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Förord 
 
Det har varit otroligt lärorikt och utvecklande för oss att arbeta med denna studie. 
Forskning kring ämnet miljövänliga livsmedel har ökat våra kunskaper på området och 
fått oss som konsumenter att bli mer miljömedvetna vid val av olika livsmedel. 
 
Denna studie skulle inte genomföras utan all medverkan från våra respondenter. Vi är 
därför tacksamma för att de tog sig tid för att delta i undersökningen. Vi vill dessutom 
tacka butikerna Ica Maxi och Coop Forum för att vi har kunnat genomföra 
undersökningen i deras lokaler.  Att kunna diskutera och argumentera med vår omgivning 
har varit givande och till stor hjälp för oss. Vi vill därför tacka Kristian Nygård för all 
teknisk hjälp i samband med studien. Dessutom tackar vi alla som har visat intresse i vårt 
arbete och har kommit med värdefulla synpunkter kring det.  
 
Vi vill avslutningsvis rikta ett stort tack till vår entusiastiska och kompetenta handledare, 
Åke Gabrielsson, för allt hans engagemang i vårt arbete. Diskussioner vid 
handledningstillfällena har varit otroligt givande för oss och bidragit till en positiv 
utveckling av vårt arbete. Denna handledningsserie samt även all inläsning om och 
forskning kring livsmedelsindustrin har bidragit till vår ökade kunskap i ämnet. 
 
Vi hoppas att detta arbete kan öka kunskap och medvetande kring miljövänliga livsmedel 
hos läsaren.  
 
 
Alla Mamonova och Ulrika Niemi  
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 Sammanfattning  
 
En av vårt årtiondes viktigaste frågor är människans påverkan på miljön och det alltmer 
växande klimathotet för samhället. Då utsläpp av synbara halter och energiförbrukning är 
en av de främsta miljöpåverkande orsakerna bedrivs det idag en omfattande diskussion 
kring problemområdet. Då livsmedelsindustrin står för en femtedel av all 
energiförbrukning i Sverige, läggs det mycket fokus på forskning kring miljövänliga och 
till stor del ekologiska livsmedel. Vi har därför valt att undersöka området genom ett mer 
lokalt perspektiv och lyfta fram lokalt producerade livsmedel. Dessa livsmedel upplevs 
oftast som dyrare än andra varor samtidigt som att konsumententer blir mer och mer 
prismedvetna och benägna att minska sina matkostnader. Detta gör att högre priser på 
livsmedel kräver att de uppvisar andra fördelar som ger ett mervärde till köparna. Utifrån 
detta har vi ställt oss frågan om vilka faktorer det är som påverkar konsumenter att köpa 
lokalproducerade livsmedel samt om hur köpbeteendet ser ut för konsumenterna i Umeå 
gentemot lokalproducerade livsmedel. 
 
Vi har valt att undersöka området sett ur konsumentperspektivet. Detta har gjort att de 
centrala teorierna i arbetet därför är teorier kring konsumentens köpbeteende och de 
påverkande faktorerna bakom det. Genom teoretisk forskning blev några faktorer utvalda 
för koncentrationen i arbetet. Den teoretiska referensramen ligger därför kring 
marknadens yttre och inre stimuli på konsumenten. Dessa stimulis är marknadsföring, 
omgivning, pris, plats och tillgänglighet, attityder och värde, samt kunskap. För att 
identifiera vilka av dessa faktorer som är mest avgörande för konsumenters köpbeteende 
gjordes det en kvantitativ studie på de två största livsmedelsbutikerna i Umeå, Ica Maxi 
och Coop Forum där 136 konsumenter tillfrågades.  
 
Resultaten visade att en av de viktigaste faktorerna som påverkade konsumenternas 
köpbeteende gentemot lokalproducerade livsmedel var reklam. Omgivningen spelade 
även den en stor roll och var en av de viktigare informationskällorna gällande nya 
livsmedel för respondenterna. Även medvetandet kring lokalproducerade livsmedel och 
den positiva attityden till dessa var andra påverkande faktorer. Brett utbud på dessa varor 
var också en viktig faktor. Den högre prisbilden på lokalproducerade livsmedel var den 
minst avgörande faktorn, vilket tyder på att konsumenterna var okänsliga mot priset på 
denna livsmedelkategori.  
 
Respondenterna handlade samma varor som de alltid brukade handla, men att de även 
gjorde en noggrann jämförelse mellan varor och priser före köpet. Respondenterna 
uppvisade även stark lojalitet gentemot lokalproducerade livsmedel, då de brukade 
återkomma till dessa varor. Lokalproducerade livsmedel tilltalar alltså konsumenterna. 
Detta genom att lokalproducerat uppvisar på unika attribut och genererar ett värde till 
konsumenterna.  
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1. Inledning 
 
Vårt årtiondes viktigaste fråga är människans påverkan på vår miljö och det alltmer 
växande klimathotet.  I debatten har den största tonvikten lagts på industrier med synbara 
höga halter av utsläpp som bilar och tunga industrier, men nu läggs mer och mer fokus 
även på livsmedelsindustrin. Konsumenterna får tillsammans med nya regler och 
bestämmelser kring utsläppsrättigheter en utmärkande roll i hur industrierna ändrar sin 
produktion till en mer grön och hållbar produktion. Det blir allt mer viktigt för vår världs 
överlevnad att dagens produktion, oavsett industri, får en mer hållbar utveckling.1 Vad vi 
äter, men även hur vi tillagar maten, påverkar miljön och dessa faktorer blir mer och mer 
avgörande i utbud och efterfrågan av livsmedel. Enligt en undersökning från 
Livsmedelsverket bidrar livsmedelssektorn med cirka en femtedel av den totala 
energiförbrukningen i Sverige och står även för en stor del av utsläppen2. Det är alltså 
uppenbart att en minskning av energiförbrukningen inom livsmedelsindustrin bör vara en 
av de viktigaste punkterna i den pågående miljödebatten kring livsmedel. Livsmedlens 
miljöpåverkan får ett allt större inflytande över konsumenternas val av livsmedel. 
Konsumenterna exponeras ofta för reklam på tv och i dagspress över lokalproducerade 
livsmedel vars syfte är att locka konsumenternas intresse att handla miljövänligt. Här i 
Västerbotten försöker t.ex. Norrmejerier sälja sina produkter genom reklam grundad på 
miljömässiga argument. De menar att konsumenterna bidrar till utvecklingen av det 
lokala näringslivet och gör gott för miljön genom att handla lokalproducerat. I takt med 
att konsumenterna blir mer miljömedvetna och gör aktiva miljöval när de väljer sina 
inköp av livsmedel uppkommer det fler och fler livsmedel som lanseras som miljövänliga 
livsmedel. Vi har funnit att den största fokusen i forskningen kring miljövänliga 
livsmedel har legat på ekologiska livsmedel. Vi valde därför att undersöka området 
livsmedel genom ett mer lokalt perspektiv och lyfta fram lokalt producerade livsmedel 
vars efterfrågan och tillgång vi själva mer direkt kan påverka. 
 
Ett sätt att äta ”smart” är att välja lokalproducerade livsmedel där konsumenten kan bidra 
till att utsläpp i samband med produktion och distribution minskar. Detta då en aspekt i 
valet av lokalt producerad mat är att ett livsmedels ”matmil” minskar om man både 
producerar och konsumerar inom ett mer begränsat område. Med ”matmil” menas den 
transportsträcka som maten ska färdas under sin väg från produktion till konsumtion där 
även konsumentens resa till och från affären ingår.3 Lokalproducerade livsmedel 
tillverkas och konsumeras inom den kommun eller landskap som konsumenten befinner 
sig i. Korta leveransavstånd och därmed enklare och mindre energikrävande 
förvaringsbehov gör det energibesparande och hållbart. Trots att många lokalproducerade 
livsmedel anses vara miljövänliga tack vare de korta transportsträckorna vilket bidrar till 
mindre utsläpp och mindre påfrestning på miljön bör det dock påpekas att samtliga 
lokalproducerade livsmedel inte kan anses som miljövänliga. För att handla miljövänligt 

                                                 
1 N. Mohan Das Gandhi, V. Selladurai, P. Santhi (2006) “Unsustainable development to sustainable 
development: a conceptual model” Management of EnvironmentalQuality: An International Journal Vol. 
17 No. 6, s. 654-672 
2www.slv.se/upload/dokument/rapporter/om_livsmedelsverket/livsmedelsverkets%20_sarskilda_sektorsans
var_fr_miljomalsarbetet.pdf 
3 www.hs.halland.net/mat/matartiklar/200612110%20Hur%20langt%20har%20maten%20rest.pdf 
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räcker det inte med att enbart välja lokalproducerat framför andra livsmedel utan även 
valet av vilken sorts livsmedel som vi handlar påverkar miljön i olika grader. Grövre 
grönsaker och rotfrukter som är odlade utomhus i Sverige är mer miljövänliga medan 
salladsgrönsaker som oftast är växthusodlade är mer energikrävande och är således 
mindre miljövänliga4,5.  
 
Konsumenterna har ett brett val av livsmedel och många livsmedelbutiker erbjuder idag 
ett brett sortiment med otaliga valmöjligheter av märken och produkter i många olika 
prisklasser. Lokalproducerade livsmedel uppfattas av både konsumenter och butiker som 
något dyrare än andra livsmedel. Den dyrare prisbilden hos lokalproducerade livsmedel 
kan delvis förklaras genom att de produceras i lägre volymer än konkurrerande livsmedel 
och dras därmed med ett högre genomsnittligt styckepris vilket resulterar i dyrare 
inköpspris6. Detta gör att priset på lokalproducerade livsmedel till slutkonsument blir 
högre trots de låga transportkostnaderna. Den småskaliga produktionen gör att tillgången 
inte kan möta en allt för stor efterfrågan och konsumenterna kan därmed få svårt att köpa 
lokalproducerade livsmedel i den uträckning som efterfrågas. 
 
Vår kosthållning påverkar inte bara vår miljö utan påverkar även den enskilda 
konsumentens ekonomi. Utgiften för mat är en av de största utgiftsposterna, näst efter 
bostadskostanden, i ett hushåll och prismedvetenheten bland konsumenterna ökar. 
Samtidigt som maten är en livsviktig komponent för oss människor är matkostnaden en 
utgift som konsumenterna faktiskt kan påverka. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) så 
har under 2000-talet den totala andelen av den genomsnittliga utgiften för livsmedel 
minskat för hushållen7,8. Även om utgiftsposten för livsmedel är stor strävar hushållen 
efter att sänka den så att kostnaden för livsmedel inte utgör lika stor del av ett hushålls 
sammanlagda utgifter.9 Konsumenterna vill påverka sina utgifter samt inköp av livsmedel 
så att de får möjlighet och utrymme i ekonomin att lägga pengarna på annat istället.10 
 
Samtidigt som konsumenterna vill betala så lite som möjligt vill de även ha så hög 
kvalitet som möjligt på de livsmedel som konsumeras. Många svensktillverkade 
livsmedel trängs nu i hyllorna med ett antal utländska lågprismärken med varierande 
kvalitet. Detta gjorde att vi fann det intressant att studera hur alla dessa lokalproducerade 
livsmedel ska kunna konkurrera med redan befintliga märken om konsumenternas 
uppmärksamhet. Lokalproducerade livsmedel bidrar till möjligheten att utöka sortimentet 
för butikerna och möta konsumenternas krav på variation. Hur stort sortiment och utbud 
av lokalproducerade livsmedel som finns tillgängligt för konsumenterna och butikerna 
varierar geografiskt i landet.  
 
Efterfrågan på miljövänliga produkter ökar i de ekonomiskt utvecklade länderna. 

                                                 
4 http://www.mat.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel.asp?lngCategoryId=959&lngArticleId=921 
5 http://www.halsomalet.se/templates/Page.aspx?id=167 
6 R. Axelsson, B. Holmlund, R. Jacobsson, K-G. Löfgren, T. Puu (1998) ”Mikroekonomi” Studentlitteratur, 
Lund s. 77 
7 www.scb.se/statistik/HE/PR0601/2002A00/pr0601_tab503.xls 
8 www.scb.se/templates/tableOrChart____205030.asp 
9 www.scb.se/templates/tableOrChart____204995.asp 
10 www.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel.asp?lngArticleID=2827&lngCategoryID=1356 
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Konsumenterna där är mer miljömedvetna och skapar ett högre tryck på företagen att 
vara miljövänliga.11 Konsumenternas efterfrågan är därmed ett starkt incitament för att 
skapa och genomföra förändringar på marknaden.12 Trots att efterfrågan på 
lokalproducerade livsmedel ökar är det väldigt svårt för dessa livsmedel att slå sig in på 
marknaden. Den småskaliga produktionen gör tillgängligheten för konsumenten svår och 
priset blir högre. Om konsumenterna inte är medvetna om vilket utbud på lokala 
livsmedel som finns tillgängliga kommer inte efterfrågan på dessa livsmedel att finnas. 
Konsumenternas ökade prismedvetenhet och benägenhet att minska sina matkostnader 
gör att högre priser på livsmedel kräver att de uppvisar andra fördelar som ger ett 
mervärde till konsumenterna. Ger lokalproducerade livsmedel det mervärdet som krävs 
för att försvara en högre prisbild? Då marknaden för lokalproducerade livsmedel får ses 
som begränsad till ett relativt geografiskt område kan inte efterfrågan inte kan bli 
obegränsat stor. Detta kan försvåra för producenterna att uppnå de volymer som krävs för 
att minska produktionskostnaderna och därmed generera ett lägre pris på varan. För att 
kunna producera i större mängder skulle producenterna få söka sig utanför den 
geografiska avgränsning som gör att ett lokalt producerat livsmedel inte kan betecknas 
som just lokalt. Skulle detta inträffa så försvinner den miljövänliga aspekten då längre 
transportsträckor och mer utsläpp krävs.   
 
Vi kan därför göra ett antagande att produktionen av lokalproducerade livsmedel kommer 
att hålla sig på en i jämförelsevis lägre nivå än andra livsmedel. Detta gör att priserna på 
lokalproducerat kommer att förbli något högre än på andra livsmedel som tillverkas i 
större skala. Efterfrågan på lokalproducerade livsmedel ökar men samtidigt uppvisar 
statistiken att utgiftsposten för livsmedel minskar i förhållande till andra utgifter. Om 
konsumenterna vill sänka sina matkostnader samtidigt som lokalproducerade livsmedel 
betingar ett högre pris än andra konventionella livsmedel, vad är det då som talar för att 
konsumenterna ska välja lokalproducerade livsmedel? Kommer efterfrågan på 
lokalproducerade livsmedel att öka om prisbilden förändras? Med denna studie vill vi 
komplettera de gap som återfinns i forskningen kring lokalproducerade livsmedel. Vi 
ämnar även tillföra en insikt i konsumenternas förhållande till miljövänliga livsmedel. Vi 
ser studien som en informationskälla som kan hjälpa producenter samt återförsäljare att 
anpassa sitt utbud efter konsumenternas behov och efterfråga. På så sätt kan 
konsumenterna utöka konsumtion av miljövänliga livsmedel, vilket i sin tur bidrar till 
mindre energiförbrukning och utsläpp i livsmedelssektorn. 
 

1.1  Frågeställning  
 
Vilka faktorer påverkar konsumenter att köpa lokalproducerade livsmedel samt hur ser 
köpbeteendet ut för konsumenterna i Umeå gentemot lokalproducerade livsmedel? 
 

1.2  Syfte 
 
Vårt syfte med studien är att visa ur ett konsumentperspektiv vilka de avgörande 
                                                 
11Seema Arora, Shubhashis Cangopadhyay, 1994, Toward a theoretical model of voluntary 
overcompliance, Journal of Economic Behavior and Organization Vol. 28, s. 289-309 
12 N. Mohan Das Gandhi, V. Selladurai, P. Santhi, s. 654-672 
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faktorerna är vid valet mellan lokalproducerade livsmedel och andra konventionella 
livsmedel. Vi kommer även att undersöka Umeå konsumenternas köpbeteende gentemot 
lokalproducerade livsmedel.  
 
1.3  Definitioner 
 
Lokalproducerade livsmedel - Lokalproducerade livsmedel definieras enligt Livsmedels 
Sverige som mat som produceras och konsumeras inom ett visst område där avsändaren 
framgår tydligt. Regional mat är livsmedel vars tillverkare har en koppling till det 
regionala köket.13 I detta arbete definierar vi lokala livsmedel som livsmedel som 
produceras inom Västerbottens län och som finns tillgängliga samt konsumeras inom 
Umeå kommun.  
 
Konventionella livsmedel – Med ordet konventionell menas vanlig eller traditionell14. 
Med konventionella livsmedel menar författarna traditionella eller vanliga livsmedel som 
inte är lokalproducerade och/eller miljövänliga. 
 
Miljö – Med miljö menas vår omgivning, omgivande förhållanden, samspel mellan 
människor, djur, växter och andra organismer 15. Miljö är även allt som finns omkring oss 
och hur det påverkar oss16. 
 
Miljövänlig – Att vara miljövänlig innebär att inte förstöra miljön17. Det betyder även att 
vara skonsam mot naturen18. 
 
Referenspris - är ett pris som refererar till tidigare observerade priser för varan eller 
produkten. Konsumenten jämför subjektivt hur det observerade priset är i jämförelse med 
tidigare observationer. 19   
 

Matmil - Med matmil menas den transportsträcka som livsmedel ska färdas under sin väg 
från produktion till konsumtion där även konsumentens resa till och från affären ingår.20 
 

 

 

 

 

                                                 
13 www.livsmedelssverige.org/regmat/fakta.htm#why 
14

Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=229659 
15 Nationalencyklopedin , http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=256089 
16 Natur och Kultur Svenska ordbok, 1 upplaga, Bokförlaget Natur och kultur, 2007, Stockholm (Sök: M, 
utan sidanvisning) 
17 Natur och Kultur Svenska ordbok, 1 upplaga, Bokförlaget Natur och kultur, 2007, Stockholm (Sök: M, 
utan sidanvisning) 
18 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O244581 
19 Begoña Alvarez Alvarez, Rodolfo Vázquez Casielles (2005) “Consumer evaluations of sales promotion: 
the effect on brand choice”; European Journal of Marketing, Vol. 39 No. 1/2, s. 54-56 
20 www.hs.halland.net/mat/matartiklar/200612110%20Hur%20langt%20har%20maten%20rest.pdf 
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1.4  Avgränsningar 
 
Geografiskt har vi avgränsat denna undersökning till att enbart inkludera Umeå stad. Den 
utvalda målgruppen är avgränsad till konsumenter av livsmedel. Vi har vidare valt att inte 
besöka samtliga livsmedelbutiker i Umeå stad utan koncentrerat vår undersökning till två 
av Umeås stormarknader, Ica Maxi och Coop Forum. Att besöka fler livsmedelsbutiker 
och därmed utöka undersökningen till ett större geografiskt område skulle inte vara 
praktiskt möjligt för oss på grund av bristande tid och resurser. 
 
Vi har i denna studie uteslutit att behandla de psykologiska faktorerna som kan påverka 
konsumenternas köpbeteende. Vi har även uteslutit makroekonomiska faktorer då dessa 
kräver en mätning eller flera mätningar under en längre tidsperiod för att ge realistiska 
resultat. Studien kommer inte heller att ta hänsyn till det politiska klimatet som råder i 
landet ej heller kulturella aspekter. Vi utesluter även vilka teknologiska förutsättningar 
som finns tillgängliga under tiden för studien. Vidare har vi även valt utesluta de etiska 
och moraliska aspekterna förenade med livsmedelsproduktion och konsumtion. Dessa 
avgränsningar är gjorda med hänsyn till hur omfattande och tidskrävande en mätning av 
dessa faktorer skulle komma att bli, vilket författarna inte har resurser till. 
 
Regional mat som kan sammankopplas geografiskt med vårt undersökningsområde är i 
detta arbete inte distinkt avskilt från den lokala maten. Vi kommer alltså inte att ta hänsyn 
till typiska norrländska produkter eller regionala livsmedel som till exempel vilt kött eller 
bär framför andra produkter som produceras lokalt när vi efterfrågar lokal mat. 
 
 
1.5  Disposition 
 
Kapitel 1 – Inledning: I det inledande kapitlet för författarna en diskussion kring 
bakgrunden till arbetets problemformulering för att ge läsaren en klarare bild kring 
uppkomsten av problemfrågan. Vi redogör även för syftet med vårt arbete samt en mer 
detaljerad förklaring till vissa begrepp som används i arbetet. Detta kapitel ämnar ge en 
bakgrundsinformation som gör det lättare för läsaren att följa resonemangen som 
författarna för i arbetet. 
 
Kapitel 2 - Teoretisk metod: Kapitlet över teoretisk metod beskriver författarnas 
förförståelse och ämnesval för att ge läsaren en möjlighet att se hur dessa kan påverka 
studien. I detta kapitel redogör författarna även för den verklighetssyn och vetenskapliga 
synsätt som genomsyrar arbetet och hur detta påverkar resultatet. Syftet med kapitlet är 
att åskådliggöra den uppfattning kring vetenskapliga utgångspunkter som författarna har 
för att visa hur dessa kan komma att påverka arbetet. 
 
