodukter finner jag att dessa 
respondenter möter den målpopulation som studien ämnar undersöka. Jag anser därmed att faran 
med bekvämlighetsurval är av relativt låg risk i denna studie eftersom demografiska faktorer inte 
bör ha en större inverkan på respondenten, det spelar därmed ingen större roll vilken respondent i 
målpopulationen som väljs ut utan resultatet bör vara generaliserbart.  

5.3	Enkätdistribution	
Enkäter kan distribueras på olika vis, exempelvis kan forskaren posta hem enkäter till 
respondenterna, skapa webbenkäter eller via personligt möte överlämna enkäten (Dahmström, 
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2005, s. 76-77). Jag har valt att använda mig av webbenkäter samt personliga möten, via 
webbenkäter har jag haft möjligheten att nå ut till respondenter över hela Sverige och via 
personliga möten har jag befunnit mig utanför större matvarukedjor i Nyköping och delat ut 
enkäten till respondenter. Användandet av webbenkäter har ökat och anser vara ett effektivt 
tillvägagångssätt för att effektivt samla in data på kort tid (Dahmström, 2005, s. 80). Däremot 
belyser Dahmström (2005, s. 81) också eventuella tekniska problem som en risk vid användandet 
av webbenkät. Att kombinera dessa tillvägagångssätt upplever jag har hjälpt mig nå ut till flera 
respondenter och på så vis ökat generaliserbarheten i studien, detta har därmed även minskat 
risken med bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval är fördelaktigt då studien har en begränsad 
budget vad gäller både tid och pengar, det är även användbart då forskare vill samla data enkelt 
och snabbt (Denscombe, 2014). Detta fungerade bra för mig då jag på kort tid kunde samla in 
data på ett produktivt och kostnadseffektivt sätt.  
 
Jag ämnade även ha en jämt fördelad studie vad gäller kön och ålder. Jag hade som mål att nå ut 
till 200 respondenter för att nå ett så rättvisande resultat som möjligt. Har jag samlat in svar från 
200 respondenter har hänsyn till eventuella bortfall tagits då det ska finnas tillräckligt många svar 
kvar för ett rättvisande resultat. Vid enkätutdelningen belyste jag vikten i att respondenten var 
ärliga i sina svar. Detta för att undvika det fenomen som jag tidigare diskuterat där respondenter 
uppgav sig handla ekologiskt men i verkligheten inte gjorde det. I samband med detta förklarade 
jag även att enkäten kommer att behandlas med anonymitet och kan därmed inte återkopplas till 
dem, jag upplever att detta kan ha ökat möjligheten för ärliga svar från respondenterna. Jag gav 
tydliga instruktioner och fanns tillgänglig för eventuella frågor om något var oklart, detta för att 
minska risken för bortfall och missvisande resultat. 

5.4	Enkätkonstruktion 
Enkäten börjar med en introduktion om studien och vad den kommer att användas till samt att 
respondentens svar kommer att behandlas konfidentiellt, en presentation om mig finns även 
tillgänglig. Jag gör det tydligt att enkäten är av valfritt deltagande och möjlighet att avsluta 
enkäten finns under hela svarstiden. Detta är i enhet med rekommendationer av Johansson-
Lindfors (1993, s. 113) vad gäller utformning av en enkätstudie där information om 
undersökningens syfte, användningsområde samt information om respondentens anonymitet bör 
finnas. Enkätstudien innehåller personligt ställda frågor i Du-form för att förstärka att 
respondenten förstår att frågan är personligt inriktad till just denne persons åsikt. Detta för att 
undvika att respondenten svarar hur den tror att majoriteten tycker, vilket minskar risken att 
respondenten påverkas av andras åsikter vid dess svar (Bryman, 2011, s. 316-317). Frågorna är 
formade för att upplevas som trevliga, tydliga och formulerade på ett icke ledande vis för att 
undvika att påverka respondenten. Jag har även följt rekommendation från Johannson-Lindfors 
(1993, s. 113) i den mån att enkätfrågorna ska vara enkla att förstå och välformulerade. Frågorna 
är även stängda, vilket underlättar bearbetning av data och minimerar risken att respondenten 
svarar utefter dess värderingar istället för verklighet (Bryman & Bell, 2011, s. 245-246).  
 
Johansson-Lindfors (1993, s. 112-113) belyser att respondenter bör motiveras till att delta i 
studien, och att enkätstudien bör börja med enkla inledande frågor för att värma upp 
respondenten innan de svårare och mer känsliga frågorna ställs. Enkätstudien i min undersökning 
har därmed börjat med bakgrundsvariabler som är enkla för respondenten att svara på. Frågor om 
kön och ålder börjar enkätstudien därför med. Dessa frågor är ställda dels för att värma upp 
respondenten innan de svårare frågorna ställs för att motivera respondenten att fortsätta, samt för 
att ha möjligheten att se skillnader bland dessa variabler. Enkätstudien har ett begränsat antal 
frågor för att motivera respondenten att genomföra hela studien då för långa enkäter kan resultera 
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i att respondenten tröttnar och väljer att antingen avsluta eller besvara enkäten utan engagemang 
(Johansson-Lindfors, 1993, s. 45). 
 
Innan den slutgiltiga enkätstudien delas ut har jag använt mig av en pilotstudie, där enkätstudien 
först testas på ett mindre antal individer för att se dess reaktioner. Mina provenkäter delades ut till 
ett antal individer för att kontrollera att enkäten var enkel att förstå. Efter en viss korrigering 
upplevde jag ett klartecken att sprida enkätstudien till ”riktiga” respondenter. Jag använde mig av 
15 respondenter i min pilotstudie genom ett bekvämlighetsurval, alla är relevanta till min studie 
och respondenterna befann sig även i en geografisk spridning. Konstruktiv kritik på enkätstudien 
gavs då respondenterna fick svara på enkätstudien och fick sedan ge feedback på hur de upplevde 
frågorna, vilket jag sedan tog i beaktning och korrigerade enkätstudien efter. Patel och Davidson 
(2003, s. 58) förklarar att forskare kan använda sig av en pilotstudie då de vill testa upplägget och 
tekniken på deras enkät. När en pilotstudie genomförs blir den slutgiltiga enkätstudien mer 
trovärdig då den tidigare testats på ett relevant urval för att se hur respondenter förhåller sig till 
enkätfrågorna. Forskare hinner därmed upptäcka felaktigheter i förväg och undviker därmed ett 
onödigt bortfall i sin studie, på så vis minskar riskerna som finns vid en kvantitativ studie. 
Forskaren kan med andra ord i förväg testa enkäten för att konstatera om den är hållbar eller inte. 
(Holme & Solvang, 1997, s. 81) Pilotstudien beskrivs mer ingående under rubriken ”Pilotstudie”. 
 
De frågor jag valt att använda mig av i enkätstudien är baserad på tidigare forskning och studier, 
därför har jag valt att teorier, framförallt av studien genomförd av Bray et al (2011), ligger som 
bas för utformningen av enkätfrågorna. Konstruktionen av enkäten har stor betydelse då den 
empiriska data samlas in genom frågorna (Johansson-Lindfors, 1993, s. 111). Det är även viktigt 
att inte använda sig av teoretiska begrepp i enkäten, begrepp hämtade från teorier bör översättas 
till ett mer vardagligt språk för att underlätta för respondenten (Johansson-Lindfors, 1993, s. 111-
112). Detta är något jag har haft i åtanke vid utformningen av enkätfrågorna då den har sin grund 
från teoretisk forskning.  
 
För att undersöka det jag ämnar i studien har jag skapat enkätfrågor som menar belysa hur 
tidigare forskning förhåller sig till verkligheten i Sverige. Jag har därför använt mig av specifika 
frågor som menar undersöka hur de faktorer Bray et al (2011) menar kan vara orsaken till det 
attityd och beteende gap som existerar vad gäller köp av ekologiska livsmedelsprodukter. 
Frågorna avser studera vilka faktorer som påverkar konsumenter mest vad gäller köp eller inte 
köp av ekologiska livsmedelsprodukter. Frågorna är därmed utformade att skapa en bild av om 
priskänslighet, personliga erfarenheter, skyldighet/skuld, informationsbrist (kunskapsbrist), 
kvalitetsuppfattning, varumärkeslojalitet och cynism påverkar konsumenten i köpprocessen, samt 
se vilka faktorer som påverkar konsumenterna mest. Grunden till frågorna är därmed baserad från 
teori men språket i enkätstudien menar spegla konsumenternas verklighet för att möjliggöra en 
djupare förståelse om hur teorin kan förhålla sig till konsumenternas verklighet. Den slutgiltiga 
enkäten går att finna under rubriken ”Enkäten”.  
 
Johansson-Lindfors (1993, s. 113) menar att enkätfrågorna bör vara välformulerade och enkla att 
förstå. Detta är något jag har haft i åtanke för att få ett så rättvisande resultat av enkätstudien som 
möjligt. Genomförandet av pilotstudien och den konstruktiva kritik som objektiva respondenter i 
pilotstudien bidrog till har underlättat att skapa en mer lättförståelig enkätstudie. Eftersom jag 
ämnar undersöka flera faktorer som kan ligga bakom det attityd och beteende gap som finns vad 
gäller köp av ekologiska livsmedelsprodukter har jag i den mån möjligt undersökt de olika 
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faktorerna enskilt, vilken även är i enhet med Johansson-Lindfors (1993, s. 113) 
rekommendationer. Däremot får respondenterna i enkätstudien även välja vilka faktorer som 
påverkar dem mest, detta för att undersöka vilka faktorer som har större påverkan på 
konsumenterna.  
 
Jag har valt att använda mig av olika svarsalternativ istället för att be respondenten med egna ord 
besvara frågorna i kommentarer. Detta dels för att konsumenten blir tvungen att ta ställning och 
därmed fundera över vilket alternativ som passar in bäst på dem och för att minimera det 
missförstånd som kan ske om jag ska tolka respondenternas kommentarer. Att använda sig av 
svarsalternativ underlättar även hanteringen och bearbetningen av enkätstudien då forskaren inte 
tolkar vad respondenten menar (Bryman & Bell, 2011, s. 245-246). Jag är medveten om att 
enkäten kan ha skapats genom öppna svar där respondenten själv får skriva i deras svar vid 
enkätfrågorna. Jag anser dock att användandet av svarsalternativ har varit ett bättre alternativ i 
denna studie för att underlätta bearbetning och hantering av enkätfrågorna samt för att underlätta 
för respondenten. Att använda sig av svarsalternativ möjliggör även för en längre enkätstudie då 
det hade varit tidskrävande för respondenten att kommentera varje enkätfråga. Detta är i enhet 
med Johansson-Lindfors (1993, s. 112) som menar att en enkätstudie inte bör vara för lång eller 
för tidskrävande då det kan resultera i att respondenten besvarar enkäten utan engagemang, vilket 
kan leda till missvisande resultat eller onödigt bortfall. Jag upplever därmed att jag kan samla in 
svar från fler frågor av respondenterna när jag använt mig av svarsalternativ.  

5.5	Etiska	överväganden	
För att ta hänsyn till etiska överväganden vid skapandet av en enkätstudie bör vissa regler mellan 
respondent och forskare uppfyllas. Detta för att skydda privatpersoner mot insyn i deras privatliv, 
mot kränkning av respondent samt att ingen respondent kommer till fysisk eller psykisk skada vid 
deltagande av en studie. (Vetenskapsrådet, 2011, s. 65-70) För att se till etiska överväganden vid 
skapandet av en enkätstudie bör hänsyn till vetenskapsrådets rapport “God forskningssed” där de 
citerar från Göran Hermeréns artikel ”Hantering av integritetskänsligt material” samt 
Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning av vetenskapsrådet 
tas.  

En regel för att genomföra en etisk studie benämns som ”anonymisering” eller ”avidentifiering”, 
vilket innebär att en enkät ska avkodas till den mån att enkäten inte kan kopplas till respondenten 
av såväl obehöriga eller av forskaren själv. Ingen form av uppgift ska med andra ord klara av att 
röja en respondents anonymitet. En annan regel som benämns ”konfidentialitet” vilket innebär att 
känsliga uppgifter ska hanteras med försiktighet, samt lagras på ett vis som eliminerar risken för 
att utomstående personer kan få tillgång till uppgifterna. (Vetenskapsrådet, 2011 s. 65-70) 
 
Forskaren ska även ta hänsyn till vad som benämns som ”informationskravet” och 
”samtyckeskravet”. ”Informationskravet” innebär att respondenten blivit informerad om vad 
syftet med studien är, samt att möjligheten för respondenten att avbryta studien när som helst 
finns. ”Samtyckeskravet” innebär att det är beslut av respondenterna om de vill medverka i 
studien eller inte, samt att om en studie genomförs med respondenter som är under 15 år krävs 
godkännande från målsman för att undersökning ska ses som etiskt korrekt. (Vetenskapsrådet, 
u.å., s. 7-10) 
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5.6	Pilotstudie	
Författare kan använda sig av en pilotstudie innan den slutgiltiga enkätundersökningen 
genomförs, detta för att testa en teknik eller ett specifikt upplägg av en enkät. På så vis kan 
enkätundersökningen testas innan den slutgiltiga enkätundersökningen genomförs. En pilotstudie 
genomförs oftast på en liten grupp individer som är relevanta för studien och ämnesområdet, 
respondenterna testar enkäten och ger feedback till forskaren angående hur det var att besvara 
enkäten. Den slutgiltiga enkätundersökningen blir mer trovärdig om en pilotstudie genomförts då 
forskaren har haft möjlighet att ta till sig av den feedback som respondenterna i pilotstudien delat 
med sig av och därmed haft möjlighet att korrigera brister i enkäten som kan resultera i felaktigt 
resultat och onödigt bortfall. En pilotstudie kan därmed minimera de risker som finns med en 
kvantitativ forskningsstrategi som bland annat innefattar att vissa frågor i enkätundersökningen 
inte är relevanta för studien eller den specifika frågeställningen. Då en pilotstudie genomförs kan 
forskaren upptäcka brister som detta och korrigera enkäten innan den slutgiltiga 
enkätundersökningen genomförs. (Holme & Solvang, 1997, s. 81; Patel & Davidson, 2003, s. 58) 
 
Som tidigare nämnt valde jag att genomföra en pilotstudie innan den slutgiltiga 
enkätundersökningen genomfördes. Pilotstudien distribuerades via e-post till totalt 15 
respondenter. Pilotstudien skickades ut till respondenter som finns i min omgivning genom ett 
bekvämlighetsurval. De respondenter jag valde att inkludera i pilotstudien är relevanta till studien 
och har erfarenhet att ge konstruktiv kritik, jag ansåg det även vara en fördel att rikta mig till 
personer i min närhet då jag vet att dessa individer skulle ta uppgiften på allvar och anstränga sig 
för att ge mig konstruktiv kritik. Jag vet även att de individer som deltog i pilotstudien är från 
olika bakgrunder samt förhåller dig olika till ekologiska livsmedelsprodukter. Jag kunde därmed 
få konstruktiv kritik från individer med olika åsikter vilket annars kan vara en nackdel vid 
bekvämlighetsurval, det vill säga att forskaren vänder sig till personer i sin omgivning vilka kan 
ha liknande åsikter som varandra och forskaren. Jag upplevde därmed att fördelarna övervägde 
nackdelarna i detta fall.  
 
Pilotstudien ämnar samla in respondenternas åsikter vad gäller enkäten, vilka korrigeringar de 
anser bör göras för att undvika bortfall och missvisade resultat på grund av missförstånd. 
Respondenterna besvarade enkätundersökningen och gav feedback på hur de ansåg att enkäten 
var, jag tog till mig av kritiken och korrigerade enkäten efter respondentens synpunkter. De 
korrigerar som genomfördes var att tydliggöra vad enkätfrågan frågar efter, jag valde därför att 
förenkla frågorna samt svarsalternativen för att undvika missförstånd. Två frågor kunde även 
uppfattas som något ledande, jag valde därför att formulera om de frågorna. Vissa frågor hade 
fler än ett svarsalternativ, jag uppfattande att flera respondenter missuppfattade dessa 
instruktioner. Jag valde därför att till största utsträckning använda mig av ett svarsalternativ i 
enkätstudien där respondenten kan välja det alternativ som passar bäst in på dem. Vid 
enkätfrågorna 9, 10 och 19 upplevde respondenterna i pilotstudien att de tappade bort sig bland 
svarsalternativen, jag valde därför att i den slutgiltiga enkätstudien dela upp svarsalternativen för 
att ge respondenten en bättre överblick på alternativen. Pilotstudien visade även att en av 
enkätfrågorna var irrelevant vilket gjorde att jag valde att ta bort den frågan i den slutgiltiga 
enkätstudien då den inte bidrog till ämnet som jag ville studera. Jag anser att dessa korrigeringar 
har ökat trovärdigheten på den slutgiltiga enkätstudien samt minskat risken för onödigt bortfall. 
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5.7	Access	
Jag anser att jag har haft en god tillgång till respondenter, jag spred enkäten via sociala media vad 
gäller webbenkäterna och via personligt möte vid 2 tillfällen. Jag anser att enkäten spreds vid en 
lämplig tidpunkt då många respondenter fanns tillgängliga och var villiga att besvara 
enkätstudien. Många var positiva vad gäller ämnet och intresserade att genomföra hela 
enkätstudien. Det tog ungefär 7 dagar att samla in 217 enkätsvar.  

5.8	Bortfall	
I varje studie uppstår det ett bortfall i undersökningen och det är viktigt att uppmärksamma detta 
bortfall (Johannessen och Tufte, 2003, s. 136). Ett bortfall är individer i målpopulationen som 
forskaren planerat undersöka men av någon anledning misslyckats med att samla data från dem 
(Dahmström, 2005, s. 321). Det finns två olika sorters bortfall, internt och externt bortfall. Internt 
bortfall innebär bland annat att en respondent inte har svarat på alla frågor i en enkätstudie eller 
visar tecken på att de svarat motsägelsefullt. Det interna bortfallet bör inte vara mer än 20 procent 
för att vara rättvisande. (Bjurwill, 2001, s. 37) Externt bortfall sker då en forskare inte får något 
svar alls på enkäten, respondenten väljer alltså att inte delta i undersökningen. Det finns flera 
orsaker till bortfall exempelvis respondenter som inte är anträffbara, respondenter som inte vill 
delta eller respondenter som på grund av okunskap eller språksvårigheter inte kan delta. 
(Dahmström, 2005, s. 321-322).  
 