Kapitel 3- Teori: Detta kapitel har som syfte att redogöra för den teoretiska referensram 
som arbetets empiriska del utgår ifrån. De teorier som presenteras i detta kapitel 
operationaliseras till mätbara variabler som analyseras senare i arbetet.  
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Kapitel 4 - Praktisk metod: Här presenteras det praktiska tillvägagångssättet som 
författarna använt sig av när de operationaliserat de teoretiska delarna till en 
undersökande enkät. Kapitlet över praktisk metod har som syfte att redogöra i detalj hur 
undersökningen har gått tillväga för att öka överförbarheten för arbetet. 
 
Kapitel 5 – Empiri: I det empiriska kapitlet presenteras de data som 
enkätundersökningen har genererat. I detta kapitel presenterar vi även grafer över 
respondenternas svar, för att göra resultaten mer överskådliga. Syftet med kapitlet är att 
redogöra för de resultat som senare kommer att analyseras mot den teoretiska 
referensramen. 
 
Kapitel 6 – Analys: Den analytiska delen av arbetet förklarar hur de empiriska data 
överrensstämmer med den teoretiska referensramen som arbetet har. Avsikten med 
kapitlet är att göra en genomgående jämförelse där teorierna testas med de resultat som 
undersökningen gett upphov till. I detta kapitel kommer teorierna antingen att antas eller 
förkastas beroende på hur resultaten faller ut. 
 
Kapitel 7 - Slutsats och diskussion: I detta kapitel drar författarna slutsatser baserade på 
huruvida teorierna överrensstämmer med resultaten eller inte. Slutsatsens och 
diskussionens syfte är att knyta samman hela arbetet och genomgående besvara 
problemformuleringen samt svara på arbetets syfte. Kapitlet innehåller även resonemang 
och diskussioner från författarnas sida. 
 
Kapitel 8 – Sanningskriterier: Detta kapitel har som syfte att redogöra för studiens 
kvalitet sett utifrån reliabilitets- samt validitetskriterier.  
 

Kapitel 9 - Förslag till vidare forskning: I det avslutande kapitlet presenterar författarna 
sina förslag till vidare forskning på området. Detta är till för att dels påvisa att det återstår 
ett gap gällande forskning kring lokalproducerade livsmedel, och dels för att motivera 
andra forskare till att göra en studie om lokalproducerat. 
 
 



 11 

2 Teoretisk metod 
________________________________________________________________________ 
I detta kapitel kommer vi att presentera våra utgångspunkter och vår förförståelse. Vi 

kommer även att redogöra för vår ontologiska verklighetssyn och de olika vetenskapliga 

förhållningssätten och ansatser vi använt oss av. 

 

2.1  Ämnesval 
 
Uppmärksamheten kring jordens resurser och människans påverkan på miljön är stor i 
dagens samhälle. Därför anser vi att det är viktigt och även intressant att göra en studie 
med miljötänkande aspekter kopplat till ekonomi. Då den största diskussionen kring 
miljövänlighet har haft sin tyngdpunkt utanför livsmedelsindustrin fann vi det relevant att 
göra en undersökning kring ämnet lokalproducerade livsmedel. Än så länge har 
lokalproducerade livsmedel en högre prisbild som till viss del kan förklaras av den 
relativt låga producerade volymen. Detta i kombination med att konsumenterna vill banta 
sina utgifter för livsmedel gör att vi valde att undersöka vad som faktiskt påverkar 
konsumenten att köpa och i viss mån betala mer för lokalproducerade livsmedel. Oavsett 
utbildning och kulturell bakgrund kommer samtliga människor i Sverige troligtvis i 
kontakt med en livsmedelsbutik på ett eller annat sätt och ställs inför valmöjligheter 
mellan livsmedel. Alla livsmedel innehar olika attribut och priser som lockar olika 
människor. Med utgångspunkt i den aktuella miljödebatten och konsumenternas 
prismedvetenhet försöker vi förklara hur konsumenternas köpbeteende och attityder ser ut 
kring lokalproducerade livsmedel. 
 
2.2  Utgångspunkter 
 
Alla människor har en egen uppfattning om hur verkligheten ser ut och hur kunskap kring 
denna verklighet ska samlas in. Dessa medvetna samt omedvetna antagande kring 
verklighetens beskaffenhet ryms inom forskarens paradigm. Ett paradigm innehåller 
därmed de samlade antaganden och åsikter kring kunskap och verklighet som forskaren 
har.21   
 

2.3  Perspektiv  
 
I det paradigm som används här ingår således även det perspektiv som kommer att följa 
undersökningen igenom. Beroende på vilket perspektiv som används får det 
konsekvenser för vad som studeras men även hur denna information kommer att tolkas. 
Studiens perspektiv blir den vinkel som problemet antar och kommer således studeras 
genom en viss typ av ”glasögon”.22 Utifrån problemformuleringen utgår denna studie från 
ett konsumentperspektiv då syftet är att undersöka vilka faktorer som påverkar 
konsumenternas köpbeteende. Studien kommer att ta hänsyn till de aspekter som är 
viktiga sett ur konsumenternas perspektiv, vad som påverkar konsumenterna att köpa 

                                                 
21 Ulf Lundahl, Per-Hugo Skärvad (1999) ”Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer”, 
Studentlitteratur, Lund, s. 37 
22 Ibid, s. 63-92 
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eller inte köpa lokalproducerade livsmedel. Vi har valt att inte se det ur producenternas 
eller distributörernas perspektiv då vi anser att konsumenternas köpbeteende och därmed 
även efterfrågan är det som i slutändan styr vilka livsmedel som finns på marknaden. 
 

2.4  Förförståelse 
 
Det paradigm som kommer att gälla i en undersökning beror på forskarens förförståelse. 
Forskarens bakgrund och tidigare erfarenheter färgar dennes sätt att bilda sig en 
uppfattning kring verkligheten. Denna studie genomsyras av oss forskare och vår 
förförståelse så till vida att vår problematisering kommer av skillnaden mellan vår 
förförståelse och verkligheten som vi uppfattar den. Var vi ser ett problem att studera 
beror alltså på hur vi uppfattar verkligheten. Beroende på exempelvis ens utbildning 
kommer sociala skeenden uppfattas olika. För en ekonom med gedigen kunskap kring 
ekonomiska processer kommer problematiken vara skilt från den utan samma 
kunskaper.23 Författarna i denna studie är båda företagsekonomiska studenter vid Umeå 
universitet där den ena har en management inriktning och den andra har en inriktning mot 
revision i sin utbildning. Författarna anser att deras universitetsbakgrund ger dem en 
möjlighet att kritisk kunna granska den litteratur och forskning som varit till grund för 
den teoretiska referensramen. Då författarna har studerat olika ämnen inom 
företagsekonomin har de kunnat använda sig av de teorier som berörts i deras studier, 
vilket gör att de är väl införstådda i teoriernas innehåll. Detta underlättar även sökandet 
av relevanta teorier som studien baseras på. Att kritiskt kunna granska vad som är 
relevant information höjer validiteten på studien. Det är dock inte uteslutet att 
informationen har missförståtts och misstolkats samtidigt som risken för 
missuppfattningar är låg på grund av att författarna strävar efter att vara kritiskt 
granskande och tänkande.  
 
Båda författarna är även bosatta i Umeå vilket gör att de har en viss kännedom om det 
utbud på livsmedel som finns samt vilka butiker som finns att tillgå. Författarna är även 
själva konsumenter och har en förståelse för vad som formar konsumenternas 
köpbeteende. Både den lokala kännedomen samt förståelsen för köpbeteende påverkar 
arbetet på flera sätt. Lokalkännedomen hjälper till att välja ut platser för undersökningen 
där själva undersökningen genomdrivs så att enkäten kan nå så många respondenter som 
möjligt och därmed öka validiteten. Författarnas åsikt kring vilka butiker som är lämpliga 
plaster för underökningen har även det påverkan på studien då valen av butiker enbart är 
grundade på deras egna subjektiva uppfattning om dem. Författarna tror dock inte att 
detta påverkar studien i den grad att resultatet blir lidande. Att författarna själva är 
konsumenter av livsmedel kan ha påverkat valet av undersökta egenskaper i 
köpbeteendet. Även om det bidrar till att lokalisera vilka egenskaper som över 
huvudtaget kan operationaliseras kan det även påverka studien då vissa utmärkande 
egenskaper som skulle kunna vara relevanta kan ha uteslutits. Vi har ingen tidigare 
erfarenhet av just lokalproducerade livsmedel i egenskap av konsumenter. Vår 
konsumtion av livsmedel innefattar inte heller ett medvetet val av miljövänliga livsmedel 
framför andra livsmedel. Detta gör att vi inte tar med oss våra egna åsikter kring 

                                                 
23 U. Bjereld, M.Demker, J. Hinnfors (2002) ”Varför vetenskap?”, Studentlitteratur, Lund, s. 14-16 
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lokalproducerade livsmedel in i arbetet utan förblir förhållandevis objektiva.  Författarnas 
förförståelse kan alltså påverka validiteten och reliabiliteten på både positivt och negativt 
sätt. Vi gör dock bedömningen att det är till viss del oundvikligt och att genom att 
åskådliggöra förförståelsen får läsaren en möjlighet att ta detta i beaktning. 
 

2.5  Verklighetssyn 
 
För att läsaren ska kunna förstå hur författarna samlat och tolkat informationen utifrån 
perspektivet i detta arbete är det väsentligt att förklara och skapa en förståelse för 
författarnas uppfattning om verkligheten och att beskriva de ontologiska antaganden som 
görs. Detta arbete präglas av författarnas ontologiska riktning, och dessa 
grundföreställningar om verklighetens beskaffenhet får konsekvenser dels för hur vi 
metodiskt går till väga men även de resultat vi kommer fram till. Ontologiska frågor 
berör den sociala verklighetens uppfattning och delas in i två skilda kontraster, 
subjektivism och objektivism. Dessa ontologiska inriktningar får ses som två ytterligheter 
där det ryms fler nyanser av verklighetsuppfattningar mellan dem. Genom att ha en strikt 
subjektiv uppfattning om verkligheten anser man att samhället är socialt konstruerat av de 
aktörer som interagerar däri. Genom att skapa en förståelse om individernas uppfattning 
om samhället kan man förstå hur den är konstruerad.24 Enligt den strikta objektiva 
inriktningen existerar sociala företeelser oberoende av de sociala aktörer som finns. 
Människan följer uppsatta regler och lagar trots att de inte harmoniserar med deras egna 
åsikter och värderingar.25 Vårt syfte med detta arbete är att undersöka och förklara de 
faktorer som påverkar konsumenterna i deras köpbeteende och beslutsprocess när de 
köper lokalproducerade livsmedel. Författarna anser att samhället är en social 
konstruktion där konsumenterna själva påverkar sitt beteende och förändringar sker inte 
enbart av yttre faktorer. Detta gör att studien antar en subjektiv ontologisk inriktning då 
vi antar att konsumenterna påverkas av andra människor och deras beteende och ändrar 
sin verklighetsbild vart eftersom26.  Trots att konsumenten själv påverkar sin sociala 
omgivning anser vi att det även finns kausala samband där orsaker ger verkan som ligger 
utanför den enskilde konsumentens påverkan. Detta föranleder en mer objektiv 
ontologisk inriktning där konsumenternas köpbeteende i allra högsta grad påverkas av 
den sociala ordningens normer och värderingar27. Detta gör att positionering i antingen en 
ontologisk inriktning som enbart tar den ytterligaste formen av subjektivism eller enbart 
den ytterligaste formen av objektivism inte är möjlig för oss i detta arbete. En mer 
passande position för detta arbete hamnar således någonstans mellan dessa extrema 
former där vi anser att det finns en verklighet som ligger utanför människans påverkan 
samtidigt som varje individ påverkar sin egen verklighet. 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Ingeman Arbnor, Björn Bjerke, (1994), ”Företagsekonomisk metodlära”, Lund, Studentlitteratur, s. 231 
25 Alan Bryman, Emma Bell, (2005) ”Företagsekonomiska forskningsmetoder” Liber, s. 33 
26 Ingeman Arbnor, Björn Bjerke, s. 52 
27 A.Bryman, E. Bell, s 33-35 
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2.6  Vetenskapligt synsätt 
 
Den verklighetssyn som vi bär med oss in i detta arbete påverkar den vetenskapssyn eller 
epistemologi vi har. Epistemologin rymmer en kunskapsteori och beroende av den 
ontologiska inriktningen som existerar hanterar vi kunskapen utifrån vår 
verklighetsuppfattning. Varje enskild individ ser på sin omgivning och egen roll i den 
utifrån sina egna unika perspektiv. Detta perspektiv är människans grundföreställningar 
och avspeglas i hur vi ser på verkligheten och antar problem. Baserat på tidigare 
diskussion kan man säga att epistemologiska frågeställningar mynnar ut i två 
förgreningar, positivism och hermeneutik, men där även andra vedertagna 
kunskapsteorier existerar dem emellan.28 En positivist ser på verkligheten där människor 
är förutsägbara och kan objektivt studeras och mätas. Enligt positivismen är fenomenen 
observerbara och därför avfärdas abstrakta fenomen. Ett positivistiskt epistemologiskt 
förhållningssätt har en objektiv ontologisk inriktning där människan är en produkt av 
samhället och svarar på yttre faktorer i miljön på ett förutsägbart sätt. Detta gör att 
positivisten söker efter kausala samband som leder till entydiga och konstanta resultat.29 I 
detta arbete kommer vi att undersöka hur konsumenterna svarar på olika yttre och inre 
faktorer i form av prisändringar och reklam för lokalproducerade livsmedel och den 
responsen som utfaller.  Ett sådan förfarande gör att vi objektivt kommer att studera de 
kausala sambanden mellan pris och reklam och vilka förändringar det ger i 
konsumenternas köpbeteende. Även om responsen är mätbart så är vi medvetna om att 
konsumenternas reaktion på de olika yttre och inre faktorer beror på hur konsumenterna 
uppfattar dem. Detta leder oss in i ett hermeneutiskt förhållningssätt där man menar att 
verkligheten är socialt konstruerad och beroende av individen. Hur konsumenterna agerar 
beror på deras förmåga att tolka situationen utifrån tidigare erfarenheter. En 
hermeneutiker menar att det existerar olika verklighetsbilder som tillsammans utgör 
verkligheten. Dessa bilders innebörd påverkas av socialkulturella skillnader mellan 
individer och grupper. Verkligheten består alltså av individens subjektiva tolkningar av 
densamma.30 För att förstå konsumentens agerande måste vi försöka skapa en förståelse 
kring dess bakgrund. Som ett exempel kommer inte människor som anser att livsmedel 
inte har en negativ påverkan på miljön att regera på yttre faktorer i form av reklam eller 
liknande som baseras på miljöaspekter.  
 
Med utgångspunkt i vår ontologiska inriktning som landar i en kombination av 
subjektivism och objektivism kommer även vårt epistemologiska förhållningssätt att vara 
en kombination av olika förhållningssätt till kunskap. Vi kommer i detta arbete förklara 
olika samband mellan yttre och inre faktorer och köpbeteende men vi anser att vi inte 
fullt ut kan förstå dessa köpbeteenden utan att bilda oss en uppfattning om vissa 
bakomliggande faktorer hos konsumenten. Vi kommer således att följa vår ontologiska 
inriktning i detta arbete och anta en epistemologisk förhållningssätt där vi inte utgår ifrån 
en strikt positivistiskt eller hermeneutiskt förhållningssätt. Dock vill vi poängtera att vi 
anser oss luta starkare åt ett positivistisk förhållningssätt även om vi antar vissa 
hermeneutiska inslag. 

                                                 
28 I. Arbnor, B. Bjerke, s. 25-26 
29 Ibid s. 44-62 
30 Ibid s. 86-89 
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2.7  Vetenskapligt angreppssätt  
 
Den kunskapssyn som forskaren har påverkar hur forskaren relaterar teori med 
verklighet. Två vetenskapliga angreppssätt som visar hur forskaren förhåller sig till 
teorierna är deduktiv ansats eller induktiv ansats. Det som skiljer dessa åt är arbetsgången 
mellan empiri och teori samt den bakomliggande kunskapen som forskaren besitter kring 
problemfrågan. En deduktiv ansats utgår från befintliga teorier som genererar olika 
hypoteser som sedan empiriskt bekräftas eller förkastas. Teorierna och hypoteserna som 
framtas skall alltså testas mot verkligheten. En induktiv ansats kan ses som den deduktiva 
ansatsens motsats. Här har man relativt liten tidigare kunskap om ämnet och undersöker 
problemet utan teorier och hypoteser med avsikten att skapa nya teorier.31  I vårt arbete 
har vi valt att använda oss av en deduktiv ansats då vi formulerat vår problemformulering 
och våra frågeställningar med utgångspunkt i redan befintliga teorier. Den teoretiska 
referensram som vi valt ligger till grund för vår problemformulering och syftet med 
studien. Teoretiska referensramen är även en utgångspunkt för oss i undersökningen. Den 
ligger även till grund för hur vi metodiskt gått till väga för att söka empirisk data. Vi har 
en generell uppfattning kring problemområdet kring lokalproducerade livsmedel och 
kundernas köpbeteende och vill testa våra teorier mot vårt empiriska material. Utifrån de 
empiriska resultat som undersökningen visar kommer vi att falsifiera eller verifiera de 
olika teorierna. 

 
2.7.1 Litteratursökning 
 
För att ta fram information kring den teoretiska referensramen samt även 
referenslitteratur har vi använt oss de databaser som funnits tillgängliga via Umeå 
Universitetsbibliotek. Via tjänsten Samsök har olika vetenskapliga artiklar men även 
hänvisningar till relevant tryckt litteratur tagits fram. Detta gjordes med hjälp av de olika 
sökord som presenteras nedan. De databaser som i huvudsak använts i litteratursökningen 
är Emerald, Affärsdata och Academic Search Elite (EBSCO). Vi har även använt oss av 
litteratur som användes av tidigare forskning inom liknande områden. Även litteratur som 
är känd för oss författare från tidigare studier har använts. De sökord som vi använt oss 
av återfinns i bilaga 2. 

                                                 
31 A. Bryman , E. Bell s. 25 
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2.7.2 Källkritik 

 
Huvuddelen av den använda litteraturen och vetenskapliga artiklar i arbetet representeras av 
relativt ny och modern forskning. Detta gör att de använda källorna får anses som tidsrelevanta. 
För att öka trovärdigheten och tidsrelevans i de källor som använts har fokusen lagts ner på 
forskningen från 2000-talet samt på de senaste upplagor av tryckt litteratur. Då en stor del av de 
böcker som är använda i arbetet används även inom universitetsundervisning anser vi att 
innehållet i dessa är sannolikt korrekt och riktigt. Dessutom stöds litteratur med relevanta 
vetenskapliga artiklar och relevant forskning. Vi anser att genom att använda sig av både böcker 
och vetenskapliga skrifter inom samma teoretiska ram blir informationen mer pålitlig. Dessutom 
bidrar det till ett kritiskt ställningstagande i de fall egna och andra forskares resultat inte stämmer 
överens. Detta bidrar till att analysen blir mer kritisk vilket gör arbetet mer objektiv och skapar en 
diskussion samt låter läsaren att se olika sidor av argumentationen. 
 
Vi har även använt oss av elektroniska källor från Internet i inledande delen av arbetet. Dessa 
källor utgjordes till största delen av statliga myndigheters hemsidor, sådana som 
livsmedelsverket, konsumentverket samt statistiska centralbyrån. Vi har därför utgått ifrån att 
dessa myndigheters hemsidor är pålitliga och trovärdiga källor. Vi har även använt oss av några 
andra hemsidor om livsmedel och hälsokost. Pålitlighet på dessa hemsidor kan man diskutera 
men då dessa källor används i en väldigt liten utsträckning anser vi inte att detta har påverkat 
informationen i studien på ett negativt sätt. Informationen som vi ville stödja med elektroniska 
referenser finns inte renodlat i forskningen dock anser vi att de källor som vi funnit är tillräckligt 
tillförlitliga för att få medverka i arbetet. Dock vill vi understryka att hemsidor inte är att föredra 
då dessa ständigt kan uppdateras och därmed kan även innehållet ändras.  
 
Generellt anser vi att de använda källorna har hög trovärdighet vars innehåll och författare är 
frekvent hänvisade till i olika forskning och i andra sammanhang. Även myndigheternas 
hemsidor finner vi som trovärdiga och pålitliga. Detta anser vi ökar tillförlitligheten i 
informationen. 
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3. Teori  
 
I detta kapitel kommer vi att presentera den teoretiska referensram som ligger till grund för den 

empiriska undersökningen och analysen i detta arbete. För att få svar på vår frågeställning om 

vilket köpbeteende konsumenterna har samt vilka faktorer som påverkar dessa riktar teorierna in 

sig på konsumentbeteende och dess beståndsdelar. 

 
För att förstå vad som får konsumenterna att köpa lokalproducerade livsmedel kommer vi här att 
presentera hur själva beslutsprocessen går till när konsumenterna ställs inför olika valmöjligheter. 
Köpbeslutet beror på både yttre och inre faktorer hos konsumenten. Vissa faktorer kan 
producenterna och tillverkarna till viss del influera, andra ligger utanför påverkan och kan enbart 
ändras av konsumenterna själva. 
 