Jag samlade totalt in 217 enkätsvar och upplevde att 213 av dessa var godkända, vilket betyder att 
4 enkäter föll bort. Jag hade därmed en svarsfrekvens på cirka 98 procent, detta är inte medräknat 
det externa bortfallet, jag har inte valt att räkna med de individer som tackade nej till att delta i 
undersökningen. De enkäter som är räknat till mitt bortfall är inom det interna bortfallet. En enkät 
föll bort då respondenten hade kommenterat sina svar i en extern text till undersökningen och 
hade även svarat motsägelsefullt, två enkäter föll bort då respondenten hade hoppat över vissa 
frågor och en enkät föll bort då enkäten upplevdes vara motsägelsefullt ifylld. Enkäterna togs 
därmed bort så de inte ska påverka resultatet av studien då de inte kan upplevas som trovärdiga 
svar. Efter det interna bortfallet hade jag därmed 213 enkätsvar att basera min studie på.  
 
Att beräkna det externa bortfallet är svårt, flera individer tackade nej att delta i undersökningen 
vid personligt möte främst av tidsbrist som orsak. Det förekom även ett externt bortfall via 
webbenkäterna, men det är svårt att bedöma hur många individer som såg enkäten men valde att 
inte delta i undersökningen. Detta då jag inte har möjligheten att se hur många individer enkäten 
nådde ut till som inte levererade ett svar.  

5.9	Enkäten	
Den slutgiltiga enkäten som jag använde mig av såg ut enligt följande: 
	
Enkätundersökning	
Hej	 

Mitt	namn	är	Sandra	Mansikka,	jag	är	student	på	handelshögskolan	vid	Umeå	Universitet.	
Jag	genomför	nu	mitt	examenarbete	där	jag	studerar	varför	konsumenter	väljer	att	köpa	
eller	inte	köpa	ekologiska	livsmedelsprodukter.	Jag	vill	därför	med	denna	undersökning	



	

	 30	

skapa	en	förståelse	för	vad	som	påverkar	en	konsument	vid	valet	mellan	konventionella	och	
ekologiska	livsmedelsprodukter.	Jag	vänder	mig	därför	till	dig	som	konsument	i	Sverige.	

Jag	uppskattar	ditt	deltagande	i	studien	och	det	är	självklart	frivilligt	att	delta	samt	du	kan	
närsomhelst	välja	att	avsluta	undersökningen.	Dina	svar	är	betydelsefulla	för	studien	och	
jag	skulle	därför	uppskatta	om	du	ville	medverka	med	dina	svar.	Det	är	viktigt	att	du	svarar	
ärligt	på	enkätfrågorna,	detta	för	att	jag	ska	klara	av	att	genomföra	ett	trovärdigt	resultat	i	
min	studie.	Dina	svar	kommer	att	behandlas	konfidentiellt	och	dina	svar	går	inte	att	koppla	
tillbaka	till	dig	på	något	vis.	Ditt	deltagande	är	helt	anonymt	och	dina	svar	kommer	enbart	
att	användas	till	detta	examenarbete.	Vid	ett	deltagande	lämnar	du	ett	samtycke	där	jag	får	
tillåtelse	att	använda	dina	svar	till	min	studie.		

Har	du	några	frågor	om	enkäten	eller	studien	så	är	du	välkommen	att	fråga	mig.	

Tack	på	förhand!	 

	
1.	Kön	
☐	Man	 	 	 		
☐	Kvinna	 	 	
☐	Annat		 	 	 	
		
	
2.	Födelseår		
☐	1965	-	1977	 	
☐	1976	-	1986	 	
☐	1985	–	1998	 	
☐	1997	-	2009	 	
	
	
3.	Vilka	ekologiska	märkningar	känner	du	till	för	livsmedelsprodukter?	
(FLERA	svarsalternativ	är	möjliga,	välj	de	alternativ	som	stämmer	in	på	dig)	
	
☐	KRAV	 	 	 	
☐	ICA	I	LOVE	ECO	 	 	
☐	GARANT	ECO	 	 	
☐	EU	 	 	 	
☐	Annan	 	 	 	
☐	Ingen	märkning	 	 	
	
	
4.	Vilket	av	dessa	kriterier	anser	du	vara	viktigast	vid	köp	av	livsmedelsprodukter?	
(Endast	ETT	svarsalternativ,	välj	det	alternativ	som	stämmer	bäst	för	dig)		
	
☐	Ett	lågt	pris	 	 	 	
☐	Hög	kvalitet	 	 	 	
☐	Varumärke	som	jag	känner	till	 	 	
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☐	Ekologiskt	producerat	 	 	
☐	Annat	 	 	 	
	
	
5.	Till	vilken	grad	upplever	du	att	du	har	förståelse	för	skillnaden	mellan	ekologiska	
livsmedelsprodukter	och	konventionella	livsmedelsprodukter?	
(Endast	ETT	svarsalternativ,	välj	det	alternativ	som	stämmer	bäst	för	dig)		
	
☐	Mycket	god	förståelse	 	
☐	God	förståelse	 	 	
☐	Grundmässig	förståelse		
☐	Ingen	förståelse	 	 	
	
	
6.	Känner	du	till	vilka	krav	ekologiska	livsmedelsprodukter	måste	leva	upp	till	för	att	få	ha	
en	ekologisk	certifiering?	
(Endast	ETT	svarsalternativ,	välj	det	alternativ	som	stämmer	bäst	för	dig)		
	
☐	Jag	känner	till	alla	krav			
☐	Jag	känner	till	majoriteten	av	kraven	 	
☐	Jag	känner	till	några	av	kraven	 	 	
☐	Jag	känner	inte	till	något	krav	 	 	
	
	
7.		Vilken	attityd	har	du	gentemot	ekologiska	livsmedelsprodukter?	
(Endast	ETT	svarsalternativ,	välj	det	alternativ	som	stämmer	bäst	för	dig)	
	
☐	Jag	är	mycket	positiv		 	
☐	Jag	är	positiv		 	 	 	
☐	Jag	är	neutral	 	 	 	
☐	Jag	är	tveksam		 	 	 	
☐	Jag	är	negativ	 	 	 	
	
	
8.	Till	vilken	utsträckning	upplever	du	att	du	köper	ekologiska	livsmedelsprodukter?	
(Endast	ETT	svarsalternativ,	välj	det	alternativ	som	stämmer	bäst	för	dig)	
	
☐	100	%	-	Jag	köper	enbart	ekologiska	livsmedelsprodukter	 	 	
☐	75	%	-	Jag	köper	mest	ekologiska	livsmedelsprodukter	 	 	
☐	50	%	-	Ungefär	hälften	av	de	livsmedelsprodukter	jag	köper	är	ekologiska	
☐	25	%	-	Jag	köper	några	ekologiska	livsmedelsprodukter	 	 	
☐ 0	%	-	Jag	köper	aldrig	ekologiska	livsmedelsprodukter	 	 	
	
	
9.	Varför	köper	du	inte	ekologiska	livsmedelsprodukter?	
(Endast	ETT	svarsalternativ,	välj	det	alternativ	som	stämmer	bäst	för	dig)	
	
☐	Jag	köper	alltid	ekologiska	livsmedelsprodukter	 	 	
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☐	Jag	tycker	att	ekologiska	livsmedelsprodukter	är	för	dyra	 	 	
☐	Jag	litar	inte	på	ekologiska	märkningar		 	 	 	
☐	Jag	tycker	att	konventionella	livsmedelsprodukter	har	en	bättre	kvalitet	än	ekologiska	
livsmedelsprodukter	 	 	 	 	
☐	Jag	förstår	inte	skillnaden	mellan	konventionella	livsmedelsprodukter	och	ekologiska	
livsmedelsprodukter	 	 	 	 	
☐	Jag	känner	inget	ansvar	till	att	köpa	ekologiska	livsmedelsprodukter	(socialt,	miljö,	
privat)		 	 	 	 	
☐	Jag	trivs	med	de	konventionella	livsmedelsprodukter	som	jag	brukar	köpa	och	vill	inte	
byta	ut	dem	 	 	 	 	
	
	
10.		Varför	köper	du	ekologiska	livsmedelsprodukter?	
(Endast	ETT	svarsalternativ,	välj	det	alternativ	som	stämmer	bäst	för	dig)	
	
☐	Jag	köper	aldrig	ekologiska	livsmedelsprodukter		
	
☐	Jag	upplever	ekologiska	livsmedelsprodukter	som	mer	hälsosamma	än	konventionella	
livsmedelsprodukter		
☐	Jag	upplever	ett	ansvar	att	köpa	ekologiska	livsmedelsprodukter	(socialt,	miljö,	privat)		
☐	Jag	upplever	att	ekologiska	livsmedelsprodukter	har	högre	kvalitet	än	konventionella	
livsmedelsprodukter		
	
	
11.	Hur	mycket	mer	är	du	villig	att	betala	för	en	ekologisk	livsmedelsprodukt	Jämfört	med	
standardpriset	för	en	konventionell	livsmedelsprodukt?	
(Endast	ETT	svarsalternativ,	välj	det	alternativ	som	stämmer	bäst	för	dig		
	
☐	100	%	mer,	jag	är	villig	att	betala	det	dubbla	priset	 	
☐	75	%	mer,	jag	är	villig	att	betala	märkbart	mer	 	
☐	50	%	mer,	jag	är	villig	att	betala	mer		 	
☐	25	%	mer,	jag	är	villig	att	betala	något	mer	 	 	
☐	Jag	är	inte	villig	att	betala	något	mer	alls	 	 	
☐	Jag	är	inte	köpa	ekologiska	livsmedelsprodukter	alls	oberoende	av	pris		
	
	
12.	Till	vilken	grad	upplever	du	en	tillförlit	till	ekologiska	märkningar?	
(Endast	ETT	svarsalternativ,	välj	det	alternativ	som	stämmer	bäst	för	dig		
	
☐	Jag	har	en	mycket	god	tillförlit,	jag	vet	att	de	håller	vad	som	lovas		
☐	Jag	har	en	god	tillförlit,	jag	tror	att	de	till	största	del	lever	upp	till	det	som	lovas		
☐	Jag	är	tveksam,	jag	tror	att	de	ibland	lever	upp	till	det	som	lovas		
☐ Jag	har	ingen	tillit,	jag	tror	inte	de	lever	upp	till	vad	som	lovas	alls		
 
 



	

	 33	

13.	Till	vilken	grad	upplever	du	att	människor	i	din	närhet	konsumerar	ekologiska	
livsmedelsprodukter?	
(Endast	ETT	svarsalternativ,	välj	det	alternativ	som	stämmer	bäst	för	dig)	
	
☐	De	köper	enbart	ekologiska	livsmedelsprodukter		 	
☐	De	köper	till	största	del	ekologiska	livsmedelsprodukter	
☐	De	köper	några	ekologiska	livsmedelsprodukter	 	
☐	De	köper	inga	ekologiska	livsmedelsprodukter	 	
☐	Jag	vet	inte	 	 	 	 	
	
	
14.	Upplever	du	att	du	påverkas	av	din	omgivning	vad	gäller	val	av	vilken	livsmedelsprodukt	
du	köper?	
(Endast	ETT	svarsalternativ,	välj	det	alternativ	som	stämmer	bäst	för	dig)	
	
☐	Jag	påverkas	till	stor	del	av	min	omgivning	
☐	Jag	påverkas	till	viss	del	av	min	omgivning	
☐	Jag	påverkas	inte	alls	av	min	omgivning	 	
	
	
15.	Hur	upplever	du	kvaliteten	på	ekologiska	livsmedelsprodukter	jämfört	med	
konventionella	livsmedelsprodukter?	
(Endast	ETT	svarsalternativ,	välj	det	alternativ	som	stämmer	bäst	för	dig		
	
☐	Ekologiska	livsmedelsprodukter	är	märkbart	högre	kvalitet		
☐	Ekologiska	livsmedelsprodukter	är	av	något	högre	kvalitet	
☐	Livsmedelsprodukterna	är	av	samma	kvalitet,	jag	märker	ingen	skillnad		
☐	Konventionella	livsmedelsprodukter	är	av	något	högre	kvalitet		
☐	Konventionella	livsmedelsprodukter	är	av	märkbart	högre	kvalitet		
☐	Jag	vet	inte		
	
	
16.	Jag	som	konsument	har	möjlighet	att	minimera	min	miljöpåverkan	genom	att	välja	
ekologiska	livsmedelsprodukter	istället	för	konventionella	livsmedelsprodukter.	
(Endast	ETT	svarsalternativ,	välj	det	alternativ	som	stämmer	bäst	för	dig)	
	
☐	Instämmer		 	
☐	Instämmer	inte	 	
☐	Jag	vet	inte		 	
	
	
17.	Till	vilken	grad	upplever	du	att	du	har	ett	ansvar	till	att	köpa	ekologiska	
livsmedelsprodukter?	(socialt,	miljö,	privat)	
(Endast	ETT	svarsalternativ,	välj	det	alternativ	som	stämmer	bäst	för	dig)	
	
☐	Jag	upplever	ett	stort	ansvar		
☐	Jag	upplever	ett	visst	ansvar	
☐	Jag	upplever	inget	ansvar	 	
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18.	Upplever	du	att	du	har	en	lojalitet	till	de	(ekologiska	eller	konventionella)	varumärken	
som	du	handlar	från	idag?	
(Endast	ETT	svarsalternativ,	välj	det	alternativ	som	stämmer	bäst	för	dig)	
	
☐	Jag	upplever	att	jag	har	en	stor	lojalitet	och	vill	inte	handla	från	andra	varumärken		
☐	Jag	upplever	att	jag	har	en	viss	lojalitet	och	handlar	enbart	från	andra	varumärken	vid	
vissa	tillfällen	
☐	Jag	upplever	ingen	lojalitet	och	handlar	av	olika	varumärken		
	
	
19.	Är	du	villig	att	byta	ut	de	konventionella	livsmedelsprodukter	du	köper	idag	till	
ekologiska	livsmedelsprodukter?	
(Endast	ETT	svarsalternativ,	välj	det	alternativ	som	stämmer	bäst	för	dig)	
	
� Jag	köper	redan	enbart	ekologiska	livsmedelsprodukter	 
 
� Ja,	men	enbart	om	det	är	samma	pris		
� Ja,	men	enbart	om	det	är	samma	kvalitet	och	smak		
	
� Nej,	jag	trivs	med	de	konventionella	livsmedelsprodukter	jag	köper	idag		
� Nej,	jag	litar	inte	på	ekologiska	märkningar		
� Nej,	jag	förstår	inte	vad	det	skulle	göra	för	skillnad		
	
	
Tack	för	Din	medverkan!	
	
Med	Vänlig	Hälsning	
Sandra	Mansikka	

5.10	Databearbetning	
Databearbetning sker då forskaren sammanställer det insamlad data med analys (Johansson-
Lindfors, 1993, s. 140). När alla enkäter var insamlade och kontrollerade för att finna eventuella 
bortfall började databearbetningen. Svarsresultaten sammanställdes i grafer för att tydligt 
överblicka hur svarsresultaten ser ut. Resultatet har även visats i både procent i empiridelen och 
antal i bilaga för att underlätta för läsaren och tydliggöra skillnader. Dessa grafer kommer att 
presenteras i studiens empiri del.  
 
De kodade svaren presenterades i siffror och dubbelkollades mot det ej kodade ark i Excel som 
jag hade för att undvika felskrivning. De kodade svaren kunde därmed användas direkt i den 
statistiska bearbetningen för att undersöka om det finns signifikanta variabler. Jag använde mig 
av programmet SPSS när jag studerade den insamlade data. Framför allt korstabeller, diagram 
och chitvå-tester har utförts för att finna eventuella samband. Enligt Bryman (2011, s. 326) 
genomförs en bivariat analys för samband mellan två variabler utforskas. Genom framför allt 
korstabeller och chitvå-test har samband mellan olika variabler upptäckts. De variabler som har 
används i testerna har bestämts utifrån den teoretiska referensramen samt logiskt tänkande.  
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Genom att genomföra oberoende t-tester går det att statistiskt säkerställa om det finns en skillnad 
mellan variablerna, detta genom att studera de medelvärden eller p-värde som resultatet visar. Att 
genomföra t-tester mellan olika frågor eller underfrågor visar på om det finns en skillnad rent 
statistiskt eller om det tyder på en skillnad men som enbart beror på slumpen. För att klara av att 
genomföra ett rättvist t-test behöver det data som ska jämföras vara normalfördelad, minst 30 
respondenter bör ha deltagit för att säkerställa att den data som finns är just normalfördelad. 
(Field, 2009, 324-325, 239) Jag hade en svarsfrekvens på över 30 respondenter och kan därmed 
anta att den data jag samlat in är normalfördelad. Genom användandet av oberoende t-test har det 
p-värde som resultatet visar analyserats. P-värdet tyder på om det finns en skillnad mellan 
medelvärden. P<0.05 visar på att det finns en signifikant skillnad och P>0.05 visar att det inte 
finns en signifikant skillnad. Då P=0.05 visar det på en 95 procent säkerhet att skillnaden inte 
beror på slumpen. (Field, 2009, s. 331-333) Detta test har genomförts för att statistiskt säkerställa 
om skillnaden beror på slumpen eller om det är en signifikant skillnad. Användningen av detta 
test gör en studie mer trovärdig då möjlighet att studera en hel population inte varit möjlig, utan 
en mindre del har fått vara representanter för en större grupp.  
 
Som tidigare nämnt finns redovisat data i kapitlet empiri, denna data kommer sedan att diskuteras 
vidare i en analys och diskussion. I analys och diskussionen studerar jag hur resultatet 
överensstämmer eller motsäger tidigare forskning. Med andra ord kan jag se om vekligheten 
stämmer med teorin jämfört med min undersökning, eller om jag kan se en skillnad.  
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6.	Empiri	
Här kommer jag att presentera resultatet och den deskriptiva data som samlats in via 
enkätstudien, var fråga för sig. Jag presenterar även några av de t-test jag genomfört för att 
studera samband mellan enkätsvar. Jag presenterar respondenternas svar i procent och har 
skapat grafer för att ge en tydligare överblick. Jag kommer att redogöra och presentera 
resultatet från enkätstudien som ansetts vara väsentlig för att besvara studiens 
problemformulering och syfte. Empirin kommer sedan ligga till grund för vidare analys och 
diskussion i det nästkommande kapitel.  
 
De första frågorna i enkätstudien var om kön samt ålder. Här fann jag att 96 respondenter var 
män och 117 var kvinnor, det var en relativt jämn fördelning mellan män och kvinnor, men fler 
kvinnor än män besvarade enkätstudien. Kvinnorna stod för ungefär 55 procent av de besvarade 
enkäterna.  

	  
 
Vad gällde åldersgrupperna fanns det 71 respondenter födda mellan 1965 och 1977 vilket stod för 
ungefär 33 procent, 25 respondenter födda mellan 1976 och 1986 vilket stod för ungefär 12 
procent, vidare fanns det 77 respondenter födda mellan 1985 och 1998 vilket stod för ungefär 36 
procent samt 40 respondenter födda mellan 1997 och 2009 vilket stod för ungefär 20 procent. Det 
var därmed en jämn fördelning mellan den äldre generationen (födda mellan 1965 och 1986) och 
den yngre generationen (födda mellan 1985 och 2009). Dock var det märkbart flest respondenter i 
åldersgrupperna 1965 till 1977 och 1985 till 1998. 

 

Kvinna	

Man	

Annat	
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Jag ställde en kontrollfråga som löd ”Till vilken utsträckning upplever du att du köper ekologiska 
livsmedelsprodukter?”. Majoriteten av respondenterna, ungefär 56 procent upplever att de köper 
några ekologiska livsmedelsprodukter, ungefär 27 procent upplever att de köper ekologiska 
livsmedelsprodukter till hälften av sina varor, ungefär 9 procent av respondenterna köper mest 
ekologiska alternativ, ungefär 5 procent köper aldrig ekologiskt och ungefär 2 procent köper 
enbart ekologiska livsmedelsprodukter. Detta visar på att mer än hälften av respondenterna väljer 
att köpa ekologiskt till ungefär 25 procent av deras livsmedelsprodukter. Genom ett oberoende t-
test för att se om skillnad mellan könen finns vad gäller köp av ekologiska livsmedelsprodukter 
uppstår ett p-värde 0,164 och det finns därmed ingen signifikant skillnad mellan könen och hur 
de agerar vid köp av ekologiska livsmedelsprodukter. 
 

 
 
Bray et al (2011) belyste bland annat priskänslighet som en av faktorerna bakom attityd och 
beteende gapet vad gäller konsumtion av ekologiska livsmedelsprodukter. Enkätstudien 
innehåller en fråga som enbart går att koppla till denna faktor: "Hur mycket mer är du villig att 
betala för en ekologisk livsmedelsprodukt jämfört med standardpriset för en konventionell 
livsmedelsprodukt?" 
Majoriteten av respondenterna, ungefär 46 procent är villiga att betala något mer (25 % mer) 
ungefär 34 procent är inte villiga att betala något mer alls, ungefär 15 procent är villiga att betala 
mer (50 % mer), ungefär 4 procent är villiga att betala märkbart mer (75 % mer), ungefär 1 
procent är villiga att betala det dubbla (100 % mer). Ingen respondent valde alternativet som löd 
”Jag är inte villig att köpa ekologiska livsmedelsprodukter oberoende av pris.”  
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Ett t-test genomfört på gruppen som inte är villig att betala något alls samt gruppen som är villig 
att betala 75 procent mer jämfört med vilken utsträckning de köper ekologiska 
livsmedelsprodukter genomfördes. Jag valde att välja bort gruppen som är villiga att betala 100 
procent mer då det var en sådan liten grupp på enbart en procent som valde det alternativet. T-
testet genererade i ett p-värde på 0,002 vilket tyder på att det finns en signifikant skillnad mellan 
grupperna. Ett t-test genomfört på gruppen som är villig att betala 75 procent mer samt gruppen 
som är villig att betala 25 procent mer jämfört med till vilken utsträckning de väljer att köpa 
ekologiska livsmedel genererade i ett första p-värde på 0,645 vilket betyder att vi inte kan 
förkasta antagandet om att det inte är någon skillnad mellan grupperna. Nästa p-värde på ”2 
tailed”-test visade dock på ett p-värde som var längre än 0,05 vilket betyder att det går att tolka 
en signifikant skillnad mellan grupperna. Det går att se ett samband där de som köper ekologiska 
livsmedelsprodukter, oberoende till vilken mängd, är vanligtvis villiga att betala mer för en 
ekologisk livsmedelsprodukt jämfört med en konventionell livsmedelsprodukt. Det går även att 
se ett mönster där respondenter som har en mycket positiv attityd jämfört med respondenter med 
en negativ attityd till ekologiska livsmedelsprodukter är bredda att betala mer, generellt sätt syns 
ett mönster där desto mer positiva respondenterna är vad gäller ekologiska livsmedelsprodukter 
desto högre pris har de varit villiga att betala.  
 

 
Bray et al (2011) belyste tidigare erfarenheter samt sin omgivning som en av faktorerna bakom 
attityd och beteende gapet vad gäller konsumtion av ekologiska livsmedelsprodukter. 
Enkätstudien undersöker detta fenomen genom enkätfrågan: Till vilken grad upplever du att 
människor i din närhet konsumerar ekologiska livsmedelsprodukter?" 
Majoriteten av respondenterna, ungefär 52 procent menar att deras omgivning köper några 
ekologiska livsmedelsprodukter, ungefär 20 procent menar att deras omgivning köper till största 
del ekologiska livsmedelsprodukter, ungefär 16 procent vet inte, ungefär 9 procent menar att 
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deras omgivning inte köper några ekologiska livsmedelsprodukter och ungefär 2 procent menar 
att deras omgivning enbart köper ekologiska livsmedelsprodukter. Ett t-test genomfört på 
gruppen som upplever att deras omgivning köper till mestadels ekologiska livsmedelsprodukter 
och gruppen som upplever att deras omgivning inte köper några ekologiska livsmedelsprodukter 
jämfört med vilken utsträckning de köper ekologiska livsmedelsprodukter genererar i ett första p-
värde på 0,442. Enligt detta p-värde kan vi inte förkasta antagandet att dessa grupper är likadana. 
P-värdet för ”2-tailed”-test visar dock på ett p-värde lägre än 0,05 och vi kan därmed konstatera 
att det går att finna en signifikant skillnad mellan grupperna.  
 

 
 
En annan fråga i enkätstudien som kopplas till faktorn vad gäller tidigare erfarenheter samt 
omgivning är: "Upplever du att du påverkas av din omgivning vad gäller val av vilken 
livsmedelsprodukt du köper?" 
Majoriteten av respondenterna, ungefär 66 procent, menar att de påverkas till viss del av deras 
omgivning, ungefär 27 procent menar att de inte alls påverkas av deras omgivning och ungefär 7 
procent menar att de påverkas till stor del av deras omgivning. Ett t-test genomfört på gruppen 
som menar att de påverkas av deras omgivning till stor del samt den grupp som inte anser sig 
påverkas av sin omgivning jämfört med till vilken grad de upplever att deras omgivning 
konsumerar ekologiska livsmedel genererar i ett p-värde på 0,099. Enligt detta p-värde kan vi inte 
förkasta antagandet att dessa grupper är likadana, det p-värd för ”2-tailed”-test visar dock på ett 
p-värde lägre än 0,05 och vi kan därmed konstatera att det går att finna en signifikant skillnad 
mellan grupperna. Ett t-test genomfört på de som påverkas till stor del av sin omgivning samt de 
som inte påverkas alls av sin omgivning jämfört med vilken utsträckning de köper ekologiska 
livsmedelsprodukter gav ett första p-värde lägre än 0,05. Det går därmed att förkasta antagandet 
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att dessa grupper är likadana. P-värdet från ”2-tailed”-test var också längre än 0,05, det går 
därmed att konstatera en signifikant skillnad mellan grupperna.  
 
 
 

 
 
 
 
En annan faktor bakom attityd och beteende gapet benämnt av Bray et al (2011) är att 
konsumenter inte upplever ett (socialt, miljö, privat) ansvar till att köpa ekologiska 
livsmedelsprodukter. En enkätfråga för att undersöka detta är: "Till vilken grad upplever du att du 
har ett ansvar till att köpa ekologiska livsmedelsprodukter? (socialt, miljö, privat)" 
Majoriteten av respondenterna, ungefär 66 procent, upplever att de har ett visst ansvar, ungefär 
23 procent upplever att de har ett stort ansvar och ungefär 11 procent upplever inget ansvar. Ett t-
test på gruppen som upplever ett stort ansvar samt de som inte upplever något ansvar jämfört med 
vilken utsträckning de köper ekologiska livsmedelsprodukter visar på ett p-värde på 0,031 vilket 
menar att det går att förkasta antagandet om att grupperna är likadana. P-värdet för ”2-tailed”-test 
visade också på ett p-värde längre än 0,05 vilket menar att det finns en signifikant skillnad mellan 
grupperna. Det mönster som går att belysa är att respondenter som upplever ett större ansvar 
köper även fler ekologiska livsmedelsprodukter jämfört med de som inte upplever ett lika stort 
ansvar.   
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Bray et al (2011) belyste informationsbrist (kunskapsbrist) som en av faktorerna bakom attityd 
och beteende gapet vad gäller konsumtion av ekologiska livsmedelsprodukter. För att undersöka 
detta i enkätstudien ställdes frågan: ”Vilka ekologiska märkningar känner du till för 
livsmedelsprodukter?” 
Ungefär 94 procent känner till märkningen ICA I LOVE ECO, ungefär 92 procent känner till 
märkningen KRAV, ungefär 60 procent känner till annan märkning än de som nämndes i studien, 
ungefär 60 procent känner till märkningen EU, ungefär 54 procent känner till märkningen 
GARANT ECO och ungefär 3 procent känner inte till någon märkning. Det är med andra ord en 
mycket liten andel som inte anser sig känna till någon märkning eller vad de bör söka sig till för 
att finna ekologiska livsmedelsprodukter.  
 

 
	
Nästa fråga kopplat till informationsbrist (kunskapsbrist) är: ”Till vilken grad upplever du att du 
har förståelse för skillnaden mellan ekologiska livsmedelsprodukter och konventionella 
livsmedelsprodukter?” 

ICA	I	LOVE	ECO	

KRAV	

GARANT	ECO	

annan	märkning	

EU	

Ingen	märkning	
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Majoriteten av respondenterna, ungefär 47 upplever att de har en grundmässig förståelse, ungefär 
33 procent upplever att de har en god förståelse, ungefär 13 procent upplever att de har en mycket 
god förståelse och 14 procent anser att de inte har någon förståelse. Ett t-test genomfört på 
gruppen som anser att de har en mycket god förståelse samt gruppen som upplever att de inte har 
någon förståelse jämfört med vilken utsträckning de köper ekologiska livsmedelsprodukter 
genererar i ett första p-värde på 0,607. Detta tyder på att det inte går att förkasta antagandet om 
att grupperna är likdana, dock visare p-värdet från ”2-tailed”-test på längre än 0,05 vilket säger 
att det finns en signifikant skillnad mellan grupperna. Mönstret tyder på att de som upplever att 
de har en bra förståelse för skillnaden mellan ekologiska och konventionella livsmedelsprodukter 
oftare väljer att köpa ekologiska livsmedelsprodukter.  
 
 

 
 
 
 
Tredje frågan kopplad till informationsbrist (kunskapsbrist) är: ”Känner du till vilka krav 
ekologiska livsmedelsprodukter måste leva upp till för att få ha en ekologisk certifiering?” 
De flesta av respondenterna, ungefär 56 procent upplever att de känner till några av kraven, 
ungefär 31 procent upplever att de känner till majoriteten av kraven, 7 procent anser att de känner 
till alla krav och 7 procent upplever att de inte känner till något krav. Ett t-test genomfört på 
gruppen som anser att de känner till alla krav och gruppen som inte känner till något krav jämfört 
med vilken utsträckning de köper ekologiska livsmedelsprodukter ger ett p-värde på 0,798 vilket 
tyder på att det inte går att förkasta antagandet om att dessa grupper är likadana. Det p-värde som 
”2-tailed”-testet visade vara lägre än 0,05 vilket betyder att det går att finna en signifikant 
skillnad mellan grupperna. Det går att se ett mönster där personer med högre förståelse ofta köper 
fler ekologiska livsmedelsprodukter.   
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Bray et al (2011) belyste kvalitet hos livsmedelsprodukterna som en av faktorerna bakom attityd 
och beteende gapet vad gäller konsumtion av ekologiska livsmedelsprodukter. En enkätfråga för 
att studera detta är: "Hur upplever du kvaliteten på ekologiska livsmedelsprodukter jämfört med 
konventionella livsmedelsprodukter?" 
Majoriteten av respondenterna, ungefär 37 procent, upplever att ekologiska livsmedelsprodukter 
har något högre kvalitet, ungefär 20 procent upplever att livsmedelsprodukterna är av samma 
kvalitet, ungefär 17 procent upplever att konventionella livsmedelsprodukter har något högre 
kvalitet, ungefär 12 procent vet inte, 10 procent upplever att ekologiska livsmedelsprodukter är 
av märkbart högre kvalitet och ungefär 3 procent upplever att konventionella livsmedelsprodukter 
är av märkbart högre kvalitet.  
 
Ett t-test genomfört på gruppen som upplever att ekologiska livsmedelsprodukter har något högre 
kvalitet samt gruppen som upplever att konventionella livsmedelsprodukter har något högre 
kvalitet jämfört med vilken utsträckning de köper ekologiska livsmedelsprodukter genererar i ett 
första p-värde på längre än 0,05 vilket betyder att det går att förkasta antagandet att grupperna är 
likadana. Testet visar även på att det finns en signifikant skillnad mellan grupperna. Ett t-test 
gjort på gruppen som upplever att ekologiska livsmedelsprodukter har något högre kvalitet samt 
gruppen som upplever att konventionella livsmedelsprodukter har något högre kvalitet jämfört 
med vilken attityd de har gentemot ekologiska livsmedelsprodukter generar i ett första p-värde på 
0,050 vilket betyder att det är en 95 procent säkerhet att skillnaden inte beror på slumpen. Det 
gick även att se att det finns en signifikant skillnad mellan grupperna.  
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En faktor bakom attityd och beteende gapet som Bray et al (2011) belyser är en ovilja hos 
konsumenter att förändra deras konsumtionsbeteende. En fråga i enkätstudien kopplad till denna 
faktor är: "Upplever du att du har en lojalitet till de (ekologiska eller konventionella) varumärken 
som du handlar från idag?" 
Majoriteten av respondenterna, ungefär 48 procent menar att de upplever en viss lojalitet till att 
handla av samma varumärke som tidigare, ungefär 31 procent menar att de har en stor lojalitet till 
de varumärken de handlar från idag och ungefär 21 procent menar att de inte upplever någon 
lojalitet till varumärken.  
 
Ett t-test genomfört på gruppen som upplever att de har en stor lojalitet till varumärken och de 
som inte har någon lojalitet till varumärken jämfört med vilken utsträckning de köper ekologiska 
livsmedelsprodukter genererade i ett första p-värde på längre än 0,05 vilket betyder att det går att 
förkasta antagandet att grupperna är likadana. Testet visar även på att det finns en signifikant 
skillnad mellan grupperna.  
 
Ett annat t-test gjordes på de som upplever en stor lojalitet till varumärken samt de som inte 
upplever någon lojalitet till varumärken jämfört med frågan om varför de köper ekologiska 
livsmedelsprodukter visade på ett första p-värde på 0,358. Det går därmed inte att förkasta 
antagandet om att grupperna är likadana, det p-värde från ”2-tailed”-test var något större än 0,05. 
Det finns därmed ingen signifikant skillnad mellan grupperna. Ett test på varför de inte köper 
ekologiska livsmedelsprodukter visade dock på ett p-värde på längre än 0,05 vad gäller ”2-
tailed”-test, vilket betyder att det finns en signifikant skillnad mellan gruppera. Det mönster som 
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går att konstatera är att respondenter som upplever en stor lojalitet till varumärken är inte villiga 
att byta ut de konventionella produkterna de köper idag till ekologiska livsmedelsprodukter.  
 

 
 
 
Bray et al (2011) belyste bland annat cynism som en av faktorerna bakom attityd och beteende 
gapet vad gäller konsumtion av ekologiska livsmedelsprodukter. Enkätstudien undersöker denna 
faktor genom enkätundersökningen: "Till vilken grad upplever du en tillförlit till ekologiska 
märkningar?" 
Majoriteten av respondenterna, ungefär 47 procent menar att de upplever en god tillförlit, detta 
följt av ungefär 36 procent som är tveksamma, ungefär 14 procent upplever en mycket god 
tillförlit och 4 procent upplever ingen tillförlit alls.  
 
Ett t-test genomfört på gruppen som upplever att de är tveksamma och de som upplever en god 
tillförlit jämfört med vilken utsträckning de köper ekologiska livsmedelsprodukter visar på ett p-
värde på längre än 0,05. Detta tyder på att det går att förkasta antagandet att grupperna är 
likadana. Testet visar även på en signifikant skillnad mellan grupperna. Ett mönster som går att 
tyda är att desto högre tillit hos respondenten, desto mer köper de ekologiska 
livsmedelsprodukter. Ett t-test på gruppen som har en mycket god tillförlit och de som inte 
upplever någon tillförlit jämfört med vilken utsträckning de köper ekologiska 
livsmedelsprodukter visar också på ett p-värde lägre än 0,05. Det går därför att förkasta 
antagandet att grupperna är likadana och testet visar även på en signifikant skillnad mellan 
grupperna. 
 
Ett annat t-test på gruppen som upplever en god tillförlit och de som är tveksamma jämfört med 
vilken attityd respondenter har gentemot ekologiska livsmedelsprodukter visar på ett p-värde där 
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det går att förkasta antagandet att grupperna är likadana samt att det finns en signifikant skillnad 
mellan grupperna. Ett mönster visar på att de respondenter som har en positiv attityd gentemot 
ekologiska livsmedelsprodukter också har en högre tillit till dem. Ett t-test på gruppen som 
upplever en god tillförlit och de som är tveksamma jämfört med varför de inte köper ekologiska 
livsmedelsprodukter genererade i ett p-värde som menar att det går att förkasta antagandet att det 
inte finns en skillnad mellan grupperna.  
 

 
 
 
Övriga frågor går att koppla till flera faktorer bakom attityd och beteende gapet, de frågorna 
kommer att presenteras nedan.  
 
Enkätfrågan "Vilket av dessa kriterier anser du vara viktigast vid köp av livsmedelsprodukter?" 
Går att koppla till priskänslighet, skyldighet/skuld, kvalitetsuppfattning och varumärkeslojalitet.  
Majoriteten av respondenterna, ungefär 34 procent, menar att hög kvalitet är det viktigaste 
kriteriet, ungefär 26 procent menar att ett lågt pris är det viktigaste kriteriet, ungefär 17 procent 
menar att ekologiskt producerat är det viktigaste kriteriet, ungefär 16 procent menar att om 
produkten är från ett varumärke konsumenten känner till är det viktigaste kriteriet och ungefär 7 
procent menar på något annat är det viktigaste kriteriet.  
 
Ett t-test genomfört mellan vilket kriterium som är viktigast vid vad av livsmedelsprodukt jämfört 
med gruppen som inte är villig att betala något mer för en ekologisk livsmedelsprodukt samt de 
som är villiga att betala märkbart mer gav ett p-värde på 0,352. Det går därmed inte att förkasta 
att grupperna är likadana. P-värdet på ”2-tailed”-test visade dock på lägre än 0,05, det går därmed 
att se en signifikant skillnad mellan grupperna. Ett mönster tyder på att de som väljer ett lågt pris 
som viktigaste kriteriet är ovilliga att betala mer för att få en ekologisk livsmedelsprodukt, och de 
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som är villiga att betala mer för en ekologisk livsmedelsprodukt än för en konventionell 
livsmedelsprodukt har ofta inte pris som viktigaste kriteriet. Utan de har ofta valt en hög kvalitet 
som viktigast, andra mest valda kriteriet hos de som är villiga att betala mer är att produkten är 
ekologiskt producerad och det tredje är att produkten ska vara från ett varumärke som 
respondenten känner till.   
 