I detta inledande avsnitt vill vi presentera vårt val av teorier och vår arbetsgång i kapitlet. 
Konsumentens köpbeteende är utgångspunkten i vårt arbete och teorikapitlet startar med att 
redogöra för dessa. Konsumentens köpbeteende är en komplicerad process som påverkas och 
formas av olika stimulis som här utgörs av yttre och inre faktorer. Inledningsvis kommer vi att 
redogöra för de yttre faktorerna och teorier kring produkten och dess attribut, tillgänglighet för 
produkten, produktens pris samt reklam. Teorikapitlet övergår sedan till de inre faktorerna och 
inleder där med att redogöra för teorin kring köparens karaktäristiska egenskaper. De följande 
avsnitten, attityder och värdeskapande, är alla faktorer som påverkas av hur köparen är formad. 
Avslutningsvis kommer vi att redogöra för de olika köpbeteenden som vilka vi kommer att utgå 
ifrån då vi identifierar köpbeteendet hos konsumenterna i Umeåområdet. 

 

3.1 Köpbeteende 
 
Konsumentens köpbeteende visar hur konsumenten väljer livsmedel baserat på de stimulis som 
finns. Valen som görs är inte bara en fråga om att köpa eller inte köpa en vara utan också vilka 
attribut hos livsmedlen som konsumenten anser vara viktiga. Vilka märken eller vilken prisklass 
som man föredrar är val som konsumenten måste ta ställning till i sitt beslut. De attribut som 
livsmedlen medför och som påverkar köpbeteendet och beslutsprocessen kan bland annat vara 
pris, miljöpåverkan, förpackningens utseende. De attribut som framförs mest via reklam eller som 
är vanligt förekommande i konsumentens omvärld kan få avgörande betydelse för konsumentens 
beslutsprocess. Till exempel den konsument som lever i ett väl utvecklat miljötänkande via familj 
eller arbetsplats kommer troligtvis att svara på ett miljöattribut hos ett livsmedel i större 
utsträckning än andra. Hur detta köpbeteende formar sig presenteras i modellen över 
köpbeteende.32 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32 Philip Kotler (2005) ”Principle of marketing”, 3rd edition, Pearson Education Lmt, s.255-256 
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Modell 1: Modell över köpbeteende (Philip Kotler (2005)”Principle of marketing”) s. 255 

 
Modellen över konsumenternas köpbeteende (modell 1) visar hur stimulis på marknaden kan 
stimulera köparens olika val i köpprocessen. De olika stimulis som konsumenterna utsätts för 
bearbetas utifrån köparens karaktäristiska kännetecken och beslutsprocess. Denna bearbetning 
ger ett resultat och faller ut i en respons i form av val som konsumenten gör när han/hon ska välja 
vilken vara som ska köpas. Producenter och tillverkare försöker att ge sin produkt olika attribut i 
form av pris, produkt, placering och reklam för att kunna stimulera konsumenterna till ett visst 
köpbeteende. Det förekommer även stimulis från konsumenternas omvärld som påverkar deras 
respons. Dessa stimulis utgörs av köparens ekonomi, teknologin tillgänglig, politisk ståndpunkt 
och kulturella faktorer.33 I denna studie ligger tyngdpunkten på stimulis från marknaden då 
stimulis i form av ekonomiskt läge, teknologin tillgänglig eller politisk övertygelse och kulturell 
inriktning är komplicerade att mäta inom den tidsramen vi har.  
 

3.2 Yttre faktorer 
 
De yttre faktorer som vi i denna studie kommer att analysera är de stimulis som den omgivande 
marknaden genererar i form av produkt, pris, plats och reklam (pr). Dessa stimulis är tillverkarnas 
och återförsäljarnas verktyg för att påverka konsumenternas köpbeteende och är en yttre 
stimulans som lätt kan noteras och kan uppmärksammas av konsumenten. Dessa är  motsatsen till 
de inre faktorerna som mer utgörs av en kognitiv process som sker inom konsumenten.  
 
3.2.1 Produkt/attribut 
 
I modellen över konsumentens köpbeteende återfinns ett yttre stimuli i form av produkten. 
Produkten som stimuli innebär allt från smaken på ett livsmedel till förpackningen men även 
vilket märke produkten har. En produkts samlade egenskaper eller attribut har olika innebörder 
för varje köpare och påverkar således köpbeteende för varje enskild konsument.34 
Lokalproducerade livsmedel utgörs av en rad olika livsmedel som även tillika har sina egna unika 
attribut som påverkar konsumenten till att köpa eller inte köpa den. Vi ska i denna undersökning 
studera de faktorer som påverkar konsumenterna att köpa lokalproducerade livsmedel. Kategorin 
lokalproducerade livsmedel rymmer många olika typer av livsmedel som har olika smaker, 
kvalitéer, förpackningar, märken och så vidare. Då vi anser att många av de attribut som 
lokalproducerade livsmedel har inte är gemensamma mellan de olika livsmedelskategorierna har 
vi valt att se på möjligheten som ett utmärkande attribut. 
 

                                                 
33 Philip Kotler, s.255-256 
34 Ibid, s.539-540 

Marknadsstimuli     Annan stimuli 
 
Produkt                       Ekonomi 
Pris                             Teknologi 
Plats                            Politik 
Pr                                Kultur 

Köparens ”svarta låda” 
 
Köparens        Köparens 
Känne-            beslutsprocess 
tecken                    

Köparens respons 
 
Produkt val 
Märkes val 
Affärs val 
Tid för köp 
Köpmängd 
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Aikaterini Makatouni har i sin studie undersökt vad som motiverade konsumenterna i 
Storbritanien att köpa organiska livsmedel. Forskaren har använt sig av en ”means – end chain” 
teori som visar på kognitiva relationer mellan konsumenten och produkten. Teorin handlar om att 
konsumenten har en undermedveten relation till produkten och att konsumentens val av produkt 
beror på psykologiskt samband mellan konsumenten och produkten. Teorin baseras på en 
forskning av en psykolog (Tolman, 1932) och en ekonom (Abbott, 1955) som menade att köp av 
en produkt sker på grund av att produkten betyder något för konsumenten. Enligt ”means – end 
chain” teorin väljer konsumenten produkten eftersom konsumenten tror att de karakteristika 
attributen hos produkten kan hjälpa denne att nå önskat värde genom att använda produkten.  I sin 
studie kom Aikaterini Makatouni fram till att ett av de mest avgörande attribut vid val av 
organiska livsmedel och andra livsmedel var produktens miljövänlighet.35  
 
3.2.2 Plats/tillgänglighet 
 
För tillverkaren betyder plats ett verktyg den kan ta till för att få fram sin produkt eller vara till 
konsumenten. 36 Sett ur ett konsuments perspektiv blir det då en fråga om tillgänglighet. Hur lätt 
det är att leta reda på en produkt påverkar hur frekvent konsumenterna köper produkten. Ju fler 
butiker som erbjuder varan desto större tillgänglighet har konsumenten till varan. Även utbud är 
en faktor som faller inom ramen för produktens plats då tillgång till varor, alltså att de lagerhålls 
och kan fyllas på, påverkar konsumentens köpbeteende37.  
 
Enligt D. Corsten och T. Gruen får en bristande tillgång och ett bristande utbud på varor flera 
olika konsekvenser på konsumentens köpbeteende. Säljer butiken slut på varan visar studien på 
att konsumenten i vissa fall byter affär för att få tillgång till varan eller helt bortser ifrån att hitta 
en ersättningsvara.38 Det är alltså viktigt att tillverkarna möter den efterfrågan som finns och 
levererar rätt volym för att möta efterfrågan. H. Håkansson och A. Waluszewski hävdar att en 
fördel med lokalproducerade livsmedel är att problemet med avstånd mellan tillverkare och 
slutkonsument förkortas vilket frigör möjligheter för tillverkarna att tillgodose efterfrågan mer 
effektivt. Detta ökar även tillgängligheten för konsumenterna då riskerna med slutförsäljning 
minskar tack vare troligen snabb distribution. Kortare transportsträckor kan även generera en 
positiv prisbild då kostnaderna för transport reduceras. Författarna menar att plats är en 
ingrediens i konsumentens köpbeteende som innebär en kostnad då det kostar att erbjuda ett 
utbud efter efterfrågan. Genom en bra kombination av de resurser som finns tillgängliga menar 
författarna att det går att använda kostnadsposten för distribution till att generera ett värde till 
konsumenterna. Detta görs genom att erbjuda konsumenterna en god tillgänglighet och ett brett 
utbud.39  
 
 

                                                 
35 Aikaterini Makatouni (2002) “What motivates consumers to buy organic food in the UK?” British Food Journal, 
Vol. 104, No. 3/4/5, s. 345-352 
36 Håkan Håkansson, Alexandra Waluszewski (2005) ”Developing a new understanding of markets: reinterpreting 
the 4Ps” Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 20, Nr 3, s. 110-117 
37 H. Håkansson, A. Waluszewski s. 110-117 
38 Daniel Corsten, Thomas Gruen (2003) “Desperately seeking shelf availability: an examination of the extent, the 
causes, and the efforts to address retail out-of-stocks”, International Journal of Retail & Distribution Management 
Vol. 31, Nr 12, s. 605-617 
39 H. Håkansson, A. Waluszewski s. 110-117 
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3.2.3 Pris 
 
Lokalproducerade livsmedel produceras än så länge i förhållandevis småskaliga volymer och dras 
därmed med ett högre inköpspris vilket gör att de uppfattas som dyrare än andra konventionella 
livsmedel. Därför blir priset en viktig yttre faktor att studera för att få en klar bild av vilka 
faktorer som påverkar konsumenternas köpbeteende. 
 
Priset på en produkt kan dels ses som ett attribut som ska locka köpare att konsumera men även 
ett sätt att marknadsföra produkten. Priset är alltså ett sätt för återförsäljarna att tillkalla 
uppmärksamheten från konsumenterna till den aktuella produkten. Priset används som ett verktyg 
för att underlätta för konsumenterna att utvärdera de alternativ som finns tillgängliga när han eller 
hon ska göra sina inköp. B. A. Alvarez och R. V. Casielles menar i sin studie att priset på 
produkten går att jämställas med övrig marknadsföring och att prisreduktion är vanligt 
förekommande marknadsföringsverktyg i reklamkampanjer. Tillverkare och återförsäljare 
försöker att förstå hur pris och marknadsföring påverkar konsumenternas köpbeteende för att 
kunna avgöra hur olika variabler så som pris, referenspris och konsumenternas lojalitet påverkar 
tillverkarnas och återförsäljarnas möjlighet att få konsumenter köpa deras produkter.40 
 
 
 

 
Modell 2: Process of brand choice (“Consumer evaluations of sales promotion: the effect on 

brand choice”, B, Alvarez Alvarez, R. Vázquez Casielles). (reviderad) 

 
I modellen över den process som ligger bakom valet av olika märken visar författarna hur de 
olika variablerna påverkar konsumentens beteende (se modell 2). Den första variabeln som 
utmärker sig främst enligt författarna är det observerade priset. Med detta menas det aktuella 
priset som varan eller produkten har just vid det specifika köptillfället. Hand i hand med detta 
kommer referenspriset som är ett pris som refererar till tidigare observerade priser för varan eller 
produkten. Konsumenten jämför subjektivt hur det observerade priset är i jämförelse med tidigare 
observationer. Är referenspriset lägre än det observerade uppstår en förlust för konsumenten och 
är det högre uppstår en vinst enligt modellen.  Som ett exempel kan nämnas kampanjer i butiken 
där prisreduktion gör att det observerade priset är lägre än tidigare observerade priser. Ett lägre 
referenspris ger alltså en förlust medan ett högre ger en vinst men det som i slutändan avgör hur 
kundens köpbeteende slår ut är den lojalitet som konsumenten har inför varan. Lojala kunder 
reagerar inte lika starkt på vinst eller förlust mellan det observerade priset och referenspriset utan 

                                                 
40 B. Alvarez Alvarez, R.  Vázquez Casielles s. 54-56 
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köper varan oavsett.41 Vad som påverkar en konsuments lojalitet till en vara kommer vi att 
diskutera närmare längre fram i kapitlet. 
 
R. Diaz menar dock att konsumenternas referenspriser med vilka de jämför det observerade priset 
inte alltid stämmer överrens med verkligheten. I sin studie visar författaren att cirka 78% av de 
tillfrågade hade en uppfattning av att priset, det vill säga referenspriset på varan var lagrat i 
minnet kring varan. I kontrast till detta visar studien att endast 20% av de tillfrågade angav rätt 
pris på varan vid förfrågan. De personer som var mest prismedvetna var mest benägna att jämföra 
det observerade priset med priset som lagrats i minnet från tidigare observationer. Men även 
förmågan att rangordna varorna efter dess priser påverkade konsumentens förmåga att hålla 
tidigare priser i minnet. De konsumenter som vet att vissa kategorier livsmedel är i regel dyrare 
än andra har lättare att jämföra det observerade priset med jämförpriset. Studien visar även att 
kvinnor är de som är mest frekventa att sköta inköpen till hushållen och har därmed större 
prismedvetenhet än män. Den grupp av undersökningspersoner i studien som ansåg att priset var 
den mest avgörande faktorn vid köp var kvinnor, äldre människor, personer med lägre utbildning 
och med lägre inkomst.42 
 

För att konsumenter ska kunna handla lokalproducerade livsmedel måste även producenter och 
återförsäljare köpa in dessa livsmedel och erbjuda dem i butikerna. Enligt många studier är 
efterfrågan en avgörande faktor för vilka varor återförsäljare erbjuder i butik. Bergström K. m.fl. 
kom däremot fram till paradoxala motbevisande resultat i sin studie. Forskarna identifierade och 
rangordnade de faktorer som visade sig vara avgörande för återförsäljarnas och producenternas 
inköpsmönster. På första plats kom inköpspriset på varan, ju lägre inköpspriset är desto större 
chans att återförsäljaren köper in just denna vara. Stora volymer bidrar därför oftast till de lägsta 
priserna. Goda relationer med leverantörer och tillverkare är av stor vikt och faktorn samarbete i 
branschen kom därmed på andra plats. Utbud från distributörer kom på tredje plats. Det 
paradoxala är att konsumenternas efterfråga kom på fjärde och sista plats. Det är alltså inte 
konsumenternas önskemål och efterfrågan som i första hand avgör vilka varor som finns 
tillgängliga på hyllorna i butiken utan inköpspriset.43 
 

3.2.4 Efterfrågans priselasticitet 
 
Det förväntade värdet samt den attityd som konsumenten har gentemot varan avgör vilket pris 
denne är beredd att betala för varan. Priset på varan påverkar efterfrågan och en ändring av priset 
får konsekvenser i både utbud och efterfrågan. Därför blir det viktigt att förstå hur konsumenterna 
reagerar på priser och prisförändringar och vilken effekt det har på marknaden. Hur priskänslig 
konsumenten är påverkar prissättningen på en vara. Att mäta en varas priselasticitet är en metod 
för att mäta hur en procentuell förändring i efterfrågan förhåller sig till en viss förändring i 
produktens pris och därmed visa priskänsligheten för den varan. För att kunna matematiskt räkna 
ut priselasticiteten som gäller för den specifika varan tas den procentuella kvantitetsförändringen 
i täljaren och divideras med den procentuella prisförändringen i nämnaren.44 
                                                 
41 B. Alvarez Alvarez, R.  Vázquez Casielles, s. 54-56, 68 
42 Roza Diaz (2004) “Price knowledge: effects of consumers’ attitudes towards prices, demographics, and socio-
cultural characteristics”, Journal of Product & Brand Management, Vol. 13, No. 6, s. 412-422 
43 Kerstin Bergström, Cecilia Solér, Helena Shanahan (2005)  “Professional food purchasers' practice in using 
environmental information”, British Food Journal, Vol. 107 No. 5, s. 311-313 
44 R. Axelsson, B. Holmlund, R. Jacobsson, K-G. Löfgren, T. Puu, s. 147 
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Efterfrågans priselasticitet = _  Procentuell förändring i efterfrågan 
      Procentuell prisförändring 
 
Även R. Diaz menar att företag ofta använder efterfrågan som ett verktyg vid prissättning. Denna 
prissättningsmetod grundar sig på resultat av konsumenternas köpbeslut utifrån pris. Metoden 
används för att analysera prispåverkan på konsumentens beslutsprocess.45 
 
Det finns olika faktorer som påverkar hur priselastisk en vara är. Varor med få alternativ eller få 
konkurrenter resulterar i att efterfrågan är mindre priselastisk. Även konsumenternas attityder 
påverkar en varas priselasticitet. Har konsumenterna ett inarbetat köpbeteende som de har svårt 
att avvika ifrån, eller tycker att priset är rimligt utifrån det värde den levererar blir varan mindre 
priskänslig och därmed mindre priselastisk.46 För att efterfrågan på en vara ska anses ha en låg 
priskänslighet och därmed vara oelastisk har prisändring på en sådan vara enbart marginell 
påverkan på efterfrågan. Efterfrågan på en vara som är priskänslig, elastisk, påverkas av en 
prisändring i större utsträckning.47 
 
Bergström K. m.fl. baserade sin undersökning på miljövänliga Krav- märkta livsmedel. Dessa 
livsmedel ansågs av undersökningspersonerna tillika återförsäljare och producenter ha en högre 
prisbild än andra livsmedel. Detta är dels på grund av Krav - produkters kontrollerade position på 
marknaden och dels för att dessa livsmedel placeras i en unik produktklass.  Respondenterna 
menade att det fortfarande fanns för få odlare, uppfödare och producenter i branschen vilket 
gjorde att utbudet på varan var ofullständigt och att priset var för högt, vilket är negativt ur ett 
inköpsperspektiv. Forskarna konstaterade att huvudproblematiken med miljövänliga kravmärkta 
livsmedel var just deras höga pris. Och trots att det fanns en positiv attityd till dessa varor var inte 
företagen villiga att köpa in dem till sina butiker.48 
 
Som följd av det höga inköpspriset blir även försäljningspriset högt, vilket ofta inte drar till sig 
konsumenter som fortfarande ofta styrs av priset i sin valprocess. Enligt R. Diaz studie finns det 
tre huvudfaktorer som avgör prissättningen på varan. Dessa är inköpspris på varan, efterfrågan 
och konkurrens, där inköpspriset är den viktigaste faktorn. 49 
 
3.2.5 Reklam 
 
Priset på en vara är en viktig faktor i konsumentens val mellan produkter men även 
marknadsföring spelar en väldigt viktig roll. Det finns olika sätt för både producenter och 
försäljare att genom marknadsföring framföra produkters egenskaper och attribut och övertyga 
konsumenter om att ett visst märke eller en viss produkt ska köpas. Enligt B. A. Alvarez och R. 
V. Casielles är det nödvändigt att ta i beaktande hur en produkt är marknadsförd vid köptillfället 
som en förklarande faktor i köpprocessen. Kampanjer av olika slag är ett verktyg för producenter 
och återförsäljare att nå sin målgrupp. B. A. Alvarez och R. V. Casielles har i sitt arbete kommit 
                                                 
45 Roza Diaz, (2006) “Demand restrictions in price-based decisions: managers versus consumers”, Journal of 
Product & Brand Management, 15/3, s.  214–224 
46 Philip Kotler, s.676 
47 R. Axelsson, B. Holmlund, R. Jacobsson, K-G. Löfgren, T. Puu s.150 
48 K. Bergström, C. Solér, H. Shanahan s. 311-313 
49 Roza Diaz, (2006) “Demand restrictions in price-based decisions: managers versus consumers s.  214–224 
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fram till att marknadsföring har en påverkan på konsumenternas köpbeteende vid bland annat val 
av varumärke. När konsumenterna jämför det observerade priset med referenspriset påverkas det 
slutliga beslutet av om det finns en kampanj kring produkten eller inte (se modell 3).50  
 

 
Modell 3: Process of brand choice (“Consumer evaluations of sales promotion: the effect on 

brand choice”, B, Alvarez Alvarez, R. Vázquez Casielles). 