Ett t-test genomfört mellan vilka kriterier som är viktigast vid vad av livsmedelsprodukt jämfört 
med gruppen som säger att de är positiva gentemot ekologiska livsmedelsprodukter samt de som 
är tveksamma till ekologiska livsmedelsprodukter gav ett p-värde på 0,202. Det går därmed inte 
att förkasta antagandet om att dessa grupper är likadana. Det p-värde som ”2-tailed”-test visade 
vara större än 0,05 vilket betyder att det inte finns en signifikant skillnad mellan grupperna. Ett 
annat t-test genomfört på vilket kriterium som är viktigast vid vad av livsmedelsprodukt jämfört 
med gruppen som upplever ett stort ansvar till att köpa ekologiskt samt de som inte upplever 
något ansvar gav p-värde på längre än 0,05. Det går därför att förkasta antagandet att dessa 
grupper är likadana, dock visar p-värdet i ”2-tailed”-test att p-värdet är större än 0,05 och att det 
därmed inte finns en signifikant skillnad mellan grupperna. Det går dock att tyda ett mönster där 
de som upplever ett stort ansvar till att köpa ekologiska livsmedelsprodukter har oftare valt 
ekologiskt producerat som viktigaste kriteriet.  
 
Ett t-test på gruppen som upplever att ekologiska livsmedelsprodukter har något högre kvalitet 
och med de som upplever att konventionella livsmedelsprodukter jämfört med vilket kriterium de 
anser vara viktigast vid val av köp gav ett p-värde på 0,046. Detta betyder att det går att förkasta 
antagandet om att dessa grupper är likadana. P-värdet för ”2-tailed”-test visade dock ett p-värde 
på 0,055 vilket är något högre än 0,05, det går därmed att konstatera att det inte finns en 
signifikant skillnad mellan grupperna. Det går att se ett mönster i att de som upplever att 
konventionella produkter är av högre kvalitet många gånger valt lågt pris som viktigaste kriteriet. 
De som har valt att ekologiska livsmedelsprodukter är av högre kvalitet många gånger valt hög 
kvalitet eller ekologiskt producerad som viktigaste kriteriet.  
 
Ett annat t-test gjort på vilket kriterium respondenten tycker är viktigast vid val av produkt 
jämfört med gruppen som upplever sig vara mycket lojala till varumärken samt de som inte 
upplever sig agera lojalt mot varumärken gav ett p-värde på 0,061. Detta betyder att vi inte kan 
förkasta antagandet att grupperna är likadana. Dock kan vi se att p-värdet från ”2-tailed”-test är 
längre än 0,05, och det finns därmed en signifikant skillnad mellan grupperna. Det mönster som 
går att se är att de som väljer att kriteriet ”varumärke som jag känner till” som det viktigaste 
kriteriet vid val av köp upplever en stor lojalitet till de varumärken som de handlar från.  
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Enkätfrågan "Varför köper du inte ekologiska livsmedelsprodukter?" går att koppla till hypotes 
priskänslighet, skyldighet/skuld, informationsbrist (kunskapsbrist), kvalitetsuppfattning och 
cynism.  
Majoriteten av respondenterna, ungefär 42 procent, svarade att de tycker att ekologiska 
livsmedelsprodukter är för dyra, 37 procent svarade att de trivs med de konventionella 
livsmedelsprodukter som de köper idag och är inte villiga att byta ut dem, ungefär 11 procent 
svarade att de inte köper ekologiska livsmedelsprodukter då de upplever att konventionella 
livsmedelsprodukter är av bättre kvalitet, ungefär 5 procent svarade att de inte litar på ekologiska 
märkningar, ungefär 2 procent svarade att de alltid köper ekologiska livsmedelsprodukter, 
ungefär 2 procent svarade att de inte känner något ansvar till att köpa ekologiska 
livsmedelsprodukter, ungefär 1 procent svarade att de inte förstår skillnaden mellan 
konventionella livsmedelsprodukter och ekologiska livsmedelsprodukter. 
 
Det går att tyda att majoriteten menar att ett för högt pris på ekologiska produkter är den största 
anledningen till att de inte köper ekologiska livsmedelsprodukter. De som har valt det som största 
anledning visar sig även inte vara villiga att betala mer än priset för en konventionell 
livsmedelsprodukt, eller möjligtvis 25 procent mer, för att få en ekologisk livsmedelsprodukt. 
Många gånger har respondenten också valt ett lågt pris eller hög kvalitet som viktigaste kriterium 
vid val av köp. De flesta är även positiva gentemot ekologiska livsmedelsprodukter men köper 
alltså inte fler på grund av priset. 
 
Många valda också att inte köpa fler ekologiska livsmedelsprodukter då de är nöjda med de 
konventionella livsmedelsprodukter som de brukar köpa och vill inte byta ut dem. Det går att se 
att många som valt det alternativet är lojala till de varumärken som de köper idag, de väljer också 
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många gånger ”varumärke som jag känner till” som viktigaste kriterium vid val av vilken produkt 
de ska köpa. De flesta av respondenterna var antingen positiva eller tveksamma gentemot 
ekologiska livsmedelsprodukter men är inte villiga att byta ut de livsmedelsprodukter som de 
köper idag.  
 

 
 
 
Enkätfrågan "Är du villig att byta ut de konventionella livsmedelsprodukter du köper idag till 
ekologiska livsmedelsprodukter?" går att koppla till hypotes priskänslighet, informationsbrist 
(kunskapsbrist), kvalitetsuppfattning, varumärkeslojalitet och cynism. 
Majoriteten av respondenterna, ungefär 43 procent, menar att de inte är villiga att byta till 
ekologiska livsmedelsprodukter då de är nöjda med de konventionella livsmedelsprodukter som 
de köper idag, ungefär 35 procent menar att de kan byta till ekologiska livsmedelsprodukter men 
enbart om det är samma pris, ungefär 10 procent skulle tänka sig att byta till ekologiska 
livsmedelsprodukter men enbart om det är samma kvalitet och smak, ungefär 5 procent är inte 
villiga att byta då de inte förstår vad det skulle göra för skillnad, ytterligare ungefär 5 procent 
menar att de inte vill byta till ekologiska livsmedelsprodukter då de inte litar på ekologiska 
märkningar och ungefär 2 procent menar att de redan enbart köper ekologiska 
livsmedelsprodukter.  
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Majoriteten av respondenterna har valt att de inte är villiga att byta ut de konventionella 
livsmedelsprodukter de köper idag till ekologiska livsmedelsprodukter då de är nöjda med 
konventionella livsmedelsprodukter som de köper idag. Det är en stor bredd på respondenterna 
som valt detta alternativ, många gånger är det respondenter som är positiva gentemot ekologiska 
livsmedelsprodukter samt köper ekologiskt till viss utsträckning men de är inte villiga att utöka 
till fler ekologiska livsmedelsprodukter. Många av de som tycker att om livsmedelsprodukten är 
från ett varumärke som respondenten känner till är det viktigaste kriterium vid val av köp, som 
också är lojala mot varumärken, vill oftast inte vill byta ut deras konventionella 
livsmedelsprodukter till ekologiska livsmedelsprodukter.  
 
Flera respondenter valde att de är villiga att byta ut de konventionella livsmedelsprodukter som 
de köper idag till ekologiska livsmedelsprodukter om det är samma pris. Flera som valde det 
alternativet har en positiv attityd gentemot ekologiska livsmedelsprodukter men de tycker att 
ekologiska livsmedelsprodukter är för dyra vilket är det största hindret från att respondenten 
köper fler ekologiska livsmedelsprodukter.  
 

 
 
 
Enkätfrågan "Vilken attityd har du gentemot ekologiska livsmedelsprodukter?" går att kopplas till 
hypotes personliga erfarenheter och cynism.  
Majoriteten av respondenterna, ungefär 42 procent, upplever att de är positiva vad gäller 
ekologiska livsmedelsprodukter, ungefär 24 procent menar att de är tveksamma, ungefär 16 
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procent är mycket positiva, ungefär 15 procent är neutrala och ungefär 4 procent upplever sig 
vara negativa.  
 
Ett t-test genomfört på gruppen som har en mycket positiv attityd vad gäller ekologiska 
livsmedelsprodukter och de som är tveksamma jämfört med vilken utsträckning de köper 
ekologiska livsmedelsprodukter visade på ett p-värde som är lägre än 0,05. Det går därmed att 
förkasta antagandet om att grupperna är likadana. Det går även att se att p-värdet för ”2-tailed”-
test är längre än 0,05, det går därför att se en signifikant skillnad mellan grupperna. De som är 
positiva till ekologiska livsmedelsprodukter köper också fler ekologiska livsmedelsprodukter. Det 
går även att se ett mönster i att de som är positiva också känner ett större ansvar vad gäller att 
köpa ekologiska livsmedelsprodukter.  
 
Ett t-test genomfört på gruppen som upplever att deras omgivning köper mestadels ekologiska 
livsmedelsprodukter och de som upplever att deras omgivning inte köper ekologiska 
livsmedelsprodukter jämfört med deras attityd gentemot ekologiska livsmedelsprodukter ger ett 
p-värde på 0,004. Detta betyder att det går att förkasta antagandet att det grupperna är likadana. 
P-värdet för ”2-tailed”-test är också längre än 0,05 vilket betyder att det finns en signifikant 
skillnad mellan grupperna. Det går att se ett mönster i att de som umgås i grupper där individerna 
till stor del köper ekologiska livsmedelsprodukter har en mer positiv attityd gentemot ekologiska 
livsmedelsprodukter. Det går även att se att de som umgås i grupper som inte köper ekologiska 
livsmedelsprodukter generellt är tveksamma eller negativa vad gäller ekologiska 
livsmedelsprodukter.  
 
Ett annat t-test genomfört på gruppen som upplever att de påverkas mycket av deras omgivning 
samt de som inte upplever att de påverkas av sin omgivning jämfört med den attityd de har till 
ekologiska livsmedelsprodukter visar på ett p-värde på 0,345. Det går därmed inte att förkasta 
antagandet om att grupperna är likadana. ”2-tailed”-testet visar dock på ett p-värde som är lägre 
än 0,05 och det går därmed att se en signifikant skillnad mellan grupperna.  
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Enkätfrågan "Varför köper du ekologiska livsmedelsprodukter?" går att koppla till 
skyldighet/skuld och kvalitetsuppfattning. Majoriteten av respondenterna, ungefär 53 procent 
upplever ett ansvar till att köpa ekologiska livsmedelsprodukter, ungefär 22 procent upplever att 
ekologiska livsmedelsprodukter har en högre kvalitet, ungefär 21 procent upplever att ekologiska 
livsmedelsprodukter är mer hälsosamma och ungefär 4 procent menar att de aldrig köper 
ekologiska livsmedelsprodukter.  
 
Ett t-test genomfört på de som upplever ett stort ansvar till att köpa ekologiska 
livsmedelsprodukter samt de som inte upplever ett ansvar jämfört med varför de köper ekologiska 
livsmedelsprodukter visar på ett p-värde på 0,004. Detta betyder att det går att förkasta 
antagandet att grupperna är likadana. Det går även att konstatera att det finns en signifikant 
skillnad mellan grupperna. Det går att tyda ett mönster i att respondenter som köper ekologiska 
livsmedelsprodukter gör det eftersom de känner ett ansvar till att göra det. De som inte upplever 
ett ansvar till att köpa ekologiskt men som ändå till viss utsträckning köper ekologiska 
livsmedelsprodukter, gör det ofta av anledningen att de upplever att ekologiska 
livsmedelsprodukter är mer hälsosamma eller har en högre kvalitet.  
 
Ett t-test på gruppen som upplever att ekologiska livsmedelsprodukter är av högre kvalitet samt 
gruppen som upplever att konventionella livsmedelsprodukter är av högre kvalitet jämfört med 
varför de köper ekologiska livsmedelsprodukter visar på ett p-värde på 0,360. Det går därför inte 
att förkasta antagandet att grupperna är likadana. P-värdet för ”2-tailed”-test visade dock 0,007 
vilket betyder att det går att se en signifikant skillnad mellan grupperna. Majoriteten av de som 
tycker att hög kvalitet är det viktigaste kriterium vid val av köp upplever också oftast att 
ekologiska livsmedelsprodukter har en högre kvalitet, de väljer därför att köpa ekologiskt med 
hög kvalitet som främsta anledning.  
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Enkätpåståendet "Jag som konsument har möjlighet att minimera min miljöpåverkan genom att 
välja ekologiska livsmedelsprodukter istället för konventionella livsmedelsprodukter." Går att 
koppla till hypotes skyldighet/skuld och informationsbrist (kunskapsbrist).  
Majoriteten av respondenterna, ungefär 63 procent, menar att de instämmer med påståendet, 
ungefär 35 procent vet inte och ungefär 2 procent menar att de inte instämmer med påståendet.  
 
Det går att se ett mönster där de som instämmer på påståendet köper ekologiska 
livsmedelsprodukter till en viss utsträckning. De respondenter som har svarat ”jag vet inte” på 
påståendet är många gånger tveksamma till ekologiska livsmedelsprodukter och är osäker på om 
produkterna håller vad de lovar. Det går även att se ett samband med de som inte upplever något 
direkt ansvar till att köpa ekologiskt samt de som inte anser att påståendet stämmer.  Det går även 
att se ett samband mellan de respondenter som inte upplever en större kunskap om ekologiska 
livsmedelsprodukter samt de som inte valt att påståendet stämmer.  
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7.	Analys	och	diskussion	
I denna del av studien ämnar jag att analysera och diskutera det resultat redovisat ovan samt den 
tidigare forskning som presenterats i teorin. Jag ska söka likheter och skillnader däremellan och 
diskutera den vidare. Jag kommer att analysera och diskutera resultatet och den tidigare 
forskning utifrån de hypoteser som jag ställt för studien.  
 

	

	
(Flödesschema 6) 

 
Utifrån den ovan presenterade empiri där den insamlade deskriptiva data presenterats menar jag 
analysera och se mönster som härleds från en deskriptiv analys. Jag presenterar de faktorer var 
för sig och undersöker deras roll till varför attityd och beteende gapet existerar vad gäller köp av 
ekologiska livsmedelsprodukter för att sedan avsluta analys och diskussionen med en 
sammanfattning. 

7.1	Priskänslighet		
Bray et al (2011) menar att en faktor bakom attityd och beteende gapet kan vara att konsumenter 
på grund av priskänslighet väljer att inte köpa ekologiska livsmedelsprodukter. Jag ämnar att i 
enkätstudien finna svar på om respondenterna inte köper ekologiska livsmedelsprodukter då de 
upplever att ekologiska livsmedelsprodukter är för dyra jämfört med konventionella 
livsmedelsprodukter. Detta är i enhet med tidigare forskning där exempelvis Boulstridge och 
Carrigan (2000), Buder et al (2014) och Magnusson et al (2001) menar att just priskänslighet kan 
vara en stor faktor till varför attityd och beteende gap existerar vad gäller köp av ekologiska 
livsmedelsprodukter. För att undersöka huruvida priskänslighet är en faktor bakom attityd och 
beteende gapet har jag använt mig av enkätfrågorna nedan.  
 

Priskänslighet	 Personliga	erfarenheter	 Skyldighet/	skuld	 Informationsbrist	
(Kunskapsbrist)	

Kvalitetsuppfattning	 Varumärkeslojalitet	 Cynism	 Sammanfattning	
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Enkätfrågan ”Vilket av dessa kriterier anser du vara viktigast vid köp av livsmedelsprodukter?” 
ämnar ge klarhet i om pris är en avgörande faktor i deras konsumtionsbeteende. Ett av 
svarsalternativen var ”ett lågt pris”, vilket även ungefär 26 procent av respondenterna menar är 
det viktigaste kriterium för dem. En del av dessa respondenter kunde även visa på en positiv 
attityd gentemot ekologiska livsmedelsprodukter samt ett visst ansvar till att köpa ekologiska 
livsmedelsprodukter men att de på grund av priset inte väljer att köpa ekologiskt. Dessa 
respondenter menar oftast att de inte är villiga att betala ett högre pris för ekologiska 
livsmedelsprodukter jämfört med konventionella livsmedelsprodukter, trots en positiv attityd. Ett 
mönster visar på att de som väljer ett lågt pris som viktigaste kriterium är ovilliga att betala mer 
för att få en ekologisk livsmedelsprodukt, det kan därmed tyda på att priskänslighet kan vara en 
faktor bakom att attityd och beteende gapet existerar.  
 
En annan enkätfråga som är kopplat till att studera priskänslighet är ”Varför köper du inte 
ekologiska livsmedelsprodukter?”. Ett av svarsalternativen är ”Jag tycker att ekologiska 
livsmedelsprodukter är för dyra”. Jag ämnar därmed se om priskänslighet är en stor faktor till att 
konsumenter inte väljer ekologiska livsmedelsprodukter. Majoriteten av respondenterna, ungefär 
42 procent valde alternativet att det är för dyrt, vilket är den största anledningen till att 
konsumenten inte köper ekologiskt. Det går även att utifrån enkätstudien se att personer som 
upplever sig vara positiva gentemot ekologiska livsmedelsprodukter samt väljer att köpa 
ekologiskt, oberoende till hur stor grad, inte väljer att köpa fler ekologiska livsmedelsprodukter 
på grund av priskänslighet.  
 
Enkätfrågan ”Hur mycket mer är du villig att betala för en ekologisk livsmedelsprodukt jämfört 
med standardpriset för en konventionell livsmedelsprodukt?” ämnar även se hur priset kan 
påverka konsumtion av ekologiska livsmedelsprodukter. Majoriteten av respondenterna på 
ungefär 46 procent är villiga att betala något mer för att få en ekologisk livsmedelsprodukt. Det 
näst vanligaste svarsalternativ på enkätfrågan var att respondenten inte är villig att betala något 
mer, detta alternativ valdes av ungefär 34 procent av respondenterna. Detta alternativ 

Priskänslighet	
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konstaterades väljas av respondenter som upplever att ett lågt pris är det viktigaste kriteriet vid 
val av produkt.  
 
En annan enkätfråga ämnad att studera priskänslighet är ”Är du villig att byta ut de 
konventionella livsmedelsprodukter du köper idag till ekologiska livsmedelsprodukter?”. Ett 
svarsalternativ är ”Ja, men enbart om det är samma pris”, detta menar att om konsumenten har 
möjligheten att köpa ekologiska livsmedelsprodukter till samma pris som konventionella 
livsmedelsprodukter så är konsumenten villig att välja ekologiskt. Detta då priset är vad som 
hindrar dem från att köpa ekologiska livsmedelsprodukter. Ungefär 35 procent valde 
svarsalternativet att de skulle köpa ekologiskt om det fanns till samma pris, vilket även var det 
näst mest valda svarsalternativ. Detta tyder på att på grund av en priskänslighet,väljer 
konsumenter att inte köpa ekologiska livsmedelsprodukter.  
 
Bray et al (2011) belyser att konsumenter är mer måna om deras personliga ekonomi än de 
negativa effekter som konventionella livsmedelsprodukter genererar i. Detta går att se till viss del 
i enkätstudien då flera respondenter köper ekologiska livsmedelsprodukter till viss del, de känner 
en viss skyldighet till att köpa dem samt anser att de har möjligheten att minska miljöpåverkan 
genom att välja ekologiskt men att de inte är villiga att välja ekologiskt eller utöka deras 
ekologiska konsumtion på grund av priskänslighet. Priset på produkten väger med andra ord 
tyngre som faktor i deras köpprocess än övriga faktorer, detta trots en positiv attityd gentemot 
ekologiska livsmedelsprodukter. I enhet med tidigare forskning samt resultat från min enkätstudie 
kan det belysa ett samband där priskänslighet kan vara en faktor till att konsumenter inte köper 
ekologiska livsmedelsprodukter till den grad de önskar eller vill ge intryck av att de gör.  
 
Forskning genomförd av Creyer och Ross (1997) visade på resultat där konsumenter är villiga att 
betala ett högre pris för ekologiska produkter. Detta stämmer överens med min enkätstudie som 
visade att majoriteten är villiga att betala något mer för att få en ekologisk livsmedelsprodukt. 
Vad detta kan betyda är att det kan vara olika kundgrupper där pris inte är lika viktigt för dessa 
konsumenter, utan att produkten är ekologiskt producerad kan väga tyngre som faktor vid val av 
köp än vad priset gör. Det gick dock även att se att vissa respondenter som tycker att priset är den 
viktigaste faktorn och som gav svar som tyder på att det finns en priskänslighet, ändå är villiga att 
betala något mer för att få en ekologisk livsmedelsprodukt. Detta kan vara i enhet med vad Bray 
et al (2011, s. 601) menar med att priset inte är det enda som avgör huruvida konsumenten väljer 
det ekologiska alternativet utan det kan vara i kombination med andra faktorer. Om produkten 
möter de kriterier som konsumenten har samt ett pris som inte är mer än 25 procent högre än en 
konventionell produkt kan det tyda på att även konsumenter som är priskänsliga bör välja den 
livsmedelsprodukten.  
 
Kihlberg och Risvik (2007, s. 471) menar även att det finns en priskänslighet hos konsumenter 
vad gäller ekologiska livsmedelsprodukter och att konsumenter inte skulle välja det ekologiska 
alternativet om produkten är märkbart dyrare än det konventionella alternativet. Detta går i enhet 
med min enkätstudie där resultatet visar att det är få som är villiga att betala mer än 25 procent 
högre pris, även om de inte ser priset som den viktigaste faktorn vid val av livsmedelsprodukt.  

7.2	Personliga	erfarenheter	
Bray et al (2011) menar att en faktor bakom attityd och beteende gapet kan vara att konsumenter 
påverkas av tidigare erfarenheter samt sin omgivning till att välja konventionella 
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livsmedelsprodukter. Bray et al (2011, s. 602-607) menar att konsumenters personliga 
erfarenheter och upplevelser påverkar konsumenter i deras val av konsumtion, vidare menar dem 
att konsumenter är ovilliga att förändra deras konsumtion av konventionella livsmedelsprodukter 
till ekologiska. Det går att se ett mönster där individer i grupp ofta påverkas av varandra och tar 
efter varandras konsumtionsbeteende (Hunt & Arnett, 2004, s. 8-10). Ofta har individer med 
liknande preferenser liknande konsumtionsbeteende baserat på deras tidigare erfarenheter samt 
dess omgivning (Chisnali, 1985, s. 234-266; Hunt & Arnett, 2004, s. 8-10). Bray et al (2011, s. 
602-607) menar därmed att konsumenters personliga erfarenheter kan vara en faktor till det 
attityd och beteende gap vad gäller konsumtion av ekologiska livsmedelsprodukter. Följande 
enkätfrågor ämnar undersöka om personliga erfarenheter är en faktor bakom attityd och beteende 
gapet. 
 

 
 
En enkätfråga som är kopplad till personliga erfarenheter är ”Vilken attityd har du gentemot 
ekologiska livsmedelsprodukter?” Detta för att ha möjligheten att studera individens egen syn på 
ekologiska livsmedelsprodukter för att sedan jämföra den med deras omgivning. Från denna 
enkätfråga kunde jag belysa att majoriteten på ungefär 42 procent är positiva gentemot 
ekologiska livsmedelsprodukter och det näst vanliga svarsalternativet var att respondenten är 
tveksam gentemot ekologiska livsmedelsprodukter. Vad som kopplat till teorin menar är att 
respondenternas syn på ekologiska livsmedelsprodukter kan ha uppstått på grund av tidigare 
erfarenheter samt dess omgivning.  
 
En annan enkätfråga för att studera personliga erfarenheter är ”Till vilken grad upplever du att 
människor i din närhet konsumerar ekologiska livsmedelsprodukter?”. Resultatet visade på att 
majoriteten på ungefär 52 procent upplever att deras omgivning köper några ekologiska 
livsmedelsprodukter. I undersökning av enkätfrågan gick det även att konstatera att det finns ett 
samband mellan vilken utsträckning respondenten köper ekologiska livsmedelsprodukter samt 
vilken utsträckning respondenten upplever att deras omgivning köper ekologiska 
livsmedelsprodukter. Det finns därmed stöd för teorin om att personer i grupp ofta har ett 
liknande konsumtionsbeteende. Det gick att finna ett mönster som visar att de som umgås i 
grupper som till stor del konsumerar ekologiska livsmedelsprodukter har en positiv attityd 
gentemot ekologiska livsmedelsprodukter och väljer även själva att konsumera ekologiskt. Det 
gick även att se ett mönster att personer som umgås i grupper som inte köper ekologiska 
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livsmedelsprodukter generellt är mer tveksamma eller negativa till ekologiska 
livsmedelsprodukter och köper färre ekologiska livsmedelsprodukter. 
 
Enkätfrågan ”Upplever du att du påverkas av din omgivning vad gäller val av vilken 
livsmedelsprodukt du köper?” ämnar undersöka personliga erfarenheter. Majoriteten av 
respondenterna på ungefär 66 procent upplever att de till viss del påverkas av deras omgivning. 
Det gick att konstatera ett samband mellan vilken utsträckning respondenten väljer att köpa 
ekologiska livsmedelsprodukter jämfört med hur respondenten påverkas av sin omgivning. Dock 
var det relativt många, framför allt bland respondenterna som valt att de inte köper ekologiska 
livsmedelsprodukter och som är tveksamma eller negativa vad gäller ekologiska 
livsmedelsprodukter som påstår att de inte påverkas av deras omgivning.  
 
Att studera enkätstudiens svar visade på att de som var mycket positiva till ekologiska 
livsmedelsprodukter samt köper ekologiska livsmedelsprodukter till stor utsträckning också 
upplever att deras umgänge köper ekologiska livsmedelsprodukter. Det gick även att se att de 
som inte köper några ekologiska livsmedelsprodukter ofta har ett umgänge som inte köper 
ekologiska livsmedelsprodukter. Detta går i enhet med forskning gjord av Hunt och Arnett (2004, 
s. 8-10) som säger att konsumenter påverkas av personer i deras omgivning vad gäller deras 
konsumtionsbeteende. Dock upplever jag att det inte är tillräckligt många i min studie som har 
svarat att de inte köper ekologiska livsmedelsprodukter samt anser att de påverkas av dess 
omgivning som inte köper några ekologiska livsmedelsprodukter för att klara av att stärka det 
Bray et al (2011, s. 602-607) säger om att konsumenters personliga erfarenheter kan vara en 
faktor till attityd och beteende gapet vad gäller konsumtion av ekologiska livsmedelsprodukter. 
Däremot tyder min enkätstudie på att det finns ett samband mellan hur respondenters omgivning 
agerar samt hur respondenten själv agerar vad gäller köp av ekologiska livsmedelsprodukter. 
Detta kan dock vara omedvetet hos individen då flertalet svarat att de inte påverkas av deras 
omgivning, trots att deras konsumtionsbeteende ser liknande ut.  

7.3	Skyldighet/Skuld	
Bray et al (2011) menar att en faktor bakom attityd och beteende gapet kan vara att konsumenter 
inte upplever ett (socialt, miljö, privat) ansvar till att köpa ekologiska livsmedelsprodukter. Bray 
et al (2011,s. 601-603) menar att konsumenter känner en skuld gentemot de negativa 
konsekvenser som konsumtionen har på världen, men denna skuld påverkar inte konsumenterna i 
den mån att de väljer att köpa ekologiska produkter istället för konventionella produkter. Jag 
ämnade studera och söka mer information kring detta fenomen genom min enkätstudie för att se 
om det kan vara bristande ansvar som är en faktor till attityd och beteende gapet vad gäller köp 
av ekologiska livsmedelsprodukter. Bray et al (2011, s. 602) menar att det finns ett mönster där 
konsumenter som uttryckte en skyldighet, sedan hade en bortförklaring till varför de ändå inte 
valde ekologiska livsmedelsprodukter. Enkätfrågorna om presenteras nedan har ämnat undersöka 
huruvida skyldighet/skuld är en faktor bakom attityd och beteende gapet.  
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Enkätfrågan ”Vilket av dessa kriterier anser du vara viktigast vid köp av livsmedelsprodukter?” 
ämnar belysa skyldighet/skuld vid svarsalternativet om produkten är ekologiskt producerat. Att 
produkten är ekologiskt producerat var det tredje mest valda alternativet och ungefär 17 procent 
valde det som det viktigaste kriteriet vid val av vilken livsmedelsprodukt som ska köpas. Det gick 
även att se ett mönster i att de som valde produkter efter om de var ekologiska eller inte även 
köper ekologiska livsmedelsprodukter till en större utsträckning. Ett samband visade även att de 
som är villiga att betala mer än ett 25 procent högre pris för att få en ekologisk livsmedelsprodukt 
också ansåg att ekologisk producerad produkt var det viktigaste kriteriet vid val av vilken produkt 
de ska köpa. 
 
En annan enkätfråga för att belysa skyldighet/skuld är ”Varför köper du inte ekologiska 
livsmedelsprodukter?” Där svarsalternativet ”Jag känner inget ansvar till att köpa ekologiska 
livsmedelsprodukter (socialt, miljö, privat)” menar studera konsumenters syn på deras ansvar till 
att köpa ekologiska livsmedelsprodukter. Endast två procent valde det svarsalternativet vilket 
tyder på att brist på ansvar inte är den främsta anledning till att respondenten inte köper 
ekologiska livsmedelsprodukter. Dock gick det att se ett samband brist på ansvar samt 
respondentens attityd till ekologiska livsmedelsprodukter och deras syn på möjligheten att minska 
miljöpåverkan. Dock var den andel som valde det alternativet så pass litet att en djupare analys 
vad gäller samband är svår att göra. 
 
Enkätfrågan ”Varför köper du ekologiska livsmedelsprodukter?” ämnar också studera 
skyldighet/skuld genom svarsalternativet ”Jag upplever ett ansvar att köpa ekologiska 
livsmedelsprodukter (socialt, miljö, privat)”. Majoriteten av respondenterna, ungefär 53 procent 
valde det svarsalternativet. Detta visar på att uppleva ett ansvar till att köpa ekologiska 
livsmedelsprodukter är en stor anledning till varför konsumenter köper ekologiska 
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livsmedelsprodukter. Det gick även att se ett samband där de respondenter som valt detta 
enkätsvar också köper ekologiska livsmedelsprodukter samt har en positiv attityd gentemot dem. 
 
Enkätpåståendet ”Jag som konsument har möjlighet att minimera min miljöpåverkan genom att 
välja ekologiska livsmedelsprodukter istället för konventionella livsmedelsprodukter.” är kopplad 
till skyldighet/skuld. Detta visar på respondentens syn på ansvar till att köpa ekologiska 
livsmedelsprodukter kopplat till om de tror på att det kan göra en skillnad om de köper ekologiskt 
jämfört med konventionella livsmedelsprodukter. Majoriteten på nästan 63 procent instämmer 
med påståendet, de anser med andra ord att det är möjligt att minimera deras miljöpåverkan 
genom att köpa ekologiska livsmedelsprodukter. Det går även att se att de som valt instämmer på 
påståendet även köper ekologiska livsmedelsprodukter till en viss utsträckning. Det finns en liten 
grupp som valt att påståendet inte stämmer, det är respondenter som även visat att de har en 
bristande kunskap vad gäller ekologiska livsmedelsprodukter och upplever inte något direkt 
ansvar till att välja mer miljövänliga alternativ.  
 
En annan enkätfråga kopplad till skyldighet/skuld är ”Till vilken grad upplever du att du har ett 
ansvar till att köpa ekologiska livsmedelsprodukter? (socialt, miljö, privat)”. Majoriteten av 
respondenterna på ungefär 66 procent upplever att de har ett visst ansvar. Undersökning belyste 
även ett samband där desto större ansvar respondenten känner desto större är chansen att de väljer 
att köpa ekologiska livsmedelsprodukter. Det gick även att tyda att den grupp som upplever att de 
inte har något ansvar vad gäller köp av ekologiska livsmedelsprodukter ofta enbart köper 
konventionella livsmedelsprodukter. Det är dock en liten andel på 11 procent som upplever att de 
inte har något ansvar vad gäller köp av ekologiska livsmedelsprodukter.  
 
Vad enkätstudien i samband med teorierna säger är att vissa konsumenter upplever en skyldighet 
att köpa ekologiska livsmedelsprodukter för att göra en skillnad i samhället (se exempelvis Bray 
et al, 2011, s. 602- 610). Enkätstudien visar att ett upplevt ansvar är en av de största anledningar 
till att konsumenter i Sverige väljer att köpa ekologiska livsmedelsprodukter. Det går därmed att 
diskutera huruvida resultatet tyder på att kundgruppen som köper ekologiska livsmedelsprodukter 
kan existera i Sverige. Detta i enhet med teorin där Vernekar och Wadhwa (2011, s. 65) och 
Wandel och Bugge (1997, s. 20) beskriver denna konsument som någon som väljer ekologiska 
produkter över konventionella livsmedelsprodukter för att värna om miljön och sin egen hälsa 
samt för att agera utefter sina principer. 
 
Boulstridge och Carrigan (2000, s. 355-368) menar att konsumenter uttrycker en vilja att 
konsumera ekologiska produkter, men att i verkligheten påverkas inte konsumenter av dessa 
kriterier vid valet om vilken produkt de ska köpa. I enhet med tidigare studier kan även Bray et al 
(2011, s. 602) se ett mönster i att konsumenter som uttryckte en skyldighet, sedan hade en 
bortförklaring till varför de ändå inte valde ekologiska livsmedelsprodukter. Detta kan tyda på att 
det finns andra faktorer som påverkar konsumenten snarare än bristande upplevt ansvar. Min 
enkätstudie tyder på att det finns ett litet segment som inte upplever ett ansvar och därför inte 
köper ekologiska livsmedelsprodukter, det är däremot en sådan liten andel att några djupare 
analyser inte går att genomföras på gruppen. Det enkätstudien snarare belyser är att ett upplevt 
ansvar hos konsumenter är en faktor till att köpa ekologiska livsmedelsprodukter, och det är 
därför möjligt att bristande ansvar inte är en av de största faktorerna bakom det attityd och 
beteende gapet vad gäller köp av ekologiska livsmedelsprodukter. Detta då enkätstudien tyder på 
ett utbrett upplevt ansvar hos konsumenter i Sverige.  
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7.4	Informationsbrist	(kunskapsbrist)	
Bray et al (2011) menar att en faktor bakom attityd och beteende gapet är att det råder en 
informationsbrist (kunskapsbrist) vad gäller innebörden av att handla ekologiska 
livsmedelsprodukter. Konsumenters kunskaper vad gäller ekologiska livsmedelsprodukter är 
bristande, vilket är en faktor till att de inte köper produkterna (Bray et al, 2011, s. 601-602; 
Carrigan & Attalla, 2001, s. 564-565). Det behövs en större förståelse och kunskap kring vikten 
av att köpa ekologiskt, besitter konsumenter mer kunskap ökar sannolikheten att de köper 
ekologiska livsmedelsprodukter (Carrigan & Attalla, 2001, s. 574; Chan, 1999, s. 20-21). 
Enkätfrågorna nedan menar undersöka om informationsbrist (kunskapsbrist) är en faktor bakom 
attityd och beteende gapet. 
 

 
 
Enkätfrågan ”Vilka ekologiska märkningar känner du till för ekologiska livsmedelsprodukter?” 
ämnar belysa informationsbrist (kunskapsbrist). Från denna enkätstudie kan jag skapa förståelse 
för om konsumenter vet vad de bör söka sig till då de vill köpa ekologiska livsmedelsprodukter. 
Jag såg ett resultat där ungefär 94 procent kände till märkningen ICA I LOVE ECO och ungefär 
92 procent som känner till märkningen KRAV, övriga märkningar som var nämnda i enkätfrågan 
kände majoriteten av respondenterna också till. Enbart 3 procent angav att de inte kände till 
någon märkning för ekologiska livsmedelsprodukter. Det är med andra ord en mycket liten andel 
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som inte anser sig känna till någon märkning eller vad de bör leta efter för att finna ekologiska 
livsmedelsprodukter. Det är därmed inget hinder för respondenterna att söka rätt på ekologiska 
livsmedelsprodukter när de handlar.  
 
En annan enkätfråga kopplad till informationsbrist (kunskapsbrist) är ”Till vilken grad upplever 
du att du har förståelse för skillnaden mellan ekologiska livsmedelsprodukter och konventionella 
livsmedelsprodukter?”. Denna fråga ger klarhet i om respondenterna faktiskt förstår vad det är 
ekologiska livsmedelsprodukter erbjuder. Majoriteten på 47 procent upplever att de har en 
grundmässig förståelse och det går att konstatera att det finns ett samband mellan hur hög 
förståelse respondenten har samt till vilken utsträckning de köper ekologiska 
livsmedelsprodukter. Det är dock en relativt liten andel på ungefär 14 procent som anser att de 
inte har någon förståelse, dessa respondenter går även att koppla till dem som är tveksamma till 
om ekologiska livsmedelsprodukter lever upp till vad de lovar. Det kan tyda på att 
informationsbrist (kunskapsbrist) samt cynism kan kopplas samman som faktor till attityd och 
beteende gapet vad gäller köp av ekologiska livsmedelsprodukter.  
 