 
Två vanliga sätt att marknadsföra sig är genom en direkt försäljningskampanj, med 
prisreduceringar, kupongerbjudanden och dylikt, som riktar sig direkt till konsumenten i butiken. 
Det andra sättet av markandsföring är en mer generell marknadsföring via annonser och reklam. 
Den främsta skillnaden dem emellan är att marknadsföring via kampanjer påverkar 
konsumenternas beteende i en mer direkt mening medan annonsering påverkar konsumenterna 
och deras attityder på ett mer långsiktigt plan. Då snabba resultat är något som eftersträvas i 
marknadsföring läggs stor energi ner på den kortsiktiga planen med kampanjer. Författarna menar 
även att omfattningen av den kortsiktiga markandsföringen ökar särskilt kring storhelger och 
andra högtider.51 P. Paptla och L. Krishnamurthi menar dock att det finns vissa potentiella risker 
med detta då kampanjer ökar priskänsligheten hos konsumenterna samt påverkar lojaliteten till 
märket. Vidare menar författarna även att en viss positiv effekt av den snabba kortsiktiga 
markandsföringen erhålls då många återupprepar köpet av varan vid ett annat tillfälle. Det finns 
även andra forskningsresultat som påvisar att en ändring i valet av produkt och märke som sker 
på grund av snabb reklampåverkan inte är hållbara över en lägre tid utan risken är överhängande 
att konsumenten återgår till sitt vanliga köpbeteende. För att konsumenten ska byta märke och 
produkt helt krävs att den mer frivilligt byter märke och produkt utan påverkan av kampanjer 
baserat på prisreduceringar.52 Då vår studie riktar in sig på lokalproducerade livsmedel där alla 
livsmedelskategorier är representerade är den kortsiktiga marknadsföringen inte meningsfull att 
studera. Alla kategorier av livsmedel har olika förutsättningar och det genomförs olika kampanjer 
för att marknadsföra dem. Att rikta sig in på den långsiktiga marknadsföringen blir mer relevant 
då annonser och reklamblad är mer homogena i sin utformning oavsett livsmedel. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
50 B. Alvarez Alvarez, R. Vázquez Casielles s. 68 
51 B.Alvarez Alvarez, R. Vázquez Casielles s. 68 
52 P. Papatla, L Krishnamurthi (1996) “Measuring the Dynamic Effect of Promotion on Brand Choice”, Journal of 
Marketing Research, Vol 33, s. 20 
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3.3 Inre faktorer 
 
De inre faktorerna är den kognitiva process som sker när konsumenten exponeras för marknadens 
stimuli. Denna inre process avgör hur konsumenterna reagerar inför stimulis från marknaden men 
även från sin direkta omgivning.53 Då vi vill veta vilka faktorer som påverkar konsumenternas 
köpbeteende måste även de inre faktorerna beaktas då de får en betydande roll i hur responsen 
utfaller. 
 
För att förstå hur konsumenterna väljer sina inköp av livsmedel har vi valt att presentera P. 
Kotlers modell över faktorerna som karaktäriserar konsumenten (se modell 4). Modellen visar 
vad som påverkar konsumentens ”svarta låda”, det vill säga dennes kännetecken och 
beslutsprocess, som i sin tur påverkar köpbeteendet. Konsumentens omgivning, arbete, 
familjerelationer, ekonomi med mera påverkar hur denne är som individ och därmed även hur 
beslutsprocessen utfaller. 54Därför blir denna modell viktig att beakta i studien som en 
förklarande del över konsumenten som individ. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Modell 4: Faktorer som påverkar beteende (Philip Kotler (2005) ”Principle of marketing”) s.256 

 

Marknadens stimulis startar en kognitiv process hos konsumenten och dennes beslutsprocess 
samt den respons som utfaller påverkas av olika karaktäristika hos konsumenten. De olika 
kännetecknen varierar mellan olika konsumenter och påverkar beslutsprocessen utifrån kulturella, 
sociala, personliga och psykologiska faktorer. Dessa faktorer som påverkar såväl beslutprocessen 
som köpbeteendet hos konsumenten ligger utanför producenternas och tillverkarnas ram för 
möjlig påverkan. I modellen över dessa faktorer visas hur de tillsammans formar konsumenten 
och påverkar dennes sätt att svara på marknadens och annan stimuli.55 
 
3.3.1 Attityder 
 
Attityd är en faktor som har påverkan på konsumentens köpbeteende. Goldsmith m.fl. menar att 
attityder har ett positivt samband med köpbeteendet. Forskarna kom fram till i sin studie att de 
konsumenter som uppvisade en positiv attityd till bland annat snabbmat även konsumerade denna 
typ av mat själva. Attityder har alltså en viktig betydelse i konsumenternas köpbeteende.56  En 

                                                 
53 Philip Kotler, s.256-275 
54 Ibid, s.256-275 
55 Ibid,  s.256-275 
56 R. E. Goldsmith, J. Freiden, K. V. Henderson (1995), “The impact of social values on food-related attitudes”, 
Journal of Product and Brand Management, vol. 4, issue 4, s. 12 
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persons attityd är ett ställningstagande och en utvärdering gentemot en fråga eller ett objekt57. För 
att veta vilka faktorer som avgör i processen är konsumentens attityd i förhållande till 
lokalproducerade livsmedel en viktig del i detta arbete. Vi kommer att använda oss av modellen 
över förväntat värde för att förklara konsumenternas attityder kring lokalproducerade livsmedel 
(se modell 5). 
 

Aobj = personens övergripande attityd gentemot ett objekt (produkt, 
service, person, plats eller idé) 
bi = konsumenternas uppfattning  av attributet 
ei = konsumentens utvärdering av attributet   
 

 
 

Modell 5: Förväntat värde (R. P. Bagozzi, Z. Gürhan-Canli, J.R. Priester (2002) ”The Social 
Psychology of Consumer Behavior”) 
 
Modellen visar hur konsumenternas attityder formas utifrån våra uppfattningar och en 
utvärdering av dessa uppfattningar kring lokalproducerade livsmedels attribut. Konsumentens 
uppfattning av ett objekt är inte likvärdigt med personens attityd gentemot objektet. 
Konsumenten kan till exempel uppfatta ett livsmedel som miljövänligt vilket är dock inte en 
viktig egenskap i valet mellan livsmedel. Den totala attityden gentemot objektet är ett förhållande 
mellan uppfattning av attribut och hur viktiga dessa attribut är för konsumenten. Vad som 
kategoriseras som attribut varierar mellan objekten som studeras. För lokalproducerade livsmedel 
kan de attribut som utvärderas i modellen vara pris, miljövänlighet, kvalitet eller tillgänglighet. I 
modellen över förväntat värde summeras konsumenternas uppfattning kring objektet. För att få en 
korrekt bild över den attityd som konsumenten har gentemot objektet måste man även ta hänsyn 
till hur konsumenten värderar de attribut som objektet innehar. Konsumenten kan uppfatta 
lokalproducerade livsmedel som exempelvis dyra samtidigt som de inte nödvändigtvis anser att 
detta påverkar deras köpbenägenhet då andra attribut som exempelvis kvalitet och tillgänglighet 
kan uppväga priset. 58 
 
Att fastställa konsumenternas uppfattning kring ett objekt kan ske genom olika angreppssätt. 
Skillnaden mellan sätten ligger främst i vem som väljer ut de utmärkande attributen som 
uppfattningarna ska appliceras på. Valet står mellan att respondenterna själva får lista de attribut 
som de anser vara aktuella för objektet eller står valet mellan att forskaren lägger fram 
alternativen. 59 
 
Det finns även en skillnad i hur många alternativ som jämförs för att fastställa uppfattningen 
kring det specifika objektet. Det vill säga att jämföra flera livsmedel utifrån attribut som 
lokalproducerade livsmedel besitter för att få fram en uppfattning kring lokalproducerade 
livsmedel. 60 I denna undersökning har vi i egenskap av forskare valt ut de utmärkande attributen 

                                                 
57 R.P Bagozzi, Z. Gürhan-Canli, J.R Priester (2002) ”The Social Psychology of Consumer Behavior”, Marison 
Lindsay Ross International Ltd, Oxfordshire, s. 4-19 
58 Ibid, s. 4-19 
59 Ibid, s. 4-19 
60 Ibid, s. 4-19 
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för lokalproducerade livsmedel och låtit respondenterna ta ställning till dessa. När man fastställt 
konsumenternas uppfattningar kring attributen får konsumenten göra en utvärdering kring hur 
viktiga dessa attribut är för konsumenten. Enligt modell 5 ska summan av samtliga uppfattningar 
multipliceras med summan av motsvarande utvärdering av produktens attribut, vilket ger oss 
möjlighet att identifiera om konsumenterna har en positiv eller negativ attityd till 
lokalproducerade livsmedel.61 
 
Att ha en positiv attityd till miljövänliga livsmedel innebär dock inte att det leder till köp. K. 
Bergström m.fl. kom fram i sin studie till att trots att respondenterna visade en positiv attityd till 
miljövänliga livsmedel handlade de inte alltid sådana livsmedel.62 De konsumenter som däremot 
har en positiv attityd till miljövänliga livsmedel och handlar dessa, utvärderar först om ett 
livsmedel är miljövänligt före köpet. Enligt S. B. Follows och D. Jobber har en produkt som har 
negativ påverkan på miljön nackdelar för en sådan konsument. Däremot kan en miljövänlig 
produkt både ha nackdelar som fördelar för denne. Då beaktas det inte bara produktens 
miljövänlighet utan också vilket värde produkten genererar för konsumenten.63 
 
M. G. McEachern och J. Willock menar i sin undersökning att en viktig aspekt hos attityder 
gentemot en produkt är att de kan ändras och att övertygelsen är en viktig faktor i det. 
Övertygelsen sker vanligtvis genom tv reklam och annan typ av markandsföring och har stor 
påverkan på köpbeteende som diskuterats i tidigare avsnitt. Markandsföring av miljövänliga och 
närproducerade produkter formar en viss attityd och kan därmed övertyga konsumenter om 
fördelarna med en viss produkt.64 Om konsumenternas attityd är positiv till miljövänliga 
livsmedel kommer en reklam som riktar sig in på miljövänliga aspekter få en bättre inverkan på 
konsumentens köpbeteende än reklam som riktar in sig på andra attribut. Därför blir attityder 
tillsammans med andra faktorer viktiga egenskaper att studera i studien för att kunna dra 
slutsatser kring konsumentens köpbeteende.  
 
3.3.2 Värdeskapande 
 
För att kunna svara på frågan om lokalproducerade livsmedel genererar ett mervärde till 
konsumenten kommer vi att belysa problemet genom modellen för värdeskapande (se modell 6). 
Modellen visar hur ett kundmöte kan generera ett värde till konsumenten och vilka faktorer som 
påverkar processen. Den traditionella definitionen av begreppet värde har varit synonymt med att 
företaget kontrollerar och även skapar värdet i produkterna som konsumeras. Genom att flytta 
fokus och utgå från konsumenterna kan man se att kunden har en stor roll i skapandet av värde. 
Relationen mellan företag, produkter och konsumenter blir viktigt för den totala upplevelsen och 
det levererade värdet. Har konsumenten en nära relation till varan som ska konsumeras flyttas 
fokus från anda liknande varor och kunden jämför inte alternativen. I modellen för 
värdeskapande visas hur varje transaktionsmöte mellan kund och företag resulterar i ett kundmöte 
och hur detta möte levererar en upplevelse och upplevt värde till kunden. Vidare visar modellen 
även vad som ingår i det slutliga värdet hos kunden men även vad som påverkar det under 
                                                 
61 R.P Bagozzi, Z. Gürhan-Canli, J.R Priester, s. 4-19 
62 K. Bergström, C. Solér, H. Shanahan,  s. 308 
63 Scott B. Follows, David Jobber (2000) “Environmentally responsible purchase behaviour: a test of a consumer 
model”, European Journal of Marketing, Vol. 34, No. 5/6, s. 742 
64 Morven G. McEachern, Joyce Willock (2004) “Producers and consumers of organic meat: A focus on attitudes 
and motivations”, British Food Journal, Vol. 106 No. 7, s. 548. 
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processen för kundmötet. Tillgängligheten av lokalproducerade livsmedel kommer alltså att 
påverka konsumentens upplevda värde.65 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell 6: Modell för värdeskapande (R. Blomkvist, J. Dahl, T. Haeger (2004) 

”Relationsmarknadsföring”), s. 52.  

 
Varje gång kunden köper en vara skapas ett kundmöte där kunden utvärderar om upplevelsen är 
positiv eller negativ. Mötet i sin helhet värderas och i många fall är det flera kundmöten som 
inträffar under ett inköp av en vara. Ett kundmöte kan vara direkt som i en butikskassa men även 
indirekt via reklamblad eller möten mellan olika kunder. Den upplevda kvalitén för detta möte 
utgörs av skillnaderna mellan de förväntningar som kunden har på köpet och hur kundmötet faller 
ut i praktiken. Har kunden en tidigare kundupplevd relation med produkten eller företaget, det 
vill säga handlat produkten flera gånger tidigare eller besökt butiken vid ett flertal tillfällen, vägs 
det in i graden av upplevd kvalité. Det senaste inköpet av varan eller besöket av affären vägs mot 
tidigare tillfällen och utökar eller dämpar den kundupplevda relationen. Summan av kundens 
upplevelser resulterar i ett kundvärde där fördelarna med den kundupplevda relationen vägs 
gentemot de uppoffringar som kunden gör för att nå dessa fördelar. Uppoffringarna kan ses som 
monetära och icke-monetära. De monetära uppoffringarna utgörs i form av priset för varan där 
även omkostnader för att köpa varan i form av resor och dylikt ingår. De icke-monetära 
uppoffringarna hänvisar till emotionella aspekter i form av att man avstår från andra varor till 
fördel för den varan som inhandlas.66 Ett exempel på det kan vara att ett lokalproducerat 
livsmedel anses vara dyrare än det alternativ som finns tillgängligt (monetär uppoffring) men 
med egenskap av att vara bättre för miljön blir den icke-monetära uppoffringen en fördel. 
 
En bra värdemätare på om produkter och märken levererar ett värde till konsumenten är lojalitet. 
Återkommande kunder väljer uteslutande en och samma butik för att möta sitt behov men 
kundlojalitet är inte ett bestående fenomen. Sjunker det upplevda kundvärdet för produkten 
kommer konkurrerande alternativ att framstå som mer intressanta. För att mäta hur lojal en kund 
är kan man inte enbart förlita sig på attitydsgrundande mått såsom återköpsbenägenheten utan 
även ta in referensmåttet av kundbeteendet.67 
 
Blomqvist m.fl. menar i sin bok ”Relationsmarknadsföring” att när måttet beteende viktas med 
attityd kan man urskilja fyra olika typer av lojalitet. Dessa typer av lojalitet är sann, latent, falsk 

                                                 
65 R. Blomkvist, J. Dahl, T. Haeger (2004) ”Relationsmarknadsföring”, 3:e upplagan, IHM Publishing s. 38-52 
66 Ibid, s. 38-52 
67 Ibid, s. 121-125 
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och låg lojalitet. Sann lojalitet beskrivs som en positiv inställning till företaget (attityd) och med 
kunder som ständigt återkommer för köp (beteende). En konsument med sann lojalitet skulle 
välja lokalproducerade livsmedel då alla attribut såsom pris, kvalitet och miljöaspekter faller 
konsumenten i smaken. Kunder med en latent lojalitet har en positiv attityd till butiken men 
återkommer till den inte lika frekvent i sina inköp. Konsumenter som anser att lokalproducerade 
livsmedel har bättre kvalitet och är bättre för miljön men som inte anser att dessa egenskaper är 
tillräckliga för att försvara den prisbild som livsmedlen har, har en latent lojalitet. Lojaliteten 
finns för kvalitet och miljöaspekter men konsumenten väljer bort lokalproducerade livsmedel till 
fördel för andra och billigare alternativ. När en kund har en falsk lojalitet menar författarna att 
kunderna köper varan trots att de inte har en positiv inställning till företaget. Detta beteende kan 
bero på vanor hos kunden, brist på alternativ eller i vissa fall på bekvämlighet. Låg lojalitet visar 
på att konsumenter har svag attityd gentemot produkten och låg köpfrekvens och är mest benägna 
att välja konkurrerande varor och butiker. 68    
 
Konsumenten har en kognitiv uppfattning av en vara där dennes subjektiva uppfattning avgör om 
varan levererar ett visst mervärde eller inte (se modell 6). Modellen för värdeskapande visar på 
att ett lyckat värdeskapande genererar lojalitet.69 R. Zanoli och S. Naspetti använder sig av 
“means – end chain” (MEC) teori för att förklara dessa kognitiva uppfattningar (se modell 7). 
 

 
 
 
Modell 7: Linking values to products: the means-end chain model (R. Zanoli, S.Naspetti (2002) 

“Consumer motivations in the purchase of organic food: A means-end approach”). 

 

De menar att teorin länkar konsumenternas kunskap om produkten med konsumenternas kunskap 
om produktens värde och dess funktionella och psykologiska följder som kan vara både positiva 
och negativa för konsumenten. Konsumentens valprocess i MEC-teorin anses vara en 
problemlösningsprocess. Det är nödvändigt att förstå vad det är konsumenten vill uppnå med ett 
köp för att kunna se varför konsumenten är intresserad av en viss produkt.70 För att förstå vad 
konsumenterna vill uppnå med att köpa lokalproducerade livsmedel måste vi enligt denna teori 
undersöka vilken egenskap hos livsmedlen som intresserar konsumenterna.  
 

                                                 
68 R. Blomkvist, J. Dahl, T. Haeger s. 121 ff 
69 Ibid s. 121 
70 Raffaele Zanoli, Simona Naspetti (2002) “Consumer motivations in the purchase of organic food: A means-end 
approach”, British Food Journal, Vol. 104, No. 8, s. 644.  
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Anselmsson m.fl. kom fram till i sin studie att samtliga undersökta konsumenter använde sig av 
samma kriterier för att utvärdera olika livsmedel utifrån märke och pris. Dessa kriterier kan 
sammanfattas i fem dimensioner inom vilka märken och varor kan jämföras. Dessa dimensioner 
är kvalitet, medvetande, associationer, lojalitet och unikhet (se modell 8).71  
 

 
 
Modell 8: A brand equity model for understanding price premium for grocery products. (J. 

Anselmsson, U. Johansson and N. Persson, (2007) “Understanding price premium for grocery 

products: a conceptual model of customer-based brand equity) 

 
Den upplevda kvalitén utgörs av de attribut som riktar sig till kvalité på varan eller produkten. 
För lokalproducerat livsmedel kan detta formas i smaken, näringsinnehållet och kvalitén på 
ingredienserna. Författarna kom fram till att konsumenterna valde välkända märken före andra 
märken då det ingav en viss trygghet. För att kunna välja just lokalproducerade livsmedel måste 
konsumenterna kunna urskilja dem från liknande varor i samma kategori. Finns inte en viss vara 
med i konsumentens medvetande kommer denne inte att välja just den varan eller det märket. 
Vilka associationer konsumenten har kring ett visst märke eller vara påverkar även valet av 
märken. Studien visade resultat som indikerade på att varans ursprung, dess hälsopåverkan, 
associationer till tillverkaren, miljö- och djurvänlighet samt social image var viktiga 
associationskriterier för konsumenten i val av märke. För de konsumenterna som undersöktes var 
associationerna kring ursprunget av varan det mest avgörande. Även den relation som 
konsumenten har till både varan och märket påverkar konsumentens val. Om varan och märket är 
konsumentens förstahandsval och om denne återkommande köper samma vara och märke menar 
författarna att konsumenten har en kognitiv lojalitet. Författarna menar även att en produkt på 
något sätt måste vara unik för att kunna vara köpbar och utmärka sig bland andra konkurrerande 
varor. Även om en vara har ett attribut i form av miljövänlighet kommer inte konsumenterna 
nödvändigtvis välja just den varan om det finns fler produkter med samma attribut. Det krävs 
något mer, något unikt, för att kunna skilja sig från mängden.72 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
71 J. Anselmsson, U. Johansson and N. Persson (2007) “Understanding price premium for grocery products: a 
conceptual model of customer-based brand equity”, Journal of Product & Brand Management, 16/6, s. 404-405 
72 Ibid, s. 408.  
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3.4 Köparens beslutsprocess 
 
Köparens karaktäristiska egenskaper påverkar konsumentens val av produkter samt märken. De 
element som presenterades i modellen över faktorer som påverkar beteende är avgörande för hur 
beslutsprocessen ser ut för konsumenten.  För att kunna visa hur konsumenternas beslutsprocess 
ser ut i förhållande till de livsmedel som köps använder vi oss av en modell över olika typer av 
köpbeteende (se modell 9).73 
 
              Högt engagemang    Lågt engagemang  
 
 
Signifikant skillnad  
mellan märken  
 
 
Få skillnader  
mellan märken 
  
 
Modell 9: Olika typer av köpbeteende (Philip Kotler (2005) ”Principle of marketing”)s.276 

 
Beslutsprocessen omfattar fem olika steg för varje köp som ska genomföras; behovsanalys, 
informationssökning, utvärdering av alternativ, beslut och till sist en utvärdering av köpet. 
Beroende på vad som ska köpas och vilket pris som varan har är användandet av de olika stegen 
varierande och ibland även återupprepas innan hela processen för köpet är genomförd. Dyrare 
varor kräver ett mer komplext köpbeteende än varor med lägre pris. Modellen över olika typer av 
köpbeteende visar att en konsument med ett komplext köpbeteende har mycket kunskap om de 
alternativ som finns och skillnaderna mellan de märken som finns tillgängliga. Konsumenten har 
stort engagemang i sitt köp när det oftast är dyra produkter som ska köpas. Detta är även fallet då 
konsumenten har ett dissonansreducerande köpbeteende men där skillnaden från ett komplext 
beteende ligger i att konsumenten har väldigt liten kunskap om alternativen. Det som avgör om 
konsumenten köper eller inte är inte alltid kunskap kring produkten utan mer en pris- eller 
bekvämlighetsfråga. Okunskap kring varan gör att konsumenten mottar information om varan 
som skulle ha påverkat beslutsprocessen och konsumenten skaffar sig andra attityder gentemot 
varan efter genomfört köp. På motsatt sida i modellen visas två andra typer av köpbeteende med 
lågt engagemang och som vanligtvis förekommer vid billigare varor. Denna sida av modellen är 
mer användbar i vår studie om konsumenters köpbeteende kring lokalproducerade livsmedel då 
dessa inköp inte innefattar hög risk och höga kostnader. Konsumenter med variationssökande 
köpbeteende växlar mellan märken och utvärderar varan under konsumtionen. Vid nästa 
köptillfälle söker konsumenten andra alternativ för att förhoppningsvis finna andra egenskaper 
hos den varan än den tidigare provade. Motsatsen till detta köpbeteende är vanemässigt 
köpbeteende där konsumenterna har lågt engagemang och väljer varor och märken som denne 
tidigare köpt och konsumerat. Detta beteende är inte alltid för att konsumenten är trogen det 
märke eller vara som köps utan uppstår av vana.74 
 
                                                 
73 Philip Kotler, s. 276 
74 Ibid, s.276-278 
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3.5 Sammanfattning av teorier 
 
Den teoretiska referensram som vi har presenterat ovan ligger till grund för vår vidare empiriska 
undersökning för att besvara problemformuleringen och uppnå syftet med studien. För att 
åskådliggöra hur vi använder oss av de olika teorierna presenterar vi en modell (se modell 10) 
som beskriver hur teorierna kommer att operationaliseras till en kvantitativ undersökning. Utifrån 
de i modellen beskrivna delar kommer vi att konstruera en enkät som ger oss möjligheten att 
undersöka vilka de avgörande faktorerna är vid valet mellan lokalproducerade livsmedel och 
andra konventionella livsmedel. Det ger oss även möjligheten att undersöka Umeåbornas 
attityder till lokalproducerade livsmedel samt identifiera deras köpbeteende. 
 