Enkätfrågan ”Känner du till vilka krav ekologiska livsmedelsprodukter måste leva upp till för att 
få ha en ekologisk certifiering?” är också kopplad till informationsbrist (kunskapsbrist). Det har 
tidigare gått att konstatera att respondenterna vet vilka märkningar som de bör söka sig till för att 
köpa ekologiska livsmedelsprodukter men jag vill även se om respondenterna förstår innebörden 
av märkningen. Majoriteten på ungefär 56 procent anser att de känner till några av kraven och ett 
samband mellan en kännedom om kraven samt vilken utsträckning respondenten köper 
ekologiska livsmedelsprodukter går att tyda. Det finns en relativt liten andel på ungefär 7 procent 
som upplever att de inte känner till några av kraven.  
 
Enkätpåståendet ”Jag som konsument har möjlighet att minimera min miljöpåverkan genom att 
välja ekologiska livsmedelsprodukter istället för konventionella livsmedelsprodukter.” är kopplad 
till informationsbrist (kunskapsbrist). Jag menar att de som inte instämmer på påståendet har 
bristande information eller kunskap om ämnet. Detta då konsumenter har möjligheten att 
minimera deras miljöpåverkan genom att välja ekologiska produkter framför konventionellt 
producerade produkter (Datta, 2011, s. 126-128). Det är enbart 2 procent som har valt alternativet 
”instämmer inte” som svar på enkätpåståendet. Jag kan däremot se att ungefär 35 procent har 
svarat att de inte vet, dessa personer är många gånger även tveksamma till om ekologiska 
livsmedelsprodukter lever upp till det som lovas. Vad detta kan tyda på är att det kan finnas ett 
samband mellan faktorerna cynism och informationsbrist (kunskapsbrist).  
 
En annan enkätfråga som belyser informationsbrist (kunskapsbrist) är ”Varför köper du inte 
ekologiska livsmedelsprodukter?”. Jag anser att svarsalternativet ”Jag förstår inte skillnaden 
mellan konventionella livsmedelsprodukter och ekologiska livsmedelsprodukter” tyder på en 
informationsbrist (kunskapsbrist) som leder till att konsumenterna inte väljer att köpa ekologiska 
livsmedelsprodukter. Det var en liten andel på enbart ungefär 1 procent som valde det 
svarsalternativet. Det kan dock vara så att respondenten upplevde svarsalternativet som något 
känslig då det så tydligt belyste på en okunskap hos respondenten. Respondenten kan därför valt 
ett annat alternativ om de kände sig obekväma med hur svaret var utformat och istället svarat 
exempelvis med svarsalternativet som säger att de är nöjda med de konventionella 
livsmedelsprodukter som de köper idag och inte vill byta ut dem. Detta tyder på att det kan finnas 
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ett samband mellan faktorn varumärkeslojalitet och informationsbrist (kunskapsbrist) som faktor 
till varför attityd och beteende gapet existerar.  
 
En ökning av information eller kunskap från enbart grundmässig kan visa ett resultat där 
konsumenter väljer att köpa ekologiska livsmedelsprodukter till en större utsträckning. Jag kan i 
min enkätstudie tyda att de respondenter med mer kunskap ofta köper ekologiska 
livsmedelsprodukter till en större utsträckning jämfört med de som upplever en låg kunskap. 
Detta är i enhet med teorin som menar att en ökad kunskap genererar i en ökad sannolikhet att 
konsumenten köper ekologiska livsmedelsprodukter (Chan, 1999, s. 20-21). Det finns därmed 
anledning att misstänka att informationsbrist (kunskapsbrist) kan vara en avgörande faktor bakom 
attityd och beteende gapet vad gäller köp av ekologiska livsmedelsprodukter. Det finns därmed 
en betydelse att företag och varumärken ger ut tydlig information för att sprida kunskap till 
konsumenterna. Sprids det tydlig och effektiv information riktad till konsumenter om varför de 
bör köpa ekologiska livsmedelsprodukter ökar kunskapen bland konsumenterna och fler bör 
därmed förändra deras konsumtionsbeteende till att köpa ekologiska produkter (Chan, 1999, s. 
20-21). Jag kan, utifrån min enkätstudie och teorier, utgå från att det talar för att informationsbrist 
(kunskapsbrist) kan vara en av de större faktorerna bakom attityd och beteende gapet vad gäller 
köp av ekologiska livsmedelsprodukter.  

7.5	Kvalitetsuppfattning	
Bray et al (2011) menar att en faktor bakom attityd och beteende gapet kan vara att konsumenter 
upplever att konventionella livsmedelsprodukter håller en högre kvalitet än ekologiska 
livsmedelsprodukter. Det är flera studier som tyder på att kvalitetsuppfattning är en av de 
viktigaste faktorerna bakom val av köp vad gäller livsmedelsprodukter (se exempelvis 
Bouldtridge & Carrigan, 2000, s. 355-368 och Buder et al, 2014, s. 390-404). Det råder däremot 
olika resultat vad gäller om konsumenter upplever konventionella eller ekologiska 
livsmedelsprodukter av högre kvalitet. Enligt Magnusson et al (2001, s. 209-227) går det att tyda 
att konsumenter upplever det ekologiska alternativet som ett bättre alternativ vad gäller kvalitet 
och hälsa men enligt Bray et al (2011, s. 601-602) visade resultat på att konsumenter upplever en 
bättre kvalitet hos konventionella produkter. Detta bör visa på att individer som upplever att 
konventionella livsmedelsprodukter är av bättre kvalitet, kommer att fortsätta köpa 
konventionella livsmedelsprodukter, och är därmed en faktor bakom attityd och beteende gapet 
vad gäller köp av ekologiska livsmedelsprodukter. Enkätfrågorna nedan ämnar undersöka om 
kvalitetsuppfattning är en faktor bakom attityd och beteende gapet.  
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En enkätfråga kopplad till kvalitetsuppfattning är ”Vilket av dessa kriterier anser du vara 
viktigast vid köp av livsmedelsprodukter?”. Ett av svarsalternativen är ”hög kvalitet”, med det 
ämnar jag att se hur många av respondenterna som ser kvalitet som den viktigaste faktorn när de 
köper livsmedelsprodukter. Majoriteten av respondenterna, ungefär 34 procent valde 
svarsalternativet ”hög kvalitet” som den viktigaste faktorn vid köp av livsmedelsprodukter. Jag 
kunde även se ett samband mellan de som valt ”hög kvalitet” samt de som upplever ett ansvar till 
att köpa ekologiskt.  
 
En annan enkätfråga kopplad till kvalitetsuppfattning är ”Varför köper du inte ekologiska 
livsmedelsprodukter?”. Med svarsalternativet ”Jag tycker att konventionella livsmedelsprodukter 
har en bättre kvalitet än ekologiska livsmedelsprodukter” ämnade jag se hur många som upplevde 
att en bättre kvalitet hos konventionella livsmedelsprodukter var den främsta anledningen till att 
de inte köpte ekologiskt. Det var en liten andel på ungefär 11 procent som valde det 
svarsalternativet, många gånger var även dessa respondenter tveksamma till ekologiska 
livsmedelsprodukter och antingen köpte dem inte ekologiska livsmedelsprodukter alls eller till en 
liten utsträckning.  
 
Enkätfrågan ”Varför köper du ekologiska livsmedelsprodukter?” ämnar belysa 
kvalitetsuppfattning och jag vill därmed se kvalitet kan vara en av de viktigaste faktorerna till 
varför respondenten väljer att köpa ekologiskt. Ungefär 22 procent valde svarsalternativet att de 
köper ekologiskt för de upplever att de produkterna är av högre kvalitet. Jag kunde även se ett 
samband mellan de respondenter som valt hög kvalitet som den viktigaste faktorn vid val av köp 
samt de som valde att köpa ekologiska livsmedelsprodukter för att uppnå en högre kvalitet. 	
 
En annan enkätfråga kopplad till kvalitetsuppfattning är ”Hur upplever du kvaliteten på 
ekologiska livsmedelsprodukter jämfört med konventionella livsmedelsprodukter?”. Vid denna 
enkätfråga kunde jag se att majoriteten av respondenterna på ungefär 37 procent upplever att 
ekologiska livsmedelsprodukter är av något högre kvalitet, ungefär 20 märker ingen större 
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skillnad och ungefär 17 procent upplever att konventionella livsmedelsprodukter är av något 
högre kvalitet. Ett samband som gick att tyda var att de som valt att ekologiska 
livsmedelsprodukter är av högre kvalitet många gånger valt hög kvalitet som den viktigaste 
faktorn vid köp av livsmedelsprodukter. De som valt att konventionella livsmedelsprodukter är av 
något högre kvalitet har många gånger valt ett lågt pris som den viktigaste faktorn vid köp av 
livsmedelsprodukter. Det som går att tyda är att när kvalitet är den mest avgörande faktorn vid 
val av produkt, är ekologiska livsmedelsprodukter mer uppskattade.  
 
Enkätfrågan ”Är du villig att byta ut de konventionella livsmedelsprodukter som du köper idag 
till ekologiska livsmedelsprodukter?” är också kopplad till kvalitetsuppfattning via 
svarsalternativet ”Ja, men enbart om det är samma kvalitet och smak”. Det var en andel på 
ungefär 10 procent som valde det svarsalternativet. Detta kan tyda på att det finns en liten del 
som på grund av kvalitet hindras från att köpa ekologiska livsmedelsprodukter. Det går dock att 
se ett samband mellan bristande kunskap och information om ekologiska livsmedelsprodukter 
samt de som upplever att konventionella livsmedelsprodukter är av bättre kvalitet och därför inte 
är villiga att byta till ekologiskt. Det kan därför tala för att faktorn som hindrar dem från att köpa 
ekologiskt egentligen är informationsbrist (kunskapsbrist) snarare än en bättre upplevd kvalitet 
hos konventionella livsmedelsprodukter.  
 
Vad jag kan tolka från min enkätstudie går den svenska marknaden i linje med det Magnusson et 
al (2001, s. 209-227) kunde konstatera, det vill säga att konsumenter upplever det ekologiska 
alternativet som ett bättre alternativ vad gäller kvalitet. Jag kan inte stödja teorin från Bray et al 
(2011, s. 601-602) som menar att konsumenter upplever en bättre kvalitet hos konventionella 
livsmedelsprodukter. Jag kan även tyda att faktorn där upplevd högre kvalitet hos konventionella 
livsmedelsprodukter jämfört med ekologiska livsmedelsprodukter hindrar konsumenter från att 
köpa ekologiska livsmedelsprodukter inte stämmer. Att konventionella livsmedelsprodukter 
upplevs ha en högre kvalitet är därmed inte en större faktor bakom attityd och beteende gapet vad 
gäller köp av ekologiska livsmedelsprodukter.  

7.6	Varumärkeslojalitet	 
Bray et al (2011) menar att en faktor bakom attityd och beteende gapet är att konsumenter inte är 
villiga att förändra deras konsumtionsbeteende då de upplever en lojalitet till de varumärken de 
köper från idag. Starka varumärken har ofta lojala konsumenter som kommer att fortsätta köpa 
företagets produkter under en längre tid (Wood, 2014, s. 117-120). Denna lojalitet kan skapas 
genom en emotionell förbindelse med kunderna där konsumenterna upplever ett känslomässigt 
band till varumärket, där varumärket reflekteras i konsumentens självbild (Solomon et al., 2013, 
s. 370, 368). Bray et al (2011, s. 603) menar att den lojalitet som konsumenter har skapat till vissa 
varumärken kan hindra konsumenterna från att ändra sina vanor till att köpa ekologiska 
livsmedelsprodukter, då de redan är nöjda och bekväma med de konventionella 
livsmedelsprodukter som de köper idag. Enkätfrågorna nedan ämnar undersöka om 
varumärkeslojalitet är en faktor till att attityd och beteende gapet existerar vad gäller köp av 
ekologiska livsmedelsprodukter.  
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Enkätfrågan ”Vilket av dessa kriterier anser du vara viktigast vid köp av livsmedelsprodukter?” 
ämnar belysa varumärkeslojalitet genom svarsalternativet ”varumärke som jag känner till”. Med 
detta menar jag att skapa en förståelse för hur många av respondenterna som upplever att 
varumärkeslojalitet är den viktigaste faktorn vid köp av livsmedelsprodukter. Det var en relativt 
liten del på ungefär 16 procent som valde det svarsalternativet. Det går att tyda att flera av dessa 
respondenter även anser att de har en positiv attityd gentemot ekologiska livsmedelsprodukter 
samt köper ekologiska livsmedelsprodukter.  
 
En annan enkätfråga som ämnar belysa varumärkeslojalitet är ”Upplever du att du har en 
lojalitet till de varumärken som du handlar från idag?”. Med detta vill jag se hur respondenterna 
generellt uppfattar deras konsumtionsbeteende, om de ofta köper från samma varumärke eller 
handlar från olika varumärken. Detta gav resultatet att majoriteten på 48 procent upplever en viss 
lojalitet. Ungefär 31 procent upplever en stor lojalitet, det gick att se ett samband där de som 
väljer produkter utefter varumärken som de känner igen och de som upplever en stor lojalitet att 
handla från samma varumärken. En relativt liten andel på ungefär 21 procent upplever att de inte 
har någon lojalitet till varumärken utan handlar från olika varumärken.  
 
Enkätfrågan ”Är du villig att byta ut de konventionella livsmedelsprodukter du köper idag till 
ekologiska livsmedelsprodukter?” ämnar även belysa varumärkeslojalitet. Detta genom 
svarsalternativet att respondenten inte är villig att byta ut de konventionella livsmedelsprodukter 
som de köper idag då de är nöjda med de livsmedelsprodukterna. Majoriteten av respondenterna 
på ungefär 43 procent valde det svarsalternativet. Det är en stor bredd av respondenter som har 
valt detta svarsalternativ, många gånger är det respondenter som är positiva till ekologiska 
livsmedelsprodukter men som ändå inte är villiga att utöka deras ekologiska konsumtion då de 
inte vill byta ut de konventionella livsmedelsprodukter som de köper idag. Det går även att se ett 
mönster där de respondenter som är lojala mot de varumärken de köper idag som också ofta 
handlar produkter utefter vilka varumärken de känner till, även har valt svarsalternativet att de 
inte är villiga att byta ut deras konventionella livsmedelsprodukter till ekologiska.  
 
Utifrån min enkätstudie samt den tidigare forskning jag studerat finner jag ett samband mellan 
mitt resultat och det Bray et al (2011, s. 603) menar om att den lojalitet som konsumenter har 
skapat till vissa varumärken kan hindra konsumenterna från att ändra sina vanor till att köpa 
ekologiska livsmedelsprodukter. Även då det är relativt få konsumenter som upplever att handla 
från samma varumärken är det viktigaste kriterium vid köp av livsmedelsprodukter, så upplever 
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ändå majoriteten att det största hindret för att köpa ekologiskt eller utöka deras ekologiska 
konsumtion är att de inte vill byta ut de konventionella livsmedelsprodukter som de köper idag. 
Jag kan därmed belysa varumärkeslojalitet eller ovilja att förändra sitt konsumtionsbeteende som 
en av de större faktorerna till attityd och beteende gapet vad gäller köp av ekologiska 
livsmedelsprodukter. Detta är i enhet med Beharrell och Dension (1995, s. 24-29) som menar att 
konsumenter handlar livsmedelsprodukter på rutin och köper de produkter de känner till sedan 
tidigare, de menar att konsumenter inte är intresserade att utvärdera produkterna utan håller sig 
till ett invant konsumeringsbeteende vid köp av livsmedelsprodukter.  

7.7	Cynism	
Bray et al (2011) menar att en faktor bakom attityd och beteende gapet är att konsumenter inte 
tror att ekologiska livsmedelsprodukter håller vad de lovar. Bray et al (2011, s. 603) menar att 
konsumenter upplever en viss osäkerhet vad gäller ekologiska produkter. Konsumenter behöver 
information och kunskap för att veta hur de bör agera i deras köpprocess för att handla mer 
ekologiskt. Företag behöver bli bättre på att visa sig trovärdiga och tillförlitliga och konsumenter 
bör ta eget ansvar i att aktivt söka information som kan hjälpa dem att fatta beslut vad gäller 
deras konsumering. (Carrigan & Attalla, 2001, s. 560-578) Denna del går till viss del ihop med 
informationsbrist (kunskapsbrist), jag har dock valt att studera dem på varsitt håll då det är 
skillnad på vilken information som är bristfällig. Enkätfrågorna nedan är menade att undersöka 
huruvida cynism är en faktor bakom attityd och beteende gapet. 
 

 
 
En av enkätfrågorna kopplad till cynism är ”Vilken attityd har du gentemot ekologiska 
livsmedelsprodukter?”. Med detta vill jag se hur många som är tveksamma till ekologiska 
livsmedelsprodukter, de som anser att de är tveksamma upplever en osäkerhet i om ekologiska 
livsmedelsprodukter lever upp till vad de lovar. Det var ungefär 24 procent av respondenterna 
som menar att de är tveksamma. Jag kunde även se ett samband där de respondenter som är 
tveksamma köpte färre ekologiska livsmedelsprodukter jämfört med de som är positiva gentemot 
ekologiska livsmedelsprodukter.  
 
Enkätfrågan ”Varför köper du inte ekologiska livsmedelsprodukter?” ämnar belysa cynism med 
svarsalternativet ”Jag litar inte på ekologiska märkningar”. Det var en relativt liten andel på 
ungefär 5 procent som valde det svarsalternativet, vilket tyder på att misstro mot ekologiska 
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märkningar inte ses som den största faktorn till varför respondenterna inte köper ekologiska 
livsmedelsprodukter. Det gick dock att se ett samband där de 5 procent som valt att de inte litar 
på ekologiska märkningar inte heller köper ekologiska livsmedelsprodukter till en större 
utsträckning.  
 
En annan enkätfråga kopplad till cynism är ”Till vilken grad upplever du en tillförlit till 
ekologiska märkningar?”. Majoriteten av respondenterna på 47 procent upplever att de har en 
god tillförlit, dock var ungefär 36 procent av respondenterna tveksamma och ungefär 4 procent 
upplever ingen tillförlit. Jag kunde även se ett samband som tyder på att de som är tveksamma till 
ekologiska märkningar köper färre ekologiska livsmedelsprodukter jämfört med de som upplever 
tillförlit till ekologiska märkningar. Vilket tyder på att en ökad tilltro bör leda till ökad 
konsumtion av ekologiska livsmedelsprodukter.  
 