 

 
 
Modell 10. Undersökande teorimodell, egen konstruktion 

  
Yttre faktorer 
I modellen utgörs de yttre faktorer som vi kommer att undersöka av det som ligger utanför den 
enskilde konsumentens påverkan men som påverkar konsumentens köpbeteende och sedermera 
den utfallande responsen av köp eller inte köp av lokalproducerade livsmedel. Reklam och pris är 
yttre faktorer som ger tillverkarna och återförsäljarna möjlighet att direkt påverka 
konsumenterna. Tillgängligheten, omgivning och attribut som miljövänlighet är andra yttre 
stimulis som kan ha sin påverkan på köpbeteendet. Med tillgänglighet menar vi i detta arbete hur 
lätt det är att anskaffa lokalproducerade livsmedel. Antalet livsmedelsbutiker som saluför 
lokalproducerade livsmedel får konsekvenser på hur konsumenten uppfattar tillgängligheten.  
 
Inre faktorer 
Konsumenternas inre faktorer så som attityder och lojalitet till lokalproducerade livsmedel 
påverkar hur konsumenten reagerar på yttre stimulis. Anser konsumenterna inte att 
lokalproducerade livsmedel är miljövänliga kommer det yttre stimulis i form av miljövänlighet 
inte vara en avgörande faktor i valet mellan lokalproducerade livsmedel och andra konventionella 
livsmedel. För att kunna bilda oss en uppfattning om hur konsumentens attityder formats behöver 
vi även veta hur deras sociala förhållanden i form av familj, arbete och kunskap om produkten 
samt även personliga förhållanden som kön och ålder ser ut. 
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Köpbeteende och respons 
Hur dessa yttre och inre faktorer sedan faller ut i ett köpbeteende gör att vi även vill undersöka 
vilka beteenden de olika yttre och inre stimulis får. Beroende på bland annat varans pris, 
tillgänglighet, attribut och reklam samt även vilken attityd, kunskap och lojalitet man har till den 
formas konsumentens köpbeteende. Köpbeteende kan utfalla i vanemässigt, komplext, 
dissonansreducerande och/eller variationssökande. Detta utfall ger vidare en respons i form av 
köp eller inte köp av lokalproducerade livsmedel.  
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4. Praktisk metod 
___________________________________________________________________ 
I detta kapitel kommer vi att presentera hur vi praktiskt har gått tillväga när vi empiriskt prövat 
våra teorier. Kapitlet innehåller även en redogörelse över studiens validitet och reliabilitet samt 
en metodkritik. 
 

 

4.1 Undersökningsmetod 
 
Det problem som studien har till uppgift att undersöka ställer krav på vilken metod som bör 
användas. En problemformulering som har till syfte att beskriva kausala samband eller testa 
hypoteser undersöks bäst genom en kvantitativ metod.75 Vid en kvantitativ studie är man 
intresserad att hitta det genomsnittliga eller det typiskt representativa för populationen. För en 
kvantitativ studie är syftet att mäta beroende och oberoende variabler för att kunna påvisa 
skillnader.76 Detta skiljer sig från en kvalitativ studie som har till syfte att skapa en förståelse för 
fenomenet som undersöks. En forskare som bedriver en kvalitativ forskning gör tolkningar kring 
beteenden för att nå kunskap och förståelse kring hur människor upplever verkligheten.77 
 
Denna studies syfte är att undersöka vilka de avgörande faktorerna är vid valen mellan 
lokalproducerade livsmedel och andra konventionella livsmedel. Studien undersöker även 
konsumenternas köpbeteende gentemot lokalproducerade livsmedel. Vi kommer därmed att 
undersöka de kausala samband som föreligger men även mäta hur stor andel av konsumenterna 
som har en viss attityd och köpbeteende. Detta gör att vi genomgående i denna studie använder 
oss av en kvantitativ metod.  
 
4.2 Urval 
 
Oberoende av vilken undersökningsmetod forskaren väljer att använda sig av måste han eller hon 
ta ställning till vilka respondenter som ska ingå i undersökningen och göra ett urval78. För att få 
den bästa generaliserbara bilden av konsumenters köpbeteende gentemot lokalproducerade 
livsmedel skulle samtliga konsumenter studeras med en totalundersökning79. Detta är för oss inte 
praktiskt möjligt utan vi har genomfört ett urval från samtliga konsumenter som handlar 
livsmedel, lokala samt övriga, i Umeå. Det finns olika tekniker att tillgå när man skall genoföra 
ett urval av respondenter, ett sannolikhetsurval eller ett icke-sannolikhetsurval. Genom att 
tillämpa ett sannolikhetsurval strävar man efter att minimera felmätningar och att närma sig 
samma resultat som en totalundersökning skulle ge, det vill säga att validiteten blir så hög som 
möjligt. Tekniken gör även att alla respondenter i populationen har samma möjlighet att bli 
utvalda och utgår från ett slumpmässigt urval. Ett icke-sannolikhets urval utgår mer från ett aktivt 
val av forskaren som till viss del påverkar den urvalsgrupp som väljs. Sannolikheten för 
respondenterna att bli utvalda i ett icke-slumpmässigt urval är för vissa urvalsenheter noll medan 

                                                 
75 U. Lundahl, Per-Hugo Skärvad s. 94 
76 A. Bryman, E. Bell, s. 89 
77 U. Lundahl, Per-HugoSkärvad s. 101 
78 Karin Dahmström (1991) ”Från datainsamligs till rapport – att göra en statistisk undersökning”, Studentlitteratur, 
Lund s. 22 
79 Maj-Britt Johansson Lindfors (1993) ”Att utveckla kunskap”, Studentlitteratur, Lund s.91-92 



34 
 

sannolikheten för andra är okänd.80  Trots att den bästa tekniken är att involvera samtliga 
konsumeter i studien är detta inte praktiskt möjligt för oss. Vi kommer att utföra vår 
undersökning genom att besöka olika livsmedelsbutiker och där samla in de empiriska data vi 
behöver, och gör därmed ett icke- slumpmässigt urval. Sannolikheten för vissa konsumenter att få 
ta del av enkäten är lika med noll då alla inte kommer att befinna sig på den platsen vid just den 
tidpunkten när vi genomför undersökningen. Även för de som faktiskt befinner sig där samtidigt 
som oss är sannolikheten att bli utvald okänd. Vi har gjort vissa subjektiva urval av 
konsumenterna som befann sig på den aktuella platsen vid den speciella tidpunkten vilket gör att 
sannolikheten att bli vald styrs av våra val81. Vi hade inte möjlighet att dela ut enkäter till 
samtliga konsumenter som befann sig på platsen utan vi valde ut respondenter som svarar till de 
subjektiva åsikter vilka vi som forskare har om vad en lämplig respondent är. För att finna det vi 
anser vara en lämplig respondent har vi i några fall medvetet tillfrågat respondenter i olika 
åldersgrupper för att få spridning på åldern i undersökningen. Vi har även sett till att tillfråga 
personer med olika kön, för att även få spridning på kön i studien. Dessutom har vi bortsett att 
tillfråga de personer som enligt vår bedömning hade bråttom eller såg stressade ut och därmed 
inte skulle ta sig tid och fylla i frågeformuläret fullständigt. Detta för att minimera eventuella 
individuella samt partiella bortfall. Denna process har präglats av författarnas subjektiva 
uppfattningar om respondenternas första intryck gällande exempelvis ålder. Denna form av urval 
får konsekvenser på validiteten i de data som insamlas då våra val av respondenter påverkar vilka 
svar vi kommer att samla in. Trots detta gör vi ändå bedömningen att med de förutsättningar vi 
har är denna urvalsmetod den bästa för att samla empirisk data för att svara på vår 
problemformulering.  
 
4.3 Enkätens uppbyggnad och genomförande 

 
Den samlade teoretiska modellen som avslutar teorikapitlet ligger till grund för vilka teoretiska 
begrepp som sedan operationaliserats och översatts till mätbara variabler i enkäten.82 De 
variablerna är grunden till de empiriska data som sedan insamlats.  
 
4.3.1 Enkätens konstruktion 
 
Enkäten konstruerades utifrån en tratt-teknik där frågeformuläret börjar med enklare frågor, som 
senare övergår till mer komplicerade kärnfrågorna. Dessa inledande frågor berör kön, utbildning, 
ålder samt sysselsättning. Dessa utgör även bakgrundsvariabler för undersökningen.83 Dessa 
variabler används i den empiriska presentationen för att krosstabulera med andra variabler. Detta 
gör att vi exempelvis kan presentera resultaten baserat på vilket kön eller vilken sysselsättning 
som respondenterna har för att ge en mer tydlig bild av resultatet samt att urskilja eventuella 
skillnader i köpbeteendet mellan konsumenterna.  
 
Vi har använt oss av slutna frågor med färdiga alternativ för att underlätta presentationen av 
resultaten och göra frågeformuläret mer överskådligt. Vi har även valt att använda oss av 
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påståenden som sedan i en tablå besvarats av konsumenterna84. Detta bidrar till att dels få en mer 
nyanserad bild av hur konsumenterna uppfattar varje påstående och dels för att utrymmesmässigt 
få plats med samtliga frågor. Samtliga frågor i enkäten kan appliceras på ett flertal teorier och 
mäter inte enbart en enda sak. Många svar kan och har använts för att analysera olika teorier. 
 
Fråga 5 är en kombinationsfråga som berör pris, tillgänglighet, kundmöten men även vilken 
påverkan dessa har för konsumenten när de väljer butik. Fråga 6 mäter konsumenternas 
köpbeteende men även vilken lojalitet de har till lokalproducerade livsmedel. Lojaliteten mäts 
även med fråga 14 som mer ingående ser till konsumenternas lojalitet till lokalproducerade 
livsmedel. Fråga 7-9 samt 13 berör reklamen och omgivningens betydelse för konsumenternas 
köpbeteende. Fråga 10-11 ger oss möjligheten att undersöka vilket köpbeteende som 
konsumenterna har samt vilket utbud som finns av lokalproducerade livsmedel. Fråga 12 mäter 
konsumenternas attityder gentemot lokalproducerade livsmedel. Dessa frågor har vi utformat med 
hjälp av referenslitteratur, där vi använde oss av information om exempelvis hur man mäter 
lojalitet och attityder hos konsumenter. De tillfrågade får dels ange vad de anser om 
egenskaperna hos lokalproducerat men även hur viktiga dessa egenskaper är för konsumenten. 
Den avslutande frågan är ämnad att mäta den kunskap som konsumenterna besitter kring 
lokalproducerat och graden av miljövänlighet hos denna livsmedelskategori. För mer 
övergripande bild av frågeformuläret se bilaga 1.   
 
4.3.2 Genomförande av undersökningen 
 
För att minimera risken för bortfall samt öka sannolikheten för de olika respondenterna att kunna 
delta har vi delat ut enkäten på flera platser och vid flera tillfällen. Vi har valt ut två av de största 
livsmedelsbutikerna i Umeå, Ica Maxi och Coop Forum. Med detta anser författarna att de 
vanligaste förekommande livsmedelskedjorna blir representerade. Att genomföra undersökningen 
i dessa butiker innebär att man får stor tillgång till respondenter då butikerna i fråga har en stor 
kundkrets, vilket underlättar insamlingen.  
 
Butikerna besöktes vid två separata tillfällen efter att författarna kontaktat de ansvariga för 
respektive butik samt att dessa godkänt att en undersökning skulle genomföras. Coop Forum 
besöktes onsdagen den 23 januari klockan 11-15. Ica Maxi besöktes fredagen den 25 januari 
klockan 11- 14.30. Vid båda tillfällena fanns det en jämn ström av respondenter att tillfråga och 
de allra flesta tillfrågade var positivt inställda till att delta. Respondenterna ombads att fylla i 
enkäten på plats för att sedan lämna dessa åter. Inga enkäter fick därmed tas med för att fyllas i 
och lämnas in vid senare tillfälle, detta för att minska risken för att enkäter lämnades ofyllda. Att 
besöka butikerna på dagtid genererade problem som författarna inte förutsett i egenskap av att 
många som besökte butikerna var där på sin lunchrast och hade därmed inte tid att svara. Vid 
underökningen på Ica Maxi på en fredag stötte författarna på ett problem. De flesta respondenter 
som tillfrågades under senare delen av underökningstillfället inte ansåg sig ha tid att delta i 
studien då de snabbt ville handla innan allt för många andra kunder kom. Författarna anser att 
detta är en huvudorsak till det individuella bortfallet i studien. 
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4.3.3  Bortfall 
 
En undersökning kan drabbas av olika bortfall där både frågor i en enkätundersökning blir 
obesvarade och att enkäter lämnas helt obesvarade eller att inlämning av enkäten uteblir. 
Undersökningen har ett partiellt bortfall eller ett variabelbortfall om respondenten av någon 
anledning inte svarat fullständigt på frågan. Orsaken till ett partiellt bortfall kan dels bero på att 
respondenten inte förstått frågan och därmed valt att inte svara alls eller förbisett frågan och 
glömt att svara.85 Vilken orsak som ligger till grund för denna studies partiella bortfall är okänt då 
respondenterna inte tillfrågats om orsaken. Då det partiella bortfallet ändå är relativt litet i studien 
anser författarna att dessa inte påverkat slutresultatet i en direkt negativ riktning då resultaten 
fortfarande är generaliserbara. Vilka partiella bortfall som inträffat kommer att redovisas i 
samband med att frågorna presenteras i det empiriska kapitlet. 
 
Ett bortfall som innebär att enkäterna lämnas helt obesvarade ger ett individuellt bortfall eller ett 
objektbortfall för undersökningen. Orsakerna för ett individuellt bortfall i en undersökning kan 
bero på att respondenten inte varit anträffbar vid tidpunkten, att den vägrar att delta i 
undersökningen eller väljer att inte svara.86 Denna enkätundersökning har 14 stycken individuella 
bortfall där enkäterna lämnats helt obesvarade. Dessa har uppstått delvis på grund av att vissa 
respondenter inte returnerat enkäterna men även delvis på grund av att respondenterna varit i 
tidsbrist och därmed inte velat svara och lämnat tillbaka helt ofyllda enkäter. För att minska det 
individuella bortfallet skulle ett nytt undersökningstillfälle generera att samtliga enkäter blev 
ifyllda men då tiden inte stod på författarnas sida har detta ej gjorts. Detta påverkar storleken på 
stickprovet för undersökningen och därmed slutsatsernas generaliserbarhet. Författarna anser 
dock att det låga individuella bortfallet inte påverkar studien negativt.  
 
 

4.4 Metodkritik 
 
Att genomföra en kvantitativ studie där en enkätundersökning ligger till grund för det empiriska 
material som ska analyseras ställer krav på utformningen av frågeformuläret. Det föreligger en 
risk i operationaliseringen av variabler då reliabiliteten och validiteten kan komma att påverkas 
negativt. Författarna hade ringa erfarenheter av att konstruera enkäter och detta kunde ha 
påverkat frågornas utformning och formulering. Som ett resultat av vår ringa erfarenhet av 
enkätkonstruktioner blev enkäten ganska lång. Vi hade dock inte möjligheten att fånga det vi ville 
undersöka i ett mindre antal frågor. Detta kan få följdeffekter både för bortfall samt mätfel då 
vissa respondenter kunde ha valt att avstå att svara på grund av att det upptar för mycket tid eller 
att de glömmer att svara på vissa frågor. Mätfelen kan uppstå då författarna eventuellt formulerar 
fel frågor för vad studien har som syfte att undersöka. För att motverka att detta påverkar 
undersökningsresultatet i allt för hög uträckning har vi tagit till oss referenslitteratur som ger en 
bra insikt till vad som är viktigt att tänka på vid konstruktionen av enkät.  
 
I denna undersökning vill vi mäta konsumenternas attityder gentemot lokalproducerade livsmedel 
där konsumenternas egen uppfattning inte nödvändigtvis stämmer överrens med hur dennes 
köpbeteende faktiskt utfaller. Det kan alltså uppstå mätfel mellan det svar som återfinns i enkäten 
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och det som sker i verkligheten. Ett mätfel ger effekter på undersökning då det påverkar hur 
tillförlitlig studien är. Har studien hög tillförlitlighet blir även reliabiliteten hög vilket gäller om 
studien skulle göras en gång till och generera samma resultat. Om samtliga respondenter ger svar 
som avviker från verkligheten får studien systematiska mätfel och validiteten påverkas. För att nå 
en hög validitet måste frågorna vara utformade så att de mäter det som studien har för avsikt att 
mäta. 87 Att respondenterna avger systematiska fel i sina svar går inte helt att utesluta genom att 
byta metod till en kvalitativ dock kan man genom följdfrågor kontrollera svaren i större 
utsträckning. Att genomföra intervjuer med samtliga 150 respondenter, som var antalet vi 
ursprungligen ämnade ha med i studien, skulle innebära en omfattande och resurskrävande 
undersökning som inte var möjlig för oss. 
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5. Empiri  
 
I detta kapitel kommer vi att presentera de empiriska data som framkommit ur vår 

enkätundersökning. Inledningsvis redogör vi för hur dessa resultat är presenterade samt hur 

dessa tolkas. 

 
Här sammanställs det data som samlats in från 136 stycken besvarade enkäter i undersökningen. 
Först presenterar vi data som utgör bakgrundsvariabler i studien. Dessa är presenterade i 
procentsats då vi vill visa hur stor andel av respondenter tillhör varje grupp variabler och därmed 
få en övergripande bild av respondenterna. Svar på andra enklare frågor med givna valalternativ 
presenteras också i procentsats. Även här är det ämnat att detta ska visa en övergripande bild av 
hur respondenterna har svarat, då det är andelen som är intressant för studien. Svar på 
påståendefrågor som i enkäten (se bilaga 1) är besvarade utifrån en matriskonstruktion har vi valt 
att presentera i medeltal som dessa svar angivit. Medeltalen är beräknade utifrån alla 
respondenternas instämmande på påståendena. Dessa matrisfrågor är i enkäten fråga nummer 6, 
12 och 14. Här angav respondenterna sina svar genom att kryssa för ett tal mellan 1 och 7, där 1 
står för ”stämmer inte alls”, och 7 – för ”stämmer mycket”. Vi anser att medeltalet i 
påståendefrågor, i motsats till procent, visar på ett tydligare sätt hur konsumenterna i 
undersökningen instämmer i påståendena och till viken grad de instämmer. Detta underlättar 
mätningen av bland annat attityder och lojalitet, samt identifieringen av typer av 
konsumentbeteende.  De allra flesta resultat som studien uppvisar har sammanställts i grafer för 
att så tydligt som möjligt illustrera svaren. Vissa resultat kommer enbart att presenteras i text utan 
tillhörande graf. Vi reserverar oss för decimalavrundningar. 
 
I undersökningen förekommer både individuellt och partiellt bortfall. Det individuella bortfallet 
utgörs av 14 enkäter, då dessa antingen inte lämnades tillbaka eller lämnades obesvarade. Partiellt 
bortfall förekommer på några av frågorna då endast vissa av frågor är obesvarade. Då partiellt 
bortfall förkommer kommer vi i löpande text att påtala det i den sammanställande empirin men ej 
i graferna. 
 