Enkätfrågan ”Är du villig att byta ut de konventionella livsmedelsprodukter du köper idag till 
ekologiska livsmedelsprodukter?” går även att koppla till cynism. Detta menar jag att belysa 
genom att se vilka och hur många av respondenterna som väljer svarsalternativet att de inte vill 
byta till ekologiska livsmedelsprodukter då de inte litar på ekologiska märkningar. Det var en 
relativt liten andel på ungefär 5 procent som valde det svarsalternativet vilket tyder på att det kan 
vara andra faktorer som hindrar respondenten mer från att utöka deras ekologiska konsumtion.  
 
Genom att studera enkätstudien samt tidigare forskning går det att tyda att cynism inte är den 
främsta anledningen till attityd och beteende gapet vad gäller köp av ekologiska 
livsmedelsprodukter. Vad som dock är tydligt i enkätstudien är att en relativt stor andel av 
respondenterna är tveksamma till ekologiska märkningar och huruvida de lever upp till det som 
lovas. Även om cynism inte blir belyst som en av de större faktorerna bakom gapet så tyder detta 
på att om de övriga faktorer som hindrar konsumenter till att köpa ekologiska 
livsmedelsprodukter blir lösta, kan cynism istället hindra konsumenten från att utöka deras 
ekologiska konsumtion. Jag anser därmed att cynism bör kopplas samman med faktorn 
informationsbrist (kunskapsbrist) där information som motverkar cynism även bör ges. Detta i 
enhet med vad Carrigan och Attalla (2001, s. 560-578) menar med att företag behöver bli bättre 
på att ge information som hjälper konsumenten att handla mer ekologiskt genom att företagen 
anstränger sig till att visar sig som mer trovärdiga och skapa tillförlit till vad de har att erbjuda.  
 
7.8	Sammanfattning	
Utifrån min enkätstudie och tidigare forskning har jag kommit fram till vilka faktorer som 
påverkar konsumenter mest vad gäller köp av ekologiska livsmedelsprodukter. Dessa faktorer 
ligger bakom det attityd och beteende gap som finns vid ekologisk konsumering. En av de 
faktorer som stämmer bäst är att det finns en priskänslighet hos svenska konsumenter, även om 
en konsument upplever en positiv attityd gentemot ekologiska livsmedelsprodukter så är de inte 
villiga att köpa eller utöka deras ekologiska konsumtion på grund av ett högt pris. Detta stämmer 
överens med resultat från tidigare forskning (se exempelvis Magnusson et al., 2001, s. 209-227). 
Enligt min enkätstudie är majoriteten beredd att betala upp till 25 procent mer jämfört med 
standardpriset för konventionella livsmedelsprodukter för att få en ekologisk livsmedelsprodukt. 
Dock går det att tyda att många inte är villiga att betala något mer alls för att få en ekologisk 
livsmedelsprodukt utan upplever att priset ska vara densamma som för konventionella 
livsmedelsprodukter. Fler är även villiga att utöka deras ekologiska konsumtion om priset är 
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densamma. Det går därmed att konstatera att priset är en tydlig faktor bakom attityd och beteende 
gapet vad gäller köp av ekologiska livsmedelsprodukter, ett lägre pris som överensstämmer med 
priset för konventionella livsmedelsprodukter tyder på att en ökad ekologisk konsumtion bör ske.  
 
Att det finns en informationsbrist (kunskapsbrist) är något som min enkätstudie tillsammans med 
tidigare forskning visar vara en anledning till attityd och beteende gapet vad gäller köp av 
ekologiska livsmedel. Flera forskare menar att information och kunskap är en faktor som har stor 
påverkan på konsumtion av ekologiska livsmedelsprodukter (se exempelvis Bray et al., 2011). 
Young et al (2010, s. 28-29) menar att de första stegen för en konsument att avgöra om de ska 
välja ekologiska livsmedelsprodukter eller inte beror på den kunskap som konsumenten besitter. 
Flera forskare menar även att den information som konsumenter tar del av vad gäller konsumtion 
av ekologiska livsmedelsprodukter har en stor påverkan på om konsumenten köper produkten 
eller inte (se exempelvis Carrigan & Attalla, 2001, s. 574-575). Med detta menar jag att cynism 
kan kopplas ihop med informationsbrist (kunskapsbrist) som en faktor bakom attityd och 
beteende gapet vad gäller köp av ekologiska livsmedelsprodukter. Får konsumenten den 
information som behövs minskar osäkerheten om livsmedelsprodukten verkligen lever upp till det 
som lovas samt en förståelse för vikten av att köpa ekologiska livsmedelsprodukter ökar och vi 
bör därmed se ett mönster där den ekologiska konsumtionen ökar.  
 
En annan mer avgörande faktor till attityd och beteende gapet vad gäller köp av ekologiska 
livsmedelsprodukter är varumärkeslojalitet eller en ovilja till förändring av konsumtionsbeteende. 
Flera forskare belyser det faktum att konsumenter gärna handlar från varumärken de redan känner 
till samt känner sig trygga med, konsumenterna skapar en lojalitet till varumärket eller företaget 
och handlar ogärna från andra företag eller varumärken (se exempelvis Solomon et al., 2013, s. 
370, 368 och Wood, 2014, s. 117-120). Detta gör det svårt för konsumenter att förändra deras 
konsumtionsbeteende då de redan har ett invant beteende. Konsumenter upplever en ovilja till att 
förändra sitt konsumtionsbeteende och det försvårar därför för ekologiska livsmedelsprodukter att 
ersätta de konventionella livsmedelsprodukter som konsumenter väljer att konsumera istället. 
(Bray et al., 2011, s. 601-603). I min enkätstudie går det att urskilja en ovilja hos majoriteten av 
respondenterna att byta ut de konventionella livsmedelsprodukter som konsumenten köper idag 
till ekologiska. Vilket är i enhet med det Bray et al (2011, s. 603) säger: att lojaliteten som 
konsumenter har till varumärken kan hindra konsumenter från att ändra sina vanor till att köpa 
ekologiska livsmedelsprodukter, då de har skapat en lojalitet till de konventionella 
livsmedelsprodukter som de väljer att konsumera idag. Att bryta denna lojalitet eller skapa 
lojalitet till ekologiska livsmedelsprodukter istället kan tyda på att den ekologiska konsumtionen 
bör öka.  
 
Av dem undersöka faktorer som misstänkts ligga bakom attityd och beteende gapet vad gäller 
konsumtion av ekologiska livsmedelsprodukter kan jag, utifrån tidigare forskning samt min 
enkätstudie, finna att några av faktorerna inte bör vara ett avgörande hinder för konsumenter att 
köpa ekologiska livsmedelsprodukter. En av faktorerna bakom attityd och beteende gapet var att 
konsumenter upplever att konventionella livsmedelsprodukter är av högre kvalitet jämfört med 
ekologiska livsmedelsprodukter. Jag upplever snarare att det finns bevis för att en upplevd högre 
kvalitet hos ekologiska livsmedelsprodukter kan vara en faktor till varför konsumenter väljer att 
köpa ekologiska livsmedelsprodukter. Jag anser därmed att upplevd högre kvalitet hos 
konventionella livsmedelsprodukter inte är faktor till attityd och beteende gapet vad gäller köp av 
ekologiska livsmedelsprodukter. En annan hypotes var att konsumenter inte köper ekologiska 
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livsmedelsprodukter då deras personliga erfarenheter samt omgivning påverkar dem till att köpa 
konventionella livsmedelsprodukter. Jag fann inte tillräckligt med stöd för att ange detta som en 
av de mest avgörande hinder för konsumenter att köpa ekologiska livsmedelsprodukter. Dock 
kunde jag se ett mönster i att konsumenter många gånger har liknade konsumtionsbeteende som 
deras omgivning.  
 
En annan faktor var att konsumenter inte upplever en skyldighet/ skuld till att köpa ekologiska 
livsmedelsprodukter vilket kan vara en faktor till attityd och beteende gapet vad gäller ekologisk 
konsumtion. Jag kan snarare se ett mönster i att majoriteten av konsumenterna köper ekologiska 
livsmedelsprodukter då de upplever en skyldighet/ skuld till att göra detta. I enkätstudien gick det 
att se att flera köper ekologiska livsmedelsprodukter då de upplever en skyldighet till att fatta det 
beslutet, dock finns det andra faktorer som hindrar konsumenterna från att utöka deras ekologiska 
konsumtion trots positiv attityd och ett upplevt ansvar. Dessa faktorer vara just priskänslighet, 
informationsbrist (kunskapsbrist)/ cynism eller varumärkeslojalitet/ ovilja att förändra deras 
konsumtionsbeteende. Jag anser därmed att bristande skyldighet/ skuld inte är en faktor till att 
attityd och beteende gapet existerar vad gäller köp av ekologiska livsmedelsprodukter.  
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8.	Slutsats	
I denna del av studien kommer slutresultatet att presenteras samt återkopplas till studiens 
problemformulering och syfte. Jag kommer även att diskutera studiens teoretiska och praktiska 
bidrag samt ge rekommendationer till framtida forskning.  
 

	
(Flödesschema 7) 

8.1	Problemformulering	och	syfte	
I denna studie ämnade jag undersöka konsumters konsumtionsbeteende vad gäller ekologiska 
livsmedelsprodukter, detta genom att söka förståelse för det attityd och beteende gap som tidigare 
forskare identifierat gäller köp av ekologiska livsmedelsprodukter. Detta gjorde jag utefter 
problemformuleringen som löd: Vilka faktorer påverkar konsumenter vid köp av ekologiska 
livsmedelsprodukter? 
 
Resultatet av studien presenterar de faktorer som verkar vara de främsta anledningarna till attityd 
och beteende gapet vad gäller ekologisk konsumtion. Studien grundar sig i tidigare forskning och 
jämförs sedan med den enkätstudie jag genomförde. Jag kunde identifiera vad som uppfattas 
hindra konsumenter från att köpa ekologiska livsmedelsprodukter. I enhet med teorin och min 
enkätstudie går det att konstatera att det generellt finns en positiv attityd till att köpa ekologiska 
livsmedelsprodukter, men benämnda faktorer hindrar konsumenten från att öka deras ekologiska 
konsumering. Sammanfattningsvis kan jag genom denna studie bekräfta vilka faktorer som 
hindrar konsumenter mest från att köpa ekologiska livsmedelsprodukter och därmed belysa 
bakgrunden till attityd och beteende gapet vad gäller köp av ekologiska livsmedelsprodukter. Jag 
kunde konstatera att de största faktorer som hindrar konsumenter i Sverige från att köpa 
ekologiska livsmedelsprodukter är en priskänslighet, informationsbrist (kunskapsbrist)/ cynism 
och varumärkeslojalitet/ ovilja att förändra konsumtionsbeteende. 

8.2	Studiens	teoretiska	bidrag	
Denna studie bidrar till ökad kunskap inom ämnesområdet ekologisk konsumtion samt 
konsumtionsbeteende, vilket är något som har efterfrågats av exempelvis Bray et al (2011). 
Tidigare studier visar att konsumenter generellt har en positiv attityd till ekologiska 
livsmedelsprodukter men ändå väljer att konsumera konventionella livsmedelsprodukter (se 
exempelvis Öberseder et al., 2011, s. 449-458) Det har därmed identifierats ett attityd och 
beteende gap vad gäller köp av ekologiska livsmedelsprodukter. Bray et al (2011) presenterar 
några faktorer som ser ut att vara bakomliggande faktorer till attityd och beteende gapet vid 
ekologisk konsumering, dock menar Bray et al (2011) att vidare forskning behövs för att stärka 
att dessa faktorer faktiskt stämmer.  
 
Min studie har därmed gett ett teoretiskt bidrag då jag har studerat det identifierade attityd och 
beteende gapet utifrån de benämnda faktorer belysta av Bray et al (2011). Jag har fördjupat 
studien vidare baserat på tidigare forskning. Resultatet kan skapa en ökad förståelse till attityd 
och beteende gapet samt ge en indikation på vad vidare forskning kan studera. Jag upplever 
därmed att studien lyckas fylla det gap i teorin som tidigare forskare belyst. Studien ger ett bidrag 

Problemformulering	och	syfte	 Studiens	teoretiska	
bidrag	

Studiens	praktiska	
bidrag	 Framtida	forskning	



	

	 72	

till efterfrågan där resultatet belyser vilka faktorer som hindrar konsumenter mest från att köpa 
ekologiska livsmedelsprodukter.  

8.3	Studiens	praktiska	bidrag	
Utifrån min studie går det att urskilja vilka faktorer som hindrar konsumenter mest från att köpa 
ekologiska livsmedelsprodukter. Utöver ett teoretiskt bidrag genererar även detta i ett praktiskt 
bidrag där företag som säljer ekologiska livsmedelsprodukter kan använda sig av informationen 
för att anpassa deras kommunikation till konsumenterna. Exempelvis kan de bemöta dessa 
faktorer genom att anpassa priset, öka information för att sprida mer kunskap om ekologisk 
konsumtion samt lägga upp en strategi för att bygga upp en lojalitet med deras konsumenter. 
Utifrån tidigare forskning samt resultat från min studie bör detta leda till en ökad konsumtion 
vilket även leder till ökade vinster för företaget. 
 
Ekologiska livsmedelsprodukter bidrar till ett socialt ansvar, djuromsorg, människors hälsa samt 
skapar en bättre omvärld. Detta är något som företag och varumärken bör förmedla genom en 
effektiv kommunikation. Dagens konsumenter har generellt en positiv attityd gentemot 
ekologiska livsmedelsprodukter, om företag lyckas förmedla denna information till 
konsumenterna kan det bidra till en bättre image för företaget samt en ökad försäljning. Detta 
leder i sin tur till mer etiskt konsumtionsbeteende hos konsumenterna och de värnar därmed med 
naturens resurser, vilket gynnar hela omvärlden. Utifrån min studie kan mitt råd till företag vara 
att anpassa deras priser på så vis att det inte är för stor skillnad mellan deras priser jämfört med 
priset för konventionella livsmedelsprodukter. Samt att öka deras kommunikation angående 
ekologiska livsmedelsprodukter, vilket skapar tillit till företaget samt förståelse och kunskap hos 
konsumenterna om innebörden att handla ekologiska livsmedelsprodukter istället för 
konventionella livsmedelsprodukter. Företag bör även skapa en strategi för att bygga upp en 
lojalitet hos deras konsumenter, på detta vis kan företaget skapa långsiktig säkerhet genom 
återkommande kunder.  

8.4	Framtida	forskning	
En möjlig framtida forskning kan vara att vidare studera de faktorer jag belyst som de som främst 
hindrar konsumenter från att handla ekologiska livsmedelsprodukter för att komma fram till 
vilken faktor som påverkar konsumenterna mest. Framtida forskning kan även genomföras på 
övriga faktorer som eventuellt kan påverka attityd och beteende gapet vad gäller köp av 
ekologiska livsmedelsprodukter, utöver faktorerna presenterade av Bray et al (2011). Detta för att 
se om det finns flera faktorer som hindrar konsumenter från att köpa ekologiska 
livsmedelsprodukter. Denna information skulle vara nödvändig för företag och samhället då en 
tydligare uppfattning konsumters konsumtionsbeteende vid ekologisk konsumering kommer att 
belysas.  
 
Då min studie är genomförd genom ett kvantitativt angreppssätt finns risken att det inte skapas en 
djupare förståelse om varför resultatet ser ut som det gör. Framtida forskning kan undersöka 
varför dessa faktorer hindrar konsumenter till att köpa ekologiska livsmedelsprodukter genom ett 
kvalitativt angreppssätt. Detta för att skapa en djupare förståelse kring fenomenet. Denna 
undersökning kan vara nödvändig för företag och samhället för att öka kunskapen kring 
ekologiska livsmedelsprodukter och dess innebörd i samhället.  
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Ytterligare förslag på framtida forskning kan vara att studera huruvida kundgruppen etiska 
konsumenter existerar i Sverige samt i vilken mån vi påverkas av vår omgivning när det kommer 
till vårt konsumtionsbeteende. Framtida forskning kan även genomföras på andra generationer 
utöver den yngre och den äldre generationen för att se om resultatet kan skilja sig däremellan. En 
liknande studie fast på ekologiska produkter utöver livsmedelsprodukter, exempelvis ekologisk 
hudvård, kan vara intressant för att se om det är liknande faktorer som påverkar konsumenterna 
där. Det går även att genomföra studien utanför Sverige för att studera om det genererar i ett 
liknande resultat eller om det skiljer sig från andra länder.  
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9	Sanningskriterier	
I denna del kommer jag behandla sanningskriterierna för denna studie. Jag kommer att redogöra 
för studiens trovärdighet genom dess validitet, replikerbarhet, generaliserbarhet samt reliabilitet.  
 

	
(Flödesschema 8) 

9.1	Validitet		
Bryman (2011, s. 163) i enhet med Johansson-Lindfors (1993, s. 161) menar att validitet handlar 
om huruvida studien mäter det den är avsedd att mäta. I mitt fall innebär det huruvida min 
enkätstudie mäter det den var avsedd att göra, detta för att skapa förståelse för om enkätstudien 
lyckas avbilda verkligheten. För att en studie ska vara trovärdig ska studien ha genomförts med 
en god validitet (Bryman & Bell, 2005, s. 597). Detta innebär att studiens resultat ska klara av att 
avspegla verkligheten på ett korrekt vis i förhållande med studiens syfte och problemformulering 
samt den teoretiska referensramen. För att förstärka validiteten har enkätfrågorna bearbetats 
noggrant och frågorna har formulerats utifrån teoriramen med intention att besvara studiens syfte 
och problemformulering. Sett till helheten upplever jag att validiteten är god, jag anser att det jag 
velat studera har gått att undersöka utifrån de enkätfrågor jag använt mig av.  
 
Låg validitet kan uppstå om enkätstudien skapas med ett invecklat och komplicerat språk, detta 
då respondenterna kan missuppfatta frågorna och ge ett missvisande resultat (Trost, 2007, s. 65). 
Jag har i denna studie genomfört en pilotstudie för att undvika detta fenomen. Genom 
pilotstudien fick jag konstruktiva kommentarer från de respondenter som deltog och utefter 
respondenternas kommenterar kunde jag klargöra frågor som kunde leda till missförstånd. Då jag 
genomförde pilotstudien anser jag att risken för att respondenterna misstolkat enkätfrågorna 
minskat. Detta skapar en intention att studien har en hög validitet.  
 
Mätningsvaliditet beskriver huruvida det använda mått för begrepp avspeglar det som begreppet 
ska beteckna (Bryman, 2011, s. 50). Med detta menas det att den insamlade data som studien 
baseras på ska vara relevant för studiens problemformulering och syfte (Johansson-lindfors, 
1993, s. 108). För att möta även denna del av validiteten har jag baserat enkätfrågorna utifrån den 
teoretiska referensramen, på så vis har jag klarat av att mäta hur respondenterna förhåller sig till 
teorin och därmed se om verkligheten stämmer överens med teorin. Då teorin ligger som grund 
för att besvara studiens problemformulering och syfte har det även varit målet med enkätstudien. 
Jag anser att utifrån detta lyckas studien uppfylla en hög mätningsvaliditet.  
 
En hög ytvaliditet uppstår då en enkätstudie kan avspegla innehållet i de begrepp som är aktuella 
(Bryman, 2011, s. 163). Bryman (2011, s. 163) menar att de frågor som används i enkätstudien 
bör återspegla den teoretiska referensramen, för att säkerställa att det stämmer kan forskaren 
fråga utomstående personer om de upplever att så är fallet. Detta är även något som genomfördes 
i pilotstudien, alla respondenter av pilotstudien var inte lika insatta i ämnet men utifrån de 
kommentarer jag fick upplevde dem att frågorna var relevanta utifrån den teoretiska 
referensramen. Med detta i åtanke anser jag att studien lyckas uppnå en god ytvaliditet.  

Validitet	 Replikation	 Generalisering	 Reliabilitet	
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9.2	Replikation		
För att en studie ska uppnå sanningskriteriet replikation ska den studie som genomförts klara av 
att upprepas. Detta uppnås då forskaren noga beskriver tillvägagångssättet för att underlätta för 
nästkommande forskare som exempelvis vill undersöka om studiens resultat fortfarande är 
aktuellt eller testa om resultatet är korrekt. (Bryman, 2011, s. 49) I studien har jag beskrivit mitt 
tillvägagångssätt noggrant i exempelvis delen benämnd som praktisk metod.  I studien går det 
även att finna den använda enkätstudien samt en redovisning av dess utformning, bearbetning 
samt resultat. Detta möjliggör för nästkommande forskare att genomföra studien igen med samma 
tillvägagångssätt och en replikation möjliggörs. Bryman (2011, s. 169) menar att om en studie 
inte är replikerbar, påverkas även slutresultatet och validiteten. Jag anser dock att studien är 
genomförd med en detaljerad beskrivning av tillvägagångssättet vilket möjliggör för en 
replikation.  

9.3	Generalisering	
Bryman (2011, s. 168) förklarar att då en forskare använder kvantitativ metod beskrivs och 
förklaras verkligheten, det är därför viktigt att resultatet av studien kan generaliseras på en större 
population. För att göra en generalisering möjlig är det viktigt att forskaren använt sig av ett 
representativt urval av populationen, då det oftast inte är möjligt att studera hela populationen. Ett 
representativt urval är ett urval som kan stå som representativ för den totala populationen, det vill 
säga en undersökning genomförd på hela populationen ska överensstämma med den genomförd 
på urvalet. (Bryman, 2011, s. 168- 169; Johansson Lindfors, 1993, s. 162) Som tidigare nämnt 
har jag genomfört ett bekvämlighetsurval, dels då det inte ansågs möjligt att undersöka hela 
målpopulationen samt för att genomföra studien på ett kostnadseffektivt och tidseffektivt sätt.  

Jag har distribuerat enkäteten till respondenter genom personligt möte samt genom webbenkäter, 
vilket har underlättat att nå ut till flera olika respondenter. Jag anser att det urval studien baserats 
på kan anses vara trovärdigt och kan representera målpopulationen. Resultatet på studien anses 
därmed vara möjlig att generaliseras. Studien hade en spridning vad gäller kön samt ålder inom 
den yngre och den äldre generationen vilken kan ses som representativ. Jag är dock medveten om 
att generaliseringen blir begränsad då jag använt mig av ett bekvämlighetsurval. Jag anser ändå 
att de undersökta respondenterna trovärdigt kan representera de konsumenter som finns i Sverige 
och att en generalisering kan göras. 

9.4	Reliabilitet	
Med reliabilitet innebär det huruvida resultatet från studien blir densamma om den genomförs på 
nytt. Den belyser frågor som rör måttens och mätningarnas pålitlighet samt följdriktighet. 
(Bryman, 2011, s. 46: 161; Johansson-Lindford, 1993, s. 161-162) För att mäta reliabilitet kan 
forskare genomföra studien vid två tillfällen för att se om resultatet blir densamma. På grund av 
tidsbrist hade jag inte möjlighet att genomföra enkätstudien två gånger utan fick lita på resultatet 
från en undersökning. Då jag har använt mig av ett bekvämlighetsurval är jag medveten om att 
risken finns att respondenterna inte kan representera målpopulationen på ett rättvist sätt. Detta 
kan resultera i att en upprepning av studien kan ge ett annat resultat. Jag anser dock att, genom de 
distributionskanaler jag använt, har det möjliggjort för att insamlandet av data har varit från 
respondenter som kan representera målpopultationen. Jag anser därmed att en ny undersökning 
bör ge liknade resultat.  
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Bilaga	1	
Här presenteras enkätstudien tillsammans med de svar jag fick, det går att utläsa hur många som 
valde vilket alternativ genom den siffra som står i parantes där respondenten är menad att kryssa 
i svaret de väljer.  
 
Hej	 

Mitt	namn	är	Sandra	Mansikka,	jag	är	student	på	handelshögskolan	vid	Umeå	Universitet.	
Jag	genomför	nu	mitt	examenarbete	där	jag	studerar	varför	konsumenter	väljer	att	köpa	
eller	inte	köpa	ekologiska	livsmedelsprodukter.	Jag	vill	därför	med	denna	undersökning	
skapa	en	förståelse	för	vad	som	påverkar	en	konsument	vid	valet	mellan	konventionella	och	
ekologiska	livsmedelsprodukter.	Jag	vänder	mig	därför	till	dig	som	konsument	i	Sverige.	

Jag	uppskattar	ditt	deltagande	i	studien	och	det	är	självklart	frivilligt	att	delta	samt	du	kan	
närsomhelst	välja	att	avsluta	undersökningen.	Dina	svar	är	betydelsefulla	för	studien	och	
jag	skulle	därför	uppskatta	om	du	ville	medverka	med	dina	svar.	Det	är	viktigt	att	du	svarar	
ärligt	på	enkätfrågorna,	detta	för	att	jag	ska	klara	av	att	genomföra	ett	trovärdigt	resultat	i	
min	studie.	Dina	svar	kommer	att	behandlas	konfidentiellt	och	dina	svar	går	inte	att	koppla	
tillbaka	till	dig	på	något	vis.	Ditt	deltagande	är	helt	anonymt	och	dina	svar	kommer	enbart	
att	användas	till	detta	examenarbete.	Vid	ett	deltagande	lämnar	du	ett	samtycke	där	jag	får	
tillåtelse	att	använda	dina	svar	till	min	studie.		

Har	du	några	frågor	om	enkäten	eller	studien	så	är	du	välkommen	att	fråga	mig.	

Tack	på	förhand!	 
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1.	Kön	
(96)☐	Man	 	 	 		
(117)☐	Kvinna	 	 	
(0)☐	Annat		 	 	 	
		
	
2.	Födelseår		
(71)☐	1965	-	1977	 	
(25)☐	1976	-	1986	 	
(77)☐	1985	–	1998	 	
(40)☐	1997	-	2009	 	
	
	
3.	Vilka	ekologiska	märkningar	känner	du	till	för	livsmedelsprodukter?	
(FLERA	svarsalternativ	är	möjliga,	välj	de	alternativ	som	stämmer	in	på	dig)	
	
(195)☐	KRAV	 	 	 	
(200)☐	ICA	I	LOVE	ECO	 	 	
(114)☐	GARANT	ECO	 	 	
(127)☐	EU	 	 	 	
(128)☐	Annan	 	 	 	
(7)☐	Ingen	märkning	 	 	
	
	
4.	Vilket	av	dessa	kriterier	anser	du	vara	viktigast	vid	köp	av	livsmedelsprodukter?	
(Endast	ETT	svarsalternativ,	välj	det	alternativ	som	stämmer	bäst	för	dig)		
	
(56)☐	Ett	lågt	pris	 	 	 	
(72)☐	Hög	kvalitet	 	 	 	
(34)☐	Varumärke	som	jag	känner	till	 	 	
(37)☐	Ekologiskt	producerat	 	 	 	
(14)☐	Annat		 	 	 	
	
	
5.	Till	vilken	grad	upplever	du	att	du	har	förståelse	för	skillnaden	mellan	ekologiska	
livsmedelsprodukter	och	konventionella	livsmedelsprodukter?	
(Endast	ETT	svarsalternativ,	välj	det	alternativ	som	stämmer	bäst	för	dig)		
	
(27)☐	Mycket	god	förståelse	 	
(71)☐	God	förståelse	 	 	
(101)☐	Grundmässig	förståelse	 	
(14)☐	Ingen	förståelse	 	 	
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6.	Känner	du	till	vilka	krav	ekologiska	livsmedelsprodukter	måste	leva	upp	till	för	att	få	ha	
en	ekologisk	certifiering?	
(Endast	ETT	svarsalternativ,	välj	det	alternativ	som	stämmer	bäst	för	dig)		
	
(14)☐	Jag	känner	till	alla	krav		 	 	
(65)☐	Jag	känner	till	majoriteten	av	kraven	 	
(119)☐	Jag	känner	till	några	av	kraven		 	
(15)☐	Jag	känner	inte	till	något	krav	 	 	
	
	
7.		Vilken	attityd	har	du	gentemot	ekologiska	livsmedelsprodukter?	
(Endast	ETT	svarsalternativ,	välj	det	alternativ	som	stämmer	bäst	för	dig)	
	
(33)☐	Jag	är	mycket	positiv		 	 	
(89)☐	Jag	är	positiv		 	 	 	
(32)☐	Jag	är	neutral	 	 	 	
(51)☐	Jag	är	tveksam		 	 	 	
(8)☐	Jag	är	negativ	 	 	
	
	
8.	Till	vilken	utsträckning	upplever	du	att	du	köper	ekologiska	livsmedelsprodukter?	
(Endast	ETT	svarsalternativ,	välj	det	alternativ	som	stämmer	bäst	för	dig)	
	
(5)☐	100	%	-	Jag	köper	enbart	ekologiska	livsmedelsprodukter	 	 	
(20)☐	75	%	-	Jag	köper	mest	ekologiska	livsmedelsprodukter	 	
(57)☐	50	%	-	Ungefär	hälften	av	de	livsmedelsprodukter	jag	köper	är	ekologiska	
(120)☐	25	%	-	Jag	köper	några	ekologiska	livsmedelsprodukter	 	 	
(11)☐ 0	%	-	Jag	köper	aldrig	ekologiska	livsmedelsprodukter	 	 	
	
	
9.	Varför	köper	du	inte	ekologiska	livsmedelsprodukter?	
(Endast	ETT	svarsalternativ,	välj	det	alternativ	som	stämmer	bäst	för	dig)	
	
(5)☐	Jag	köper	alltid	ekologiska	livsmedelsprodukter	 	 	
	
(89)☐	Jag	tycker	att	ekologiska	livsmedelsprodukter	är	för	dyra		
(10)☐	Jag	litar	inte	på	ekologiska	märkningar		 	 	
(24)☐	Jag	tycker	att	konventionella	livsmedelsprodukter	har	en	bättre	kvalitet	än	
ekologiska	livsmedelsprodukter	 	 	 	 	
(2)☐	Jag	förstår	inte	skillnaden	mellan	konventionella	livsmedelsprodukter	och	ekologiska	
livsmedelsprodukter	 	 	 	 	
(4)☐	Jag	känner	inget	ansvar	till	att	köpa	ekologiska	livsmedelsprodukter	(socialt,	miljö,	
privat)		 	 	 	
(79)☐	Jag	trivs	med	de	konventionella	livsmedelsprodukter	som	jag	brukar	köpa	och	vill	
inte	byta	ut	dem	 	 	 	 	
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10.		Varför	köper	du	ekologiska	livsmedelsprodukter?	
(Endast	ETT	svarsalternativ,	välj	det	alternativ	som	stämmer	bäst	för	dig)	
	
(9)☐	Jag	köper	aldrig	ekologiska	livsmedelsprodukter		
	
	(44)☐	Jag	upplever	ekologiska	livsmedelsprodukter	som	mer	hälsosamma	än	
konventionella	livsmedelsprodukter		
(113)☐	Jag	upplever	ett	ansvar	att	köpa	ekologiska	livsmedelsprodukter	(socialt,	miljö,	
privat)		
(47)☐	Jag	upplever	att	ekologiska	livsmedelsprodukter	har	högre	kvalitet	än	konventionella	
livsmedelsprodukter		
	
	
11.	Hur	mycket	mer	är	du	villig	att	betala	för	en	ekologisk	livsmedelsprodukt	Jämfört	med	
standardpriset	för	en	konventionell	livsmedelsprodukt?	
(Endast	ETT	svarsalternativ,	välj	det	alternativ	som	stämmer	bäst	för	dig		
	
(1)☐	100	%	mer,	jag	är	villig	att	betala	det	dubbla	priset	 	
(8)☐	75	%	mer,	jag	är	villig	att	betala	märkbart	mer	 	
(32)☐	50	%	mer,	jag	är	villig	att	betala	mer	 	 	
(99)☐	25	%	mer,	jag	är	villig	att	betala	något	mer	 	 	
(73)☐	Jag	är	inte	villig	att	betala	något	mer	alls	 	 	
(0)☐	Jag	är	inte	köpa	ekologiska	livsmedelsprodukter	alls	oberoende	av	pris		
	
	
12.	Till	vilken	grad	upplever	du	en	tillförlit	till	ekologiska	märkningar?	
(Endast	ETT	svarsalternativ,	välj	det	alternativ	som	stämmer	bäst	för	dig		
	
(29)☐	Jag	har	en	mycket	god	tillförlit,	jag	vet	att	de	håller	vad	som	lovas		
(99)☐	Jag	har	en	god	tillförlit,	jag	tror	att	de	till	största	del	lever	upp	till	det	som	lovas		
(76)☐	Jag	är	tveksam,	jag	tror	att	de	ibland	lever	upp	till	det	som	lovas		
(9)☐ Jag	har	ingen	tillit,	jag	tror	inte	de	lever	upp	till	vad	som	lovas	alls		
 
 
13.	Till	vilken	grad	upplever	du	att	människor	i	din	närhet	konsumerar	ekologiska	
livsmedelsprodukter?	
(Endast	ETT	svarsalternativ,	välj	det	alternativ	som	stämmer	bäst	för	dig)	
	
(5)☐	De	köper	enbart	ekologiska	livsmedelsprodukter	 	
(43)☐	De	köper	till	största	del	ekologiska	livsmedelsprodukter	 	
(111)☐	De	köper	några	ekologiska	livsmedelsprodukter	 	
(20)☐	De	köper	inga	ekologiska	livsmedelsprodukter	 	
(34)☐	Jag	vet	inte	 	 	 	 	
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14.	Upplever	du	att	du	påverkas	av	din	omgivning	vad	gäller	val	av	vilken	livsmedelsprodukt	
du	köper?	
(Endast	ETT	svarsalternativ,	välj	det	alternativ	som	stämmer	bäst	för	dig)	
	
(15)☐	Jag	påverkas	till	stor	del	av	min	omgivning	 	
(141)☐	Jag	påverkas	till	viss	del	av	min	omgivning	 	
(57)☐	Jag	påverkas	inte	alls	av	min	omgivning	 	
	
	
15.	Hur	upplever	du	kvaliteten	på	ekologiska	livsmedelsprodukter	jämfört	med	
konventionella	livsmedelsprodukter?	
(Endast	ETT	svarsalternativ,	välj	det	alternativ	som	stämmer	bäst	för	dig		
	
(35)☐	Ekologiska	livsmedelsprodukter	är	märkbart	högre	kvalitet		
(95)☐	Ekologiska	livsmedelsprodukter	är	av	något	högre	kvalitet		
(31)☐	Livsmedelsprodukterna	är	av	samma	kvalitet,	jag	märker	ingen	skillnad		
(31)☐	Konventionella	livsmedelsprodukter	är	av	något	högre	kvalitet		
(2)☐	Konventionella	livsmedelsprodukter	är	av	märkbart	högre	kvalitet		
(19)☐	Jag	vet	inte		
	
	
16.	Jag	som	konsument	har	möjlighet	att	minimera	min	miljöpåverkan	genom	att	välja	
ekologiska	livsmedelsprodukter	istället	för	konventionella	livsmedelsprodukter.	
(Endast	ETT	svarsalternativ,	välj	det	alternativ	som	stämmer	bäst	för	dig)	
	
(134)☐	Instämmer		 	
(5)☐	Instämmer	inte	 	
(74)☐	Jag	vet	inte		 	
	
	
17.	Till	vilken	grad	upplever	du	att	du	har	ett	ansvar	till	att	köpa	ekologiska	
livsmedelsprodukter?	(socialt,	miljö,	privat)	
(Endast	ETT	svarsalternativ,	välj	det	alternativ	som	stämmer	bäst	för	dig)	
	
(48)☐	Jag	upplever	ett	stort	ansvar		 	
(140)☐	Jag	upplever	ett	visst	ansvar	 	
(24)☐	Jag	upplever	inget	ansvar	 	
	
	
18.	Upplever	du	att	du	har	en	lojalitet	till	de	(ekologiska	eller	konventionella)	varumärken	
som	du	handlar	från	idag?	
(Endast	ETT	svarsalternativ,	välj	det	alternativ	som	stämmer	bäst	för	dig)	
	
(65)☐	Jag	upplever	att	jag	har	en	stor	lojalitet	och	vill	inte	handla	från	andra	varumärken		
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(103)☐	Jag	upplever	att	jag	har	en	viss	lojalitet	och	handlar	enbart	från	andra	varumärken	
vid	vissa	tillfällen		
(45)☐	Jag	upplever	ingen	lojalitet	och	handlar	av	olika	varumärken		
	
	
19.	Är	du	villig	att	byta	ut	de	konventionella	livsmedelsprodukter	du	köper	idag	till	
ekologiska	livsmedelsprodukter?	
(Endast	ETT	svarsalternativ,	välj	det	alternativ	som	stämmer	bäst	för	dig)	
	
(5)� Jag	köper	redan	enbart	ekologiska	livsmedelsprodukter	 
 
(74)� Ja,	men	enbart	om	det	är	samma	pris		
(21)� Ja,	men	enbart	om	det	är	samma	kvalitet	och	smak		
	
(92)� Nej,	jag	trivs	med	de	konventionella	livsmedelsprodukter	jag	köper	idag	
(10)� Nej,	jag	litar	inte	på	ekologiska	märkningar		
(11)� Nej,	jag	förstår	inte	vad	det	skulle	göra	för	skillnad		
	
	
	
	
	
	
	
	
Tack	för	Din	medverkan!	
	
Med	Vänlig	Hälsning	
Sandra	Mansikka	
 

 

	