5.1 Bakgrundsvariabler 
 

KÖN: Av de totalt 136 inlämnade och ifyllda enkäterna var det 46 stycken män samt 90 stycken 
kvinnor som svarade. Detta gör att den procentuella fördelningen är 66,2% kvinnor och 33,8 % 
män som deltagit i undersökningen.   
  

ÅLDER: I undersökningen är de flesta respondenterna i åldersgruppen 31 till 60 år gamla. 4% av 
de svarande var under 20 år, 30 % var mellan 20-30 år , 20% var mellan 31-40 år, 23% var 
mellan 41-60 år och 23% var över 60 år. 
 

UTBILDNING: Av samtliga respondenter är den högst avslutade utbildningen 
universitet/högskolestudier mest förekommande och folkhögskola - den minst förekommande. 
Folkskola/grundskoleutbildning angavs av 14% respondenterna, realskola/2-årigt gymnasium - 
12,5%, folkhögskola - 0,7%, minst 3-årig gymnasial utbildning utgjordes av 35% av 
respondenterna, 39% av de tillfrågade har universitet/högskoleutbildning 
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Graf:1  

 
SYSSELSÄTTNING: Av de svarande är de förvärvsarbetande representerade med 38%, 
arbetslösa – 4 %, studerande - 21 %, pensionärer – 25 % och de som har annat som sysselsättning 
utgjordes av 11%. Se graf 1. 
Partiellt bortfall: 1 
 

5.2 Övriga frågor 
 
Respondenterna blev ombedda att välja ut de två viktigaste faktorerna för de när de väljer en 
livsmedelsbutik. God kvalitet på varor som butiken saluför ansågs vara betydelsefullt av 41% 
respondenter och blev därmed den viktigaste faktorn. 27% menade att det var viktigt för dem att 
butiken erbjöd fördelaktiga priser när de valde vilken livsmedelsbutik de besökte. Därmed blev 
fördelaktiga priser den näst viktiga faktorn bland respondenterna. Även brett utbud i butiken var 
viktigt i valet av butik då 20% av respondenterna ansåg detta som den viktigaste faktorn. Dock 
ansåg endast 12% att närheten till butiken var viktigast.  Bra service och trevlig personal var de 
två faktorer som var minst avgörande för respondenterna. 6% ansåg att bra service var viktig och 
endast 5% ansåg att det var viktigt att personalen var trevlig. Se graf 2. 
Partiellt bortfall: 3 på första svarsalternativet och 15 på andra svarsalternativet. 
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Graf: 2 

Respondenterna har angett den grad av instämmandet i påståendena som de anser passar dem 
bäst. Dessa instämmanden har rangordnats i en skala från 1 till 7, där 1 motsvarar ”stämmer inte 
alls” och 7 motsvarar ”stämmer helt”. I graf 3 visar vi vilket medeltal som resultatet visade 
baserat på vad samtliga respondenter tillsammans angett i respektive fråga. Vi kan utläsa att 
samtliga påståenden har en jämn fördelning mellan respondenterna men att påståendet ”Jag köper 
samma livsmedel och märken som jag alltid brukar köpa” stämde överrens i större grad, 4,89 i 
genomsnitt i skalan, med respondenterna än övriga påståenden. Respondenterna ansåg att 
påståendet gällande ”Jag försöker variera mellan livsmedel och märken, utan att jämföra dessa 
med andra livsmedel och priser” var det som respondenterna instämde minst med, då medeltalet  
blev 3,18 i snitt på skalan. Se graf 3. 
Partiellt bortfall: Påstående ett -3, påstående två – 6, påstående tre – 2, påstående fyra – 3. 
 

 Fråga 1: Jag köper samma livsmedel 
och märken som jag alltid brukar 
köpa. 
Fråga 2: Jag försöker variera mellan 
livsmedel och märken, utan att 
jämföra dessa med andra livsmedel 
och priser. 
Fråga 3: Jag gör en noggrann 
jämförelse mellan alla liknande 
livsmedel som finns och har god 
kännedom om priser och varor, innan 
jag bestämmer mig för köp 
Fråga 4: Jag är medveten om vilka 
olika alternativ av livsmedel som 
finns, men det som avgör om jag 
köper eller inte beror mer på priset.  

                             

 Graf:3 
 

Samma påstående som ovan, fördelat på kön, visar en tydligare bild av respondenternas svar. 
Män var de som i större uträckning än kvinnor instämde med att de köpte samma varor som de 
alltid brukade köpa. Även kvinnor ansåg att detta påstående var det som passade bäst in på dem, 
men i mindre uträckning än män. För kvinnornas del ser man även att de gjorde en noggrannare 
jämförelse mellan priserna innan de bestämde sig för köp och att de har en god kännedom om 
priser och varor. Männen ansåg att de var medvetna om vilka alternativ som fanns, men priset var 
mer avgörande för dem. Se graf 4.  
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livsmedel som finns och har god 
kännedom om priser och varor innan jag 
bestämmer mig för köp 
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Fråga 4: Jag är medveten om vilka olika alternativ av livsmedel som finns, men det som avgör om jag köper eller 
inte beror mer på priset. 

 
 

 

Graf: 4 

 

Den viktigaste källan som våra respondenter samlar information ifrån är reklamblad som 
livsmedelsbutikerna skickar ut. 27% av de tillfrågade ansåg att detta var källan till deras 
huvudsakliga information kring nya livsmedel. 23% svarade att de påverkades mest av tv reklam 
som informerade dem om nya livsmedel. 21% av respondenterna fick information kring nya 
livsmedel från sin omgivning. 13% svarade att de läste annonser om nya produkter i den lokala 
tidningen och 16% ansåg att de fick informationen från matlagningstidningar och annan liknande 
litteratur. Se graf 5.  
Partiellt bortfall: 1 
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Då omgivningen visade sig vara en viktig faktor som påverkade konsumenterna har vi valt att 
presentera omgivningens påverkan utifrån tre bakgrundsvariabler.  Av de som får information 
kring nya livsmedel från sin omgivning var 40 % män och 60 % kvinnor. De två största 
grupperna respondenter som fick information om nya livsmedel från sin omgivning var 47 % 
förvärvsarbetande, 22 % var studenter.  Arbetslösa personer utgjorde 2% av svarande på frågan. 
Se graf 6. 
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Graf: 6 

Resultaten visade även på skillnader i hur respondenterna fick sin information kring nya 
livsmedel beroende på vilken utbildning som respondenterna hade. 46% av de som fick 
information kring nya livsmedel från sin omgivning var personer med 
universitets/högskoleutbildning. 35% utgjordes av personer med minst 3 –årig gymnasial 
utbildning. De två nämnda kategorierna utgör tillsammans över 80 % av de svarande. Se graf 7. 
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Vid förfrågan om respondenterna skulle efterfråga lokalproducerade livsmedel om inte reklam 
om dessa livsmedel fanns, svarade 39% att de fortfarande skulle efterfråga dessa livsmedel 
medan 19% inte skulle göra det. Den största kategorin respondenter, 42%, angav att de inte visste 
hur deras efterfrågan skulle påverkas om reklamen inte fanns. Se graf 8.  
Partiellt bortfall: 1 
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Den största andelen av respondenterna, 47%, angav att de hade flera i sin omgivning som 
handlade lokalproducerade livsmedel. 35% av det tillfrågade svarade att de hade någon eller ett 
fåtal i sin omgivning som köpte lokalproducerade livsmedel. Endast 2%,  av de tillfrågade hade 
inte någon i sin omgivning. 15% menade att de inte visste om sådana fanns i deras omgivning. Se 
graf 9. 
Partiellt bortfall:0 
 

 

 Graf : 9 

 

Respondenterna som deltog i undersökningen visade en hög köpfrekvens på lokalproducerade 
livsmedel. Majoriteten, 36 %, uppgav att de köpte lokalproducerade livsmedel varje gång de 
handlade livsmedel. 35 % handlade lokalproducerat vid någon gång i veckan. 18 % angav att de 
köpte dessa någon gång i månaden; 10% angav att de handlade dessa mer sällan än någon gång i 
månaden. Endast 1 % svarade att de aldrig köpte lokalproducerade livsmedel viket motsvarar 2 
stycken respondenter. Se graf 10. 
Partiellt bortfall: 0 
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Graf: 10 

 
Vidare vill vi redovisa för köpvanor på lokalproducerade livsmedel sett utifrån hur stor andel av 
respondenter som har en viss typ av utbildning. Detta är för att visa en tydligare bild av 
konsumenters köpbeteende gentemot lokalproducerade livsmedel. 5 % av personerna med 
folkskola/grundskoleutbildning och 2 % av personer med 3-årig gymnasial utbildning handlar 
aldrig lokalproducerade livsmedel. 38 % av personer med universitetsutbildning handlar 
lokalproducerat vid varje inköp. Samma procentandel gäller för inköp någon gång i veckan för 
denna grupp. 45 % av de respondenter som har 3-årig gymnasial utbildning handlar 
lokalproducerat vid varje inköp. 30 % av denna grupp handlar sådana livsmedel någon gång i 
veckan. 25 % av de personer som har realskola/grundskoleutbildning handlar lokalproducerat vid 
varje inköp. Samma siffra gäller för handel någon gång i veckan. 100 % av de som har 
folkskoleutbildning representeras med endast två personer. Vi anser därför att det inte är ett 
representativt stickprov för att uppmärksammas i studien, då vi anser att populationen på två 
stickprov knappast kan representera en grupp människor med samma typ av utbildning. Se graf 
11. (För att lättare läsa av data ur grafen följ samma struktur i matrisen som färgerna är 
redovisade bredvid. Exempelvis den färgen som står för folkskoleutbildning syns även längs ner i 
matrisen, färgen för realskoleutbildning kommer på andra raden längst ner och så vidare). 
 

 
Graf: 11 
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När respondenterna blev tillfrågade att ange de tre vanligaste lokalproducerade livsmedel som de 
handlade, blev lokalproducerad mjölk den mest förekommande. 28% av de tillfrågade angav att 
de köpte mjölk, 12% handlade lokalproducerat kött, 11% köpte lokalproducerat bröd och 11% 
köpte lokalproducerade grönsaker. De övriga livsmedlen som blev omnämnda handlades av 38% 
av de tillfrågade. Se graf 12.  
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Partiellt bortfall i frågan om de vanligaste köpta lokalproducerade livsmedel förekommer. 
Bortfallet beror på att frågan inte blev fullständigt ifylld på grund av att respondenterna inte 
kunde eller ville ange tre alternativ. Vidare beror bortfallet på om respondenterna endast angav 
ett eller två livsmedel som de brukade handla. Partiellt bortfall på första alternativet är 21, på 
andra – 33, på tredje – 55. 
 
Nästa fråga består av ett flertal olika påståenden som respondenterna ombeds att ange sitt 
instämmande på.  Svaren angavs i en skala från 1, ”stämmer inte alls”, till 7, ”stämmer mycket 
bra”. Vi bad respondenterna att ange sitt instämmande på om de anser att lokalproducerade 
livsmedel är miljövänliga, om utbudet är stort på dessa i Umeå, och om de anser att 
lokalproducerade livsmedel är dyrare än andra livsmedel. Respondenterna blev även ombedda att 
ange hur viktiga dessa egenskaper i valet mellan livsmedel var för dem. I graf 13 presenterar vi 
det medeltal som framkom baserat på vad samtliga respondenter svarat. En övervägande del av 
de tillfrågade ansåg att lokalproducerade livsmedel är miljövänliga (medeltalet är 5,57) och att 
denna egenskap hos ett livsmedel var viktig (5.33) för dem. Av de tillfrågade ansåg 
respondenterna att utbudet på lokalproducerade livsmedel är relativt stort (4,27) och att utbudet 
var avgörande för dem i valet mellan livsmedel (4,78). Respondenterna ansåg även att 
lokalproducerade livsmedel är dyrare än andra konventionella livsmedel (4,89) men att priset inte 
var i lika stor uträckning avgörande mellan valen av lokalproducerade och andra konventionella 
livsmedel (4,07). Se graf 13. 
Partiellt bortfall: påstående ett – 2, påstående två – 2, påstående tre – 6, påstående fyra – 2, 
påstående fem – 3, påstående sex – 3. 
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                                   Graf: 13 
 

 
Fråga 1: Jag anser att lokalproducerade livsmedel 
är miljövänliga 
Fråga 2: Det är viktigt för mig att livsmedel är 
miljövänliga 
Fråga 3: Utbudet på lokalproducerade livsmedel är 
stort i Umeå 
Fråga 4: Stort utbud av lokalproducerade 
livsmedel är viktigt för mig i mina val mellan 
livsmedel 
Fråga 5: Jag anser att lokalproducerade livsmedel 
är dyrare än icke lokalproducerade livsmedel 
Fråga 6: Priset är avgörande i mitt val mellan 
lokalproducerade livsmedel och andra livsmedel 

 
Vi har vidare testat respondenternas instämmandegrad i påstående utifrån respondenternas 
utbildning. Personer med minst 3-årig gymnasial utbildning instämde mest med att 
lokalproducerade livsmedel är miljövänliga, medeltalet här blev 6,08. Respondenter med 
folkskola/grundskoleutbildning höll i stor utsträckning med i påståendet (5,68). Näst efter denna 
grupp kommer gruppen respondenter med universitetsutbildning vars svar fick 5,33 i medeltal. 
Respondenter som instämde minst med påståendet är de som har realskola/2-årig gymnasial 
utbildning. Personer med folkhögskoleutbildning har vi valt att inte uppmärksamma i studien då 
dessa endast är 2 stycken och därmed anser vi att de inte utgör tillräckligt stor population för att 
representera gruppen ”personer med folkhögskoleutbildning”. Se graf 14.  
 

 
Graf: 14 

 

 
För att få en klarare bild av hur priserna upplevs har påståendet om att lokalproducerade 
livsmedel är dyrare än andra livsmedel testats mot variablerna sysselsättning och kön.  
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Priser på lokalproducerade livsmedel upplevdes generellt som högre än priser på andra 
konventionella livsmedel. De förvärvsarbetande männen (medeltal uppgick till 5,2) och 
studerande kvinnorna (medeltal uppgick till 5,57) var de två kategorier av respondenter som 
ansåg i större utsträckning att lokalproducerade livsmedel hade en högre prisbild. Arbetslösa män 
(medeltal uppgick till 4) samt studerande män (medeltal uppgick till 4,33) tillsammans med 
förvärvsarbetande kvinnor (medeltal uppgick till 4,44) ansåg inte i ungefär lika stor utsträckning 
att lokalproducerade livsmedel var dyrare än andra konventionella livsmedel. Se graf 15.  
 
Vidare presenteras respondenternas instämmandegrad med påståendet om priset är avgörande för 
dem i deras val av livsmedel testat mot respondenternas utbildning och kön. Arbetslösa män 
ansåg i större utsträckning att priset var avgörande (medeltalet uppgick till 4,27). Studerande 
kvinnor (medeltalet är 4,95) och kvinnor som uppgav ”annat” som sysselsättning (medeltalet är 
5,11) instämde med att priset var avgörande i deras val mellan lokalproducerade och andra 
livsmedel. Arbetslösa kvinnor (medeltalet är 3,2) var den kategori tillfrågade som uppgav att 
priset var minst avgörande i deras val mellan lokalproducerade livsmedel och andra livsmedel. Se 
graf 16. 
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Instämmandet med samma påstående sett utifrån respondenternas utbildningsnivå visar att 
grupperna urskiljer sig endast marginellt. Den kategori som anser att priset är mest avgörande för 
dem är personer med grundskola/folkskoleutbildning (medeltalet uppgick till 4,37). Därefter 
kommer gruppen med 3-årig gymnasial utbildning som instämde i något mindre utsträckning att 
det var avgörande för dem (medeltalet är 4,32). Personer med universitet/högskoleutbildning 
angav att priset inte var särskilt avgörande för dem (medeltalet är 3,94). Personer som hade 
realskoleutbildning instämde allra minst med påståendet (medeltalet 3,38). Se graf 17. 
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Fördelat på respondenternas ålder visar resultaten för samma påstående att det endast skiljer sig 
marginellt mellan åldersgrupperna. Personer mellan 20 och 30 år ansåg i större utsträckning än 
andra ålderskategorier att priset var avgörande för dem (medeltal 4,66). Se graf 18. 
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På frågan om respondenterna köper lokalproducerade livsmedel inför storhelger/helgdagar 
svarade majoriteten, 54%, av det tillfrågade att de handlar dessa livsmedel. 17,5% av 
respondenterna menade att de ibland köpte lokalproducerade livsmedel inför storhelger och 
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helgdagar. 8,8% svarade att de inte handlade dessa inför storhelger och 16,8% angav att de inte 
visste om de handlade dessa. Se graf 19. 
Partiellt bortfall: 3 
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För att få en klarare bild om hur köpmöstret ser ut gällande lokalproducerat har vi även testat 
frågan mot respondenternas sysselsättning. Detta då det kan finnas ekonomiska skillnader mellan 
olika typer av sysselsättning och därmed ett annat köpmönster gällande lokalproducerade 
livsmedel.  
 

 
Graf: 20 

 

Av de som alltid handlar lokalrpoducerade livsmedel utgjorde pensionärer den störtsa andelen, 38 
%. Förvärvsarbetande som också alltid handlade dessa i samband med storhelger utgördes av 33 
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%. De som ibland handlar lokalproducerat var 42 % förvärvsarbetande och 29 % pensionärer. De 
som angav att de inte handlade livsmedlen inför storhelger var 50 % studerande och 25 % 
personer med annan sysselsättning. Arbetslösa handlade dessa varor allra minst. De som kryssade 
för alternativet ”vet ej” i frågan utgjorde förvärsarbetande 39 % och studerande 35 % av de 
svarande. Se graf 20. 
 
Respondenterna blev vidare ombedda att ange sin instämmandegrad på påståendena kring 
lokalproducerade livsmedel, i skala mellan 1 och 7, där 1 var ”instämmer inte alls” och 7 – 
”instämmer mycket”. De tillfrågade höll till stor del med om att de köpte lokalproducerade 
livsmedel då och om dessa uppfyllde deras krav på ett livsmedel (medeltalet uppgick till 5,55). 
De höll i stor utsträckning även med om att lokalproducerade livsmedel uppfyllde deras krav på 
ett livsmedel, men att de köpte dessa endast om priset var rimligt (medeltalet uppgick till 4,8). 
Respondenterna instämde till stor del inte med att de köpte lokalproducerade livsmedel i brist på 
andra alternativ (medeltalet uppgick till 2,64). Nästan lika låg instämmandegrad uppvisades i 
påståendet om att lokalproducerade livsmedel inte uppfyllde respondenternas krav på ett 
livsmedel och att de därför valde något annat livsmedel (medeltalet uppgick till 2,38). Se graf 21. 
Partiellt bortfall: påstående ett – 3, påstående två – 4, påstående tre – 3, påstående fyra – 3. 
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Fråga 2: Jag anser att lokalproducerade 
livsmedel uppfyller mina krav på ett 
livsmedel, men köper dem endast om priset är 
rimligt 
Fråga 3: Jag köper lokalproducerade 
livsmedel i brist på andra alternativ 
Fråga 4: Jag anser inte att lokalproducerade 
livsmedel uppfyller de krav jag har på ett 
livsmedel utan väljer hellre något annat 
livsmedel 
 

 

 

 Graf: 21 
 
På nästa påstående om respondenterna var beredda att betala mer för ett lokalproducerat 
livsmedel visade det sig att respondenternas instämmande grad i påståendet uppgick till 4,57 i 
medeltal. Detta visar på att respondenterna till stor del var beredda att betala mer för ett 
lokalproducerat livsmedel. Denna fråga har vi här valt att presentera separat från de övriga 
påståenden då resultaten av frågan inte skulle förknippas med de resultat som visas i graf 20 och 
vad dessa mäter. Frågan presenteras utan graf. 
Partiellt bortfall: 2. 
 
Som en avslutande fråga blev respondenterna ombedda att ange vilka av de föreslagna livsmedel 
de ansåg vara mest miljövänliga. Som jämförande produkter föreslog vi broccoli från Spanien 
eller broccoli från Sverige, mjölk från Västerbotten eller mjölk från Skåne, morötter från Sverige 
eller morötter från Spanien. 10 % av respondenterna ansåg att broccoli från Spanien var mest 
miljövänligt medan 90 % ansåg att det var broccoli från Sverige. Samtliga förutom en respondent 
(ca 1 %) ansåg att mjölk från Västerbotten var det mest miljövänliga alternativet. Det samma 
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gäller även vid frågan kring morötter där 99 % ansåg att morötter från Sverige var mest 
miljövänliga. Se graf 22. 
Partiellt bortfall: delfråga ett – 8, delfråga två – 4, delfråga tre – 9. 
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6. Analys 
 
Vi kommer i detta kapitel att redogöra för vår analys genom att jämföra den teoretiska 

referensram som vi utgått ifrån med empiriska resultat. Upplägget baseras på teorikapitlet och 

ämnar svara på vår frågeställning samt syfte. 

 
Frågeställning  
 
Vilka faktorer påverkar konsumenter att köpa lokalproducerade livsmedel samt hur ser 

köpbeteendet ut för konsumenterna i Umeå gentemot lokalproducerade livsmedel? 

 
Syfte 
 

Vårt syfte med studien är att undersöka ur ett konsumentperspektiv vilka de avgörande faktorer 

är vid valet mellan lokalproducerade livsmedel och andra konventionella livsmedel. Vi kommer 

även att undersöka Umeå konsumenternas köpbeteende gentemot lokalproducerade livsmedel.  

 
6.1 Yttre faktorer  
 
6.1.1 Produkt/attribut 
 
Enligt teorin för produkt och attribut väljer konsumenten en vara för att dess attribut betyder 
någonting för denne. De karakteristiska attributen hos en vara kan ge ett högre värde till 
konsumenten.88 I denna undersökning har vi valt att se miljövänligheten som det mest 
utmärkande attributet för lokalproducerade livsmedel. Undersökningen visar att över 70% av de 
tillfrågade köper lokalproducerade livsmedel minst en gång i veckan. Detta resultat antyder på att 
konsumenterna anser att dessa livsmedel genererar ett visst värde vilket stödjer ”means – end 
chain” teorin. Den teorin menar att konsumenten väljer en produkt eftersom denne tror att genom 
att använda produkten kan dess attribut hjälpa denne att nå önskat värde. Resultaten bekräftar 
även Aikaterini Makatounis studie som visade att det var just attributet miljövänlighet som 
tilltalade konsumenterna hos miljövänliga livsmedel.89 I vår undersökning framkom det även att 
konsumenternas uppfattning av attributet miljövänlighet är övervägande positivt och att 
miljövänlighet är ett viktigt attribut hos ett livsmedel. Konsumenterna ansåg även att prisbilden 
på dessa livsmedel var högre men att de ändå var beredda att betala ett högre pris för ett sådant 
livsmedel. Överlag ansåg de tillfrågade att lokalproducerade livsmedel uppfyller deras krav på ett 
livsmedel, och därmed genererar ett värde för konsumenterna. Detta visar på att attributen hos 
lokalproducerade livsmedel tilltalar konsumenterna.  
 
6.1.2 Plats/tillgänglighet 
 
Plats/tillgänglighet är ett yttre stimuli som marknaden använder sig av för att påverka 
konsumenternas köpbeteende. Detta sker dels genom vilken produkt som finns tillgänglig för 

                                                 
88 A. Makatouni, s. 345-352 
89 Ibid s. 345-352 
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konsumenten men även genom vilken butik som konsumenten väljer att besöka.90 Närheten till 
butiken var inte en avgörande faktor för respondenterna i vår undersökning då endast 11% av de 
tillfrågade ansåg att detta var väsentligt. Däremot ansåg 20% av konsumenterna att utbudet på 
varor i butiken var viktigt för dem. Här vill vi påpeka att detta utfall kan bero på att 
underökningen är genomförd bland konsumenter på de två största mataffärer i Umeå, som ligger 
utskilt från bostadsområden. Butikerna kan ha tilltalat våra respondenter med sitt breda utbud 
men ändå krävt en resa till affären.  
 
Genom respondenternas svar på vilka lokalproducerade livsmedel de brukade handla var 
mejeriprodukter överrepresenterade. Endast 30 % av respondenterna handlade kött, bröd och 
grönsaker tillsammans. Enligt H. Håkansson och A. Waluszewski påverkar tillgängligheten 
köpbeteendet i avseende att konsumenterna har tillgång till varor och därmed kan köpa dem91. 
Respondenterna angav att ett stort utbud på lokalproducerade varor var viktigt för dem. De ansåg 
däremot att utbudet på lokalproducerade livsmedel i Umeå var förhållandevis bra men inte 
fullständigt. D. Corsten och T. Gruen menar även de att tillgängligheten kan ändra konsumentens 
köpbeteende. Brister utbudet på en viss vara i butiken eller är den slutsåld kan konsumenter helt 
avstå från att köpa en liknande vara eller byta butik.92 Fördelen med lokalproducerade varor är 
bland annat att det sannolikt går snabbt att transportera och leverera dessa till butiken, vilket 
bättre kan tillgodose efterfrågan.  
 
För att konsumenterna överhuvudtaget ska kunna välja bland olika varor och märken och handla 
dessa måste återförsäljare erbjuda dem i butiken. Butiken måste alltså i sin tur se till att det finns 
ett utbud genom att göra inköp av varor. Enligt K. Bergström m.fl. beror återförsäljarnas 
inköpsmönster huvudsakligen på varans inköpspris. Ju lägre inköpspris på en vara desto större 
sannolikhet att återförsäljaren köper in just den varan.93 Konsumenternas efterfrågan på 
miljövänliga varor är hög, dock är utbudet på dessa varor i affärer bristande. Detta fenomen kan 
sannolikt förklaras med att ursprungspriset på lokalproducerat är för högt, det finns för få 
producenter och tillverkare samt att utbudet hos leverantörer är för litet vilket överrensstämmer 
med K. Bergströms resonemang. R. Diaz menar även hon att det som i första hand avgör priset på 
varan är inköpspriset vilket är alltså den viktigaste faktorn för utbudet94.   
 
6.1.3 Pris 
 
Enligt olika forskare och teorier är pris en viktig faktor som påverkar konsumenten och dennes 
köpbeteende.  Priser får konsumenter att köpa olika varor och produkter, men även att välja plats 
där de ska köpa dessa varor.95 Cirka en tredjedel av respondenterna angav att de valde sin 
livsmedelsbutik på grund av att den hade fördelaktiga priser. Vidare instämde respondenterna 
generellt sett med att det som delvis avgjorde om de köpte en vara eller inte berodde på priset. 
Priset kan alltså påverka köpbeteendet hos våra respondenter vilket är i linje med teorierna, dock 
är det inte enbart priset utan även andra faktorer som bidrar till den förändringen.  
 
                                                 
90  Philip Kotler s. 255 
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När det gäller prisbilden för lokalproducerad livsmedelskategori uppfattades den som högre än 
för andra konventionella livsmedel. Detta stämmer överens med K. Bergströms m.fl. underökning 
som visade att även miljövänliga kravmärkta varor hade en högre prisbild. Detta var på grund av 
för få producenter och återförsäljare, relativt låga produktionsvolymer och därmed högre 
inköpspriser.96 Vi kan därmed dra parallellen mellan kravmärkta varor och lokalproducerade 
varor, då båda produceras i lägre volymer samt att antal producenter även för lokalproducerat är 
litet. Detta stöds även av respondenternas svar i vår undersökning om utbudet på 
lokalproducerade livsmedel i Umeå som de uppfattade som bristfälligt.  
 
Studien har visat att då efterfrågan på lokalproducerade livsmedel är hög bland respondenterna 
torts att lokalproducerade livsmedel är dyrare är inte priset den avgörande faktorn. 
Konsumenterna kan därför ses som okänsliga inför priser på dessa varor. Då priselasticiteten 
visar hur känslig efterfrågan på produkten är för ändringar i priset, kan vi konstatera att 
lokalproducerade livsmedel är mindre priselastiska. En vara med låg känslighet påverkar en 
ändring i efterfrågan i mindre utsträckning än en vara med hög känslighet.97 Detta gör att 
lokalproducerade livsmedel mest troligt inte skulle få mer än en marginell skillnad i efterfrågan 
om priset skulle ändras och är därmed relativt oelastisk. Det måste därför finnas andra fördelar 
som gör att lokalproducerat blir efterfrågat oavsett. P. Kotler menar att om konsumenten tycker 
att priset på en vara är acceptabel utifrån det värde den levererar blir varan mindre priskänslig 
och därmed mindre priselastisk.98  
 
En annan viktig faktor bakom köpbeteendet är referenspriser som refererar till tidigare 
observerade priser på antingen samma eller likartade varor99. Dessa priser är subjektivt 
uppfattade och kan oftast memoreras över en längre period100. Resultaten i studien visar på att 
samtidigt som många respondenter köper samma livsmedel vid varje inköp är de i stor 
utsträckning även medvetna om andra livsmedel och dess priser. Våra respondenter var i stort sett 
väl medvetna både om olika produkter som erbjuds i affärer och om vad dessa hade för prisbild. 
När de alltså skulle genomföra sitt köp tog de i beaktning vad olika likartade livsmedel hade för 
prisläge. Trots det efterfrågar respondenterna lokalproducerade livsmedel som upplevdes vara 
dyrare. Resultaten stödjer därmed teorin om att konsumenterna använder sig av referenspriser 
men inte alltid låter dessa påverka sitt köpbeslut. 
 
R. Diaz kom i sin studie fram till att för kvinnor, äldre personer och personer med lägre inkomst 
och utbildning är priset den mest avgörande faktorn vid köpbeslutet. Kvinnor ansågs vara mer 
prismedvetna än män samt att det var kvinnor som oftast skötte inköp av livsmedel i hushåll.101 
Våra resultat stödjer detta till viss del då kvinnorna i studien uppgav att de jämförde priser och 
märken mer utförligt än vad männen gjorde. Kvinnorna instämde även generellt i större grad än 
vad männen gjorde om att lokalproducerade livsmedel är dyrare än andra konventionella 
livsmedel, vilket tyder på att kvinnor kan vara mer prismedvetna. Vi vill även påpeka att 
majoriteten av respondenterna i studien utgjordes av kvinnor, vilket kan enligt R. Diaz bero på att 
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100 Roza Diaz, (2004), “Price knowledge: effects of consumers’ attitudes towards prices, demographics, and socio-
cultural characteristics, s. 406–428  
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kvinnor gör inköpen mer frekvent. Studien har även kommit fram till att förvärvsarbetande män 
ansåg i större utsträckning att lokalproducerade livsmedel var dyrare än andra konventionella 
livsmedel. Vilket kan tala för att den gruppen män är mer prismedvetna än andra män. Ett annat 
resultat var att arbetslösa män uppfattade i mindre utsträckning att lokalproducerade livsmedel 
var dyrare, trots att priset för denna grupp var allra högst avgörande vid val av livsmedel. För 
arbetslösa kvinnor var priset däremot inte lika väsentligt. Studenter angav att priset var avgörande 
för dem vid val av olika livsmedel. Då studenterna var den grupp som handlade lokalproducerade 
livsmedel allra minst kan vi anta att studenter i studien generellt var låginkomsttagare, vilket 
stämmer överens med R. Diaz resultat. Förvärvsarbetande kan också vara låginkomsttagare men i 
jämförelse med studenter och arbetslösa gör vi ett antagande att en förvärvsarbetande i 
genomsnitt har en större disponibel inkomst. Utbildning spelade inte heller någon större roll i 
respondenternas instämmandegrad om att priset var avgörande för dem. Ingen av grupperna 
urskiljde sig nämnvärt, då samtliga grupper angav att priset var något avgörande för dem vid val 
mellan lokalproducerade livsmedel och andra konventionella livsmedel. Det tyder på att 
utbildning inte är den faktorn som avgör vad våra respondenter anser om pris. Resultaten visade 
inte heller på att äldre personer var mer prismedvetna än personer i andra ålderskategorier. Alla 
respondenter instämde med påståendet om att priset var avgörande i deras val av livsmedel i 
nästan samma utsträckning. Detta gör att teorin angående personer med lägre inkomst, lägre 
utbildning och äldre människor skulle vara mer prismedvetna inte stämmer helt överrens med 
våra resultat. Detta då förvärvsarbetande var generellt mer prismedvetna än arbetslösa, samt att 
personer med både högre och lägre utbildning hade generellt samma instämmande grad i 
påståendet om priset var avgörande för dem. 
 
6.1.4 Reklam 
 
En viktig faktor bakom valet av produkter och varumärken är marknadsföring. De två vanligaste 
marknadsföringsverktygen är en mer generell marknadsföring via tv reklam och annonser samt 
en direkt marknadsföring via direktutskick och reklamblad samt kampanjer i butik. 
Marknadsföring är också ett sätt att informera konsumenter om nya produkter.102 80 % av 
respondenterna angav att de fick information om nya livsmedel via tv-reklam, annonser och 
tidningar, där den främsta informationskällan var direktreklam. Enligt Alvares & Casielles har 
reklambladen från butikerna en mer direkt påverkan på konsumenten i jämförelse med andra 
marknadsföringskanaler, och därmed påverkar konsumenters beteende i en mer direkt mening. En 
sådan typ av reklam ökar speciellt kring storhelger.103 En betydande del av respondenterna angav 
att de köpte lokalproducerade livsmedel vid storhelger och helgdagar, vilket går i linje med vad 
forskarna kom fram till. Även studerande som vanligtvis inte brukade handla lokalproducerade 
livsmedel handlade dessa i samband med högtider. Vi kan därför göra ett antagande att 
lokalproducerade livsmedel uppfattas som lyxvaror med högre prisbild som handlas vid speciella 
tillfällen, när hushåll är beredda att betala mer för livsmedlen. Varor med högre prisbild kräver 
även en mer riktad marknadsföring. Då våra respondenter generellt sett handlade mer 
lokalproducerat vid storhelger, tyder det på att direktreklam är det mest effektiva sättet att 
marknadsföra lokalproducerade livsmedel. Därmed blir denna typ av reklam en viktig faktor 
bakom köpbeteendet. 
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Enligt Papatla & Krishnamurthi finns det risk med en sådan typ av marknadsföring då kampanjer 
kan öka priskänsligheten hos konsumenterna104. Då vi vet att konsumenter är generellt okänsliga 
mot priset på lokalproducerade livsmedel kan en sådan typ av reklam öka priskänsligheten. Så 
länge det är prisreduceringar kring lokalproducerade livsmedel påverkar detta lojaliteten och 
priskänsligheten positivt. Däremot om kampanjer handlar om andra konventionella livsmedel kan 
detta påverka våra respondenters lojalitet till lokalproducerat på ett negativt sätt. En aspekt som 
man bör ha i beaktande är att enligt forskare är detta marknadsföringsverktyg inte hållbart över en 
längre period.  Papatla & Krishnamurthi menar att för att kunna få konsumenter byta sina 
köpvanor helt och mer långsiktigt är den generella marknadsföringen via tv reklam och annonser 
mer intressant.105 Den tv reklam som återfinns idag kring lokalproducerade livsmedel får alltså en 
effekt på köpbeteendet längre fram i tiden. Dessutom tar konsumenterna enligt Alvarez & 
Casielles i beaktning om det finns reklam för varan innan ett köpbeslut tas106. En betydande del, 
40%,  av respondenterna menar att reklam har en påverkan på deras efterfrågan på 
lokalproducerade livsmedel. Resultatet visar dock även att lika stor andel av respondenterna, 
40%, var osäkra på om reklamen skulle påverka deras efterfråga. Detta kan betyda att 
konsumenter själva inte är medvetna om vilken effekt marknadsföring ger på deras köpbeteende.  
 
6.1.5 Omgivning 
 
Omgivning är enligt P. Kotler en viktig yttre social faktor som påverkar konsumentens 
köpbeteende och därmed dennes val av varor och märken. Individens omgivning kan bland annat 
bestå av familj, arbetskamrater och vänner.107 Studien har visat att omgivning är en viktig 
informations- och marknadsföringskälla för många konsumenter. En fjärdedel av respondenterna 
angav att de fick information kring nya livsmedel som kommer ut på marknaden just genom sin 
omgivning. Den absoluta majoriteten respondenter hade någon eller några i sin omgivning som 
handlade lokalproducerade livsmedel. Att respondenterna kände till sin omgivnings köpvanor 
innebär att de diskuterar ämnet och därmed sannolikt de livsmedel som handlas. Då över 70 % av 
respondenterna själva handlade denna typ av livsmedel kan man göra ett antagande att 
omgivningen spelar en stor roll i individernas köpbeteende. Att så många handlar 
lokalproducerade livsmedel kan också innebära att dessa varor har ett gott rykte tack vare 
omgivningen vilket går i linje med P. Kotlers teorier.  
 
Av dem som fick information kring nya livsmedel från sin omgivning utgjorde kvinnor en större 
andel än män. Eftersom kvinnor är de som gör inköpen till hushåll oftare och att de är även mer 
prismedvetna än man, både enligt vår studie och även enligt R. Diaz studie, är det troligt att 
kvinnor diskuterar livsmedel med sin omgivning i större utsträckning än män108. Enligt P. Kotler 
är det även yrke och den sociala statusen som påverkar köpbeteende109. Majoriteten av dem som 
fick sådan information från omgivningen var förvärvsarbetande och studenter. Arbetslösa 
personer var de som fick denna information i allra minsta grad. Dessutom hade över 80 % 
universitets/högskole- och 3-årig gymnasial utbildning, vilket var den högsta föreslagna 
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utbildningsnivån i enkäten. Då detta går i linje med att en stor del av de förvärvsarbetande hade 
en högskoleutbildning och studerande hade en minst 3-årig gymnasial utbildning kan detta tyda 
på att personer med högre utbildning generellt diskuterar ämnet livsmedel med sin omgivning 
oftare än personer med lägre utbildning. Detta gör att dessa respondenter även är mer upplysta 
om olika livsmedel.  
  
6.2 Inre faktorer 
 
6.2.1 Attityder 
 
Attityder är en av konsumentens inre faktorer som påverkar köpbeteendet.110 Även Goldsmith 
m.fl. menar att attityder har ett positivt samband med köpbeteendet111.  Attityder formas av 
kombination av konsumentens uppfattning och en utvärdering av uppfattningen kring 
lokalproducerade livsmedels attribut.112 I denna undersökning har konsumenterna fått betygssätta 
sina uppfattningar kring attributen hos lokalproducerade livsmedel och utvärdera dessa. 
Attributen som vi valt ut för observation är miljövänlighet, utbud och pris på lokalproducerade 
livsmedel. Resultaten pekar på att attributet miljövänlighet hos lokalproducerade livsmedel hade 
högst instämmandegrad bland andra attribut vilket gjorde att dessa uppfattades som miljövänliga. 
Dessutom utvärderade konsumenterna miljövänligheten väldigt högt. Ett brett utbud av 
lokalproducerade livsmedel värderades förhållandevis högt. Däremot uppfattade respondenterna 
att utbudet på dessa i Umeå var ganska litet. Respondenterna uppfattade dessutom dessa som 
relativt dyra. Dock visade resultaten att priset inte var avgörande vid valet mellan 
lokalproducerade och andra konventionella livsmedel.   
 
Då den totala attityden gentemot objektet är ett förhållande mellan uppfattning av attribut och hur 
viktiga dessa attribut är för konsumenten, kan vi utifrån respondenternas svar identifiera attityden 
till lokalproducerade livsmedel hos konsumenter i Umeå113. Studien visar på att konsumenterna 
har en positiv uppfattning om lokalproducerade livsmedel och dess egenskaper men att de inte 
värderade dessa egenskaper i samma stora uträckning. Generellt har konsumenter i 
undersökningen en positiv attityd till lokalproducerade livsmedel. Det bör nämnas att den 
positiva attityden kan ha formats på grund av påverkan av yttre faktorer. Enligt McEachern & 
Willock kan attityder formas och ändras av övertygelser. Den vanligaste yttre faktorn som kan 
övertyga om fördelar med en viss produkt, enligt dem, är marknadsföring.114 Marknadsföring av 
miljövänliga lokalproducerade livsmedel kan därför ha betydelse för hur respondenternas 
attityder formas genom att marknadsföringen kan övertyga dem om fördelar med dessa 
livsmedel. Då majoriteten av konsumenterna uppger att deras främsta informationskälla kring nya 
livsmedel är reklam, kan vi göra ett antagande att det är just reklam som övertygar om fördelar 
med lokalproducerade livsmedel. Då omgivning är en annan stor informationskälla för 
respondenterna kan vi göra ett antagande att omgivningen även den kan övertyga dem. Om 
omgivningens information kring en vara är till fördel för varan, kan man även likna omgivningen 
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med marknadsföring. Då majoriteten av respondenterna själva handlar lokalproducerade 
livsmedel och har även en stor del av sin omgivning som handlar dessa kan man göra ett 
antagande att även omgivningen kan övertyga om fördelar med ett livsmedel. Både omgivning 
och marknadsföring som båda är yttre faktorer mest troligt spelar en stor roll i övertygelsen, 
vilket går i linje med ovannämnda teorin.  
 
Både omgivning, attityder och reklam, som i sin tur också har påverkan på attityder, är alltså 
några av de faktorer som har en effekt på våra konsumenters köpbeteende och beslutsprocess. Att 
enbart ha en positiv attityd till en vara innebär inte att man köper denna vara. K. Bergström m.fl. 
kom fram i sin studie till att trots att konsumenterna uppvisade en positiv attityd till miljövänliga 
livsmedel handlade de inte dessa livsmedel115.  De positivt inställda konsumenterna i vår 
undersökning brukar däremot handla lokalproducerat trots dess högre prisbild, vilket motsäger 
Bergströms resultat. Det bör därför finnas något annat som tilltalar konsumenterna i produkterna. 
Lokalproducerade varor måste därför generera ett värde för respondenterna, vilket gör att dessa 
livsmedel urskiljer sig bland andra varor116.  
 
6.2.2 Värdeskapande 
 
För att en konsument ska köpa en viss produkt måste denna produkt generera ett värde till 
konsumenten117. För att mäta vilket värde en produkt levererar till konsumenten kan man 
använda konsumentens grad av lojalitet som mätverktyg118. Respondenterna i studien instämde i 
större utsträckning med att de köpte lokalproducerade livsmedel när och om dessa uppfyllde 
deras krav på ett livsmedel. Då majoriteten av de tillfrågade var positivt inställda till 
lokalproducerade livsmedel och faktiskt handlade dessa livsmedel regelbundet kan vi anta att de 
även har en sann lojalitet till dessa. Samtidigt angav de tillfrågade att det oftast är priset som 
avgör köpet av ett livsmedel trots att det uppfyllde deras krav på ett livsmedel. Därför passar även 
latent lojalitet in på våra respondenter. Vi kan därför göra ett antagande att respondenterna har en 
sann lojalitet då de brukar återkomma till samma varor men att de är medvetna om vilka 
alternativ som finns och jämför priser. Inom de kategorierna livsmedel där sann lojalitet bland 
respondenterna utmärkte sig mest fanns mejeriprodukter, kött, bröd och grönsaker. En annan 
aspekt som stödjer att konsumenterna har en sann lojalitet är att en stor del av respondenterna 
angav att även om reklam inte skulle finnas skulle de ändå efterfråga dessa livsmedel. Då vi vet 
att reklam påverkar konsumenters köpbeteende och får dem att ändra sina inköpsvanor, talar 
resultatet på denna fråga för att konsumenter skulle vara trogna lokalproducerade livsmedel även 
utan reklam. Endast i några få fall har våra respondenter en falsk lojalitet. Detta är för att de 
ibland brukar köpa lokalproducerade varor i brist på andra alternativ. Ännu mer sällan handlade 
de inte lokalproducerade livsmedel då de ansåg att dessa inte uppfyllde deras krav på livsmedel. 
Då respondenternas instämmande grad på dessa påståenden var väldigt låg anser vi inte att 
konsumenterna i Umeå har en sådan lojalitet gentemot lokalproducerat. Då konsumenterna oftast 
har sann lojalitet med vissa inslag av latent lojalitet gentemot lokalproducerade livsmedel bör det 
innebära att lokalproducerade livsmedel genererar ett värde till konsumenterna som tilltalar till 
återkommande köp av just dessa varor vilket överrensstämmer med teorierna för värdeskapande. 
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Vilken kunskap om produkten samt hur medveten man är kring livsmedels olika attribut har en 
koppling till vilket värde det livsmedlet genererar till konsumenten. Enligt means - end chain 
teorin är konsumenternas kunskap om produkten sammanlänkad med det värde som produkten 
genererar.119 De respondenter som har sann lojalitet gentemot lokalproducerade livsmedel och 
handlar dessa livsmedel vid varje inköp eller varje vecka, har universitets- eller 3-årig gymnasial 
utbildning. Dessutom anser personer med en sådan utbildning i större utsträckning än de med 
lägre utbildning att lokalproducerade livsmedel är miljövänliga.  Det kan tolkas som att individer 
med högre utbildning har mer kunskap och är mer medvetna om lokalproducerade livsmedel. 
Endast en liten del av respondenterna ansåg att de inte visste om de livsmedel som de brukade 
handla var lokalproducerade eller inte. Detta tyder på ett mycket lågt medvetande kring 
lokalproducerade produkter och livsmedel som handlas och konsumeras hos dessa konsumenter. 
Generellt var medvetandet kring lokalproducerade livsmedel ändå relativt högt bland 
respondenterna. Detta kan delvis förklaras med att respondenterna brukar diskutera dessa 
livsmedel med sin omgivning. Dessutom får de information om sådana livsmedel genom olika 
marknadsföringskanaler. Anselmsson m.fl. menar att om en viss vara inte finns med i 
konsumentens medvetande kommer denne inte att välja just den varan eller det märket120.   
 
Även kunskap kring vilka lokalproducerade livsmedel som var miljövänliga var relativt bra hos 
respondenterna, då den absoluta majoriteten angav rätta svar på frågan om olika grönsakers 
miljövänlighet. Av de föreslagna produkterna var broccoli från Sverige, morötter från Sverige 
och mjölk från Västerbotten (utifrån Umeåbornas perspektiv) mer miljövänliga. När denna fråga 
formulerades av författarna fanns det en intention att testa frågan mot respondenternas utbildning, 
men då den absoluta majoriteten svarat rätt på frågan fanns det ingen anledning att se på frågan 
utifrån utbildningen. Det innebär alltså att utbildningsnivån i detta fall inte var avgörande. 
Däremot noterade vi generellt att frågan uppfattades som svår av respondenterna. Att frågan 
uppfattades som svår är inte märkligt då det inte alltid är lätt att avgöra om ett lokalproducerat 
livsmedel är mer miljövänligt än ett livsmedel som är transporterat från ett annat land. 
Exempelvis är salladsgrönsaker odlade i Spanien och transporterade till Sverige ur en 
miljövänlighets synpunkt mer miljövänliga än salladsgrönsaker odlade och konsumerade i 
Sverige. Detta är eftersom salladsgrönsaker inte kan bli odlade naturligt i Sverige och kräver 
växthusuppvärmning som i sin tur kräver mer energi än vad som går åt att frakta Spanska 
salladsgrönsaker till Sverige.121 Det omvända gäller däremot för exempelvis rotgrönsaker. Detta 
gör att vissa lokalproducerade livsmedel alltså kan få positiva fördelar av ett attribut som 
miljövänlighet trots att de inte besitter detta. Zanoli och Naspetti menar att dessa livsmedel 
genererar ett värde till konsumenten som inte baseras på ett attribut som produkten besitter122. 
Enligt means-end chain teorin är detta en psykologisk valprocess där konsumenten försöker att 
uppfylla mål med sitt köp av exempelvis salladsgrönsaker från Sverige. Detta köp skulle 
troligtvis generera ett mindre värde till konsumenten om denne hade tillräcklig kunskap om 
attributet miljövänlighet hos dessa grönsaker.123 
 

                                                 
119 R. Zanoli, S. Naspetti , s. 643-653  
120 J. Anselmsson, U. Johansson, N. Persson, s. 404–415 
121 http://www.mat.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel.asp?lngCategoryId=959&lngArticleId=921 
122 R. Zanoli, S. Naspetti, s. 643-653 
123 Ibid, s. 643-653 
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Enligt Anselmsson m.fl. finns det flera dimensioner som kan användas för att utvärdera om en 
produkt generar ett värde till konsumenten. Dessa dimensioner är lojalitet, kvalité, medvetande, 
associationer och unikhet. De alla dimensionerna tillsammans gör att en vara blir unik, då 
författarna menar att det är just varans unikhet som generera ett mervärde.124 Våra respondenter 
uppvisar några av dessa dimensioner. De har sann lojalitet till lokalproducerade livsmedel och är 
alltså lojala gentemot dessa livsmedel. De värderar god kvalité på varor som allra högst vid val av 
butik där dessa varor handlas. Majoriteten av respondenterna har även en hög medvetenhet kring 
lokalproducerade livsmedel. Det vi inte har undersökt i studien är vad konsumenter associerar 
olika varor med. I Anselmssons m.fl. undersökning var associationerna kring ursprunget av varan 
den mest avgörande faktorn vid köpbeslutet125. Det vi vet i studien är att respondenterna är 
medvetna om lokalproducerade livsmedels miljövänlighet. De har även goda kunskaper kring 
vilka av dessa livsmedel som är miljövänliga. Då attributen miljövänlighet hos dessa livsmedel 
sannolikt och mest logiskt associeras med kortare transportsträckor, en så kallad ”matmil”, kan 
man göra ett antagande att även våra respondenter associerar livsmedel med dess ursprung före 
köpet. Dessutom måste livsmedel enligt Anselmsson vara unika för att generera ett värde.  
Undersökningen har visat att trots en uppfattning om att lokalproducerade livsmedel är dyrare än 
andra konventionella livsmedel handlade majoriteten av konsumenterna lokalproducerade 
livsmedel. Detta tillsammans med ett begränsat utbud gör att lokalproducerade livsmedel på 
något sätt utmärker sig bland andra livsmedel och lockar till köp. Lokalproducerade livsmedlens 
samlade attribut är alltså för konsumenten tillräckligt unika för att leda till köp vilket går i linje 
med teorin kring en varas unikhet. 
 
6.3 Köparens beslutsprocess 
 
För att kunna visa hur konsumenternas beslutsprocess ser ut i förhållande till de livsmedel som 
handlas försöker vi identifiera de olika typerna av köpbeteende hos konsumenter. Enligt P. Kotler 
finns det fyra typer av köpbeteende; komplext, variationssökande, dissonansreducerande och 
vanemässigt.126 De tillfrågade konsumenterna i studien instämde i hög grad att de köper de varor 
som de är vana att köpa och byter sällan produkter eller märken, vilket är karaktäristiskt för ett 
vanemässigt köpbeteende. Konsumenterna väljer livsmedel av vana utan att göra en direkt 
jämförelse mellan märken och priser. Respondenterna har dock även instämt i en nästan lika hög 
grad att de även har god kännedom om priser och varor och att de gör en noggrann jämförelse 
mellan likartade varor innan de bestämmer sig för köp. Ett sådan förfarande är typiskt för ett 
komplext köpbeteende. Då denna typ av köpbeteende enligt P. Kotler är mer karakteristiskt för 
köp av dyrare varor när konsumenten har ett mycket större engagemang i köpet127.  Som ett 
exempel på ett sådant beteende kan man nämna ett köp av en tv-apparat eller ett kylskåp. När det 
gäller livsmedel menar vi att dessa tillhör varor med en relativt låg prisbild. Respondenterna 
uppvisar att de båda typen av köpbeteende är vanligt förekommande vid köptillfället. Då 
vanemässigt köpbeteende enligt teorierna inte nödvändigtvis innebär att man är trogen en vara, 
utan att man även kan köpa denna vara endast eftersom man är van att köpa den128.  Tar man det i 
beaktande kan man göra ett antagande att efter att noggrant ha jämfört olika varor och priser 

                                                 
124 J. Anselmsson, U. Johansson, N. Persson, s. 404-405 
125 Ibid s. 404–415 
126 P. Kotler, s.276-278 
127 Ibid s.276-278 
128 Ibid s.276-278 
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bestämmer sig våra konsumenter för köp, och därefter brukar handla samma typ av vara. Man gör 
alltså en jämförelse en gång och därefter handlar samma vara utan att göra en ny jämförelse vid 
varje köptillfälle.  
 
Även dissonansreducerande köpbeteende var vanligt förekommande bland konsumenterna då de 
hade god kännedom om varor och priser, och det som avgjorde köpet var priset. Däremot var 
variationssökande köpbeteende den typ av beteende som stämde minst på respondenterna. 
Respondenterna instämde i en väldigt liten utsträckning med att de gärna varierar mellan olika 
livsmedel utan att ta i beaktande priser. Konsumenterna i studien är alltså prismedvetna individer 
som gör ett köp efter att ha jämfört referenspriser på likartade varor.  
 
Sett utifrån respondenternas personliga egenskaper som kön, framkom det några skillnader 
mellan män och kvinnor i studien. Det vanemässiga köpbeteendet var högre representerat bland 
männen än bland kvinnorna. Manliga konsumenter var alltså i större uträckning mer benägna att 
vanemässigt återgå till samma märken och varor som de sedan tidigare hade kännedom om. Detta 
kan troligen förklaras med att det är kvinnor som gör inköpen oftare och är därmed mer 
engagerade i val mellan olika livsmedel129. I det variationsmässiga köpbeteendet som 
respondenterna gemensamt uppgav var minst karakteristiska för dem var männen de som i störst 
utsträckning kände igen sig i påståendet. Männen var alltså mer benägna att variera mellan olika 
livsmedel utan att jämföra priser på dessa. Kvinnorna var inte lika benägna att variera utan att 
jämföra med andra varor och märken vilket är i motsats till ett variationsmässigt köpbeteende. 
Kvinnorna menade istället att de i större uträckning försökte jämföra mellan olika livsmedel och 
ansåg att de hade god kännedom om priser och varor vilket stämmer överrens med ett mer 
komplext köpbeteende. Detta stödjer R. Diaz studie som kom fram till att det var kvinnor som var 
mer prismedvetna än män130.  
 

                                                 
129 Roza Diaz (2004) “Price knowledge: effects of consumers’ attitudes towards prices, demographics, and socio-
cultural characteristics, s. 412-422 
130Ibid, s. 412-422 
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7. Slutsatser och diskussion 
 

Frågeställning  
 
Vilka faktorer påverkar konsumenter att köpa lokalproducerade livsmedel samt hur ser 

köpbeteendet ut för konsumenterna i Umeå gentemot lokalproducerade livsmedel? 

 
Syfte 
 
Vårt syfte med studien är att undersöka ur ett konsumentperspektiv vilka de avgörande faktorer 

är vid valet mellan lokalproducerade livsmedel och andra konventionella livsmedel. Vi kommer 

även att undersöka Umeå konsumenters köpbeteende gentemot lokalproducerade livsmedel. 

 
Miljövänligheten som attribut hos lokalproducerade livsmedel påverkar konsumenterna i en 
positiv riktning. Majoriteten av respondenterna brukar regelbundet handla lokalproducerade 
livsmedel samtidigt som de uppfattar dessa som miljövänliga. Trots att lokalproducerat även 
uppfattas som dyrare än andra konventionella livsmedel, är efterfrågan på dessa hög. Detta, enligt 
oss, tyder på att dessa genererar ett värde till konsumenterna. Miljövänligheten som attribut hos 
lokalproducerade livsmedel har fått en avgörande roll i konsumenternas köpbeteende och det är 
mest troligt det värde som tilltalar till köp. 
 
Att handla lokalproducerat kan vara ett sätt att visa sitt ställningstagande gentemot 
miljöföroreningar och miljöförstörningar. Att konsumenten köper något som denne anser vara 
miljövänligt är ett tecken på att denne vill visa att den tagit ställning i miljöfrågan. Att vara 
miljövänlig kan även vara en fråga om status, detta är dock inte empiriskt fastslaget i denna 
studie. Däremot kan det numera ses som trend att ha ett utbrett miljötänkande och göra 
miljövänliga handlingar. Just den tillfredställande känslan av att man har gjort något gott för 
miljön, som man får genom att handla miljövänliga lokalproducerade livsmedel, är sannolikt det 
värde som dessa livsmedel genererar. 
 
Majoriteten av konsumenterna är väldigt prismedvetna. Detta gäller speciellt kvinnor, vilket går i 
linje med att det är kvinnor som oftare än män gör inköp av livsmedel i ett hushåll och är därmed 
mer prismedvetna. Priset är dock i många fall avgörande för de flesta konsumenter i deras val 
mellan olika livsmedel. Prismedvetenhet framgår även av att konsumenterna använder sig av 
referenspriser innan de gör ett köp. Däremot är inte referenspriser alltid avgörande och påverkar 
inte alltid köparens beslut. Trots att lokalproducerade livsmedel anses ha en högre prisbild än 
andra livsmedel är inte priset avgörande vid val av just dessa livsmedel. Detta tyder på att 
lokalproducerade livsmedel inte är priselastiska och att konsumenter är i stor utsträckning 
okänsliga mot priset på dessa.  
 
Även fördelaktiga priser i affären är mindre avgörande för respondenterna vid deras val av en 
butik. Inte heller affärens lättillgänglig spelar en avgörande roll för dem. Det som är mer 
avgörande är brett utbud och bra kvalité på varor. Detta tyder på att respondenterna är beredda att 
resa till affären för att få det rätta utbudet och den rätta kvalitén.  
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Utbud på miljövänliga livsmedel är även det ganska viktigt för respondenterna. I och med att de 
vanligaste livsmedel som handlas av respondenterna är mejeriprodukter, och i mindre 
utsträckning kött, bröd och grönsaker kan man dra slutsatsen att det är också de varor som 
erbjuds i Umeå. Utbudet på dessa varor kan vara stort men utbud på lokalproducerad kategori av 
livsmedel är definitivt ofullständigt. Detta påstår vi utifrån teorier om att konsumenter köper det 
som finns på butikshyllorna. Bristande utbud på lokalproducerat kan bero på att inköpspriset är 
för högt för att få butiker att erbjuda dem till konsumenterna. Det kan även bero på att det finns 
för få producenter och leverantörer och att det befintliga utbudet hos dessa är för litet. Då 
konsumenternas efterfrågan kommer på sista plats i återförsäljarnas prioriteringslista vid inköp av 
varor, måste det vara det höga inköpspriset och för litet sortiment hos producenterna som är 
förklarande faktorer till det låga utbudet och den högre prisbilden på dessa. 
 
Om efterfrågan går upp på lokalproducerade livsmedel måste tillgängligheten för dessa varor 
följa med i samma takt. Tillgängligheten och utbudet på lokalproducerat möter idag inte de krav 
som konsumenterna har. Om inte utbudet ökar på lokalproducerade livsmedel kan det ha negativa 
följder på köpbeteendet gentemot dessa livsmedel, då konsumenterna kan börja efterfråga andra 
varor. Möjligheten till att öka produktionsvolymerna och därmed sänka produktionskostnaderna 
och även inköpspriset och priset till slutkund finns tack vare den redan stora befintliga 
efterfrågan. Det positiva med lokalproducerade livsmedel är att det sannolikt snabbt går att 
distribuera varor till butiken och tillgodose efterfrågan. Slående många av dem som ingick i 
undersökningen påtalade just, vid sidan av enkäten, om hur viktigt det är att lyfta fram 
lokalproducerade livsmedel då det medför fördelar som inte andra livsmedel kan erbjuda.  
 
Den stora efterfrågan på lokalproducerat kan delvis förklaras av att konsumenterna blir mer och 
mer mån om miljön och bestämmer sig för att handla miljövänliga livsmedel oberoende av yttre 
påverkan. Samtidigt med tanke på att media spelar en ofantligt stor roll i att informera oss och 
varna oss om miljön kan man inte utesluta medias påverkar på våra attityder och köpbeteende. 
Mediepåverkan har dock inte empiriskt testats i denna studie. Däremot har 
marknadsföringspåverkan undersökts. Då vi antar att om inte diskussionen fördes i media, skulle 
inte reklam om miljövänliga livsmedel ha lika stor påverkan på konsumenter. Resultaten pekar 
entydigt på att reklam i form av reklamblad från butiken är en avgörande faktor som påverkar 
konsumenternas köpbeteende. Reklam är dessutom konsumenternas främsta informationskälla 
om nya livsmedel som kommer ut på marknaden. Även andra marknadsföringsverktyg som tv 
reklam, annonser och information om livsmedel i matlagningstidningar är effektiva 
informationskällor. Däremot beroende på vilken marknadsföringskanal som används påverkas 
köpbeteendet kortsiktigt eller långsiktigt. Direktreklam i form av utskick har nästan direkt 
påverkan på köpbeteendet, dock handlar det oftast om kortsiktiga förändringar. Reklam på 
lokalproducerade livsmedel kring exempelvis storhelger är ett mycket påverkande 
marknadsföringsverktyg som ändrar köpbeteendet även hos dem som inte är benägna att ändra 
det. Detta tyder på att lokalproducerade livsmedel även kan uppfattas som lyxvaror i en viss mån, 
då dessa handlas i samband med högtider när hushållen är beredda att betala mer för livsmedel. 
TV reklam har däremot en mer långsiktig påverkan på köpbeteendet och ändrar inte bara 
efterfrågan utan även attityder, vilket diskuteras längre ner i avsnittet. Trots all reklam som finns 
kring lokalproducerade livsmedel tror vi att vid marknadsföring av denna livsmedelskategori 
framgår det inte alltid att dessa är lokalproducerade och i många fall miljövänliga livsmedel. Utan 
att vi tror att dessa exponeras som alla andra livsmedel. Det kan medföra att konsumenter får 
ofullständig information kring ett livsmedel, vilket kan vara avgörande för köpbeslutet. Är det 
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viktigt för en konsument att handla miljövänliga livsmedel kommer denne troligen inte att handla 
ett livsmedel om det inte framgår att livsmedlet är miljövänligt. Detta påstår vi utifrån att en stor 
del av respondenterna inte visste om de faktiskt handlade lokalproducerade livsmedel eller inte. 
Detta tyder på att marknadsföring av dessa livsmedel bör vara mer miljöinriktad, för att öka 
medvetenheten kring lokalproducerat. Detta kan öka konsumenternas efterfrågan gentemot 
lokalproducerade livsmedel ännu mer. Det påstår vi då vi vet att värdet i lokalproducerade 
livsmedel för konsumenter är i många fall deras miljövänlighet.  
 
Marknadsföringen spelar dock inte bara en informerande roll. Den är även en övertygande faktor 
som kan forma och förändra attityder. För att kunna påverka attityder spelar övertygelsen en 
viktig roll. Marknadsföring av miljövänliga lokalproducerade varor kan därför spela en stor roll i 
hur respondenternas attityder har formats till det positiva genom att övertyga dem om fördelar 
med en viss produkt. Då majoriteten uppger att deras främsta informationskälla kring livsmedel 
är reklam, kan man inte utesluta att det är just reklam som har bidragit till den positiva attityden 
till lokalproducerade livsmedel. Är konsumenten positivt inställd till dessa varor kommer en 
reklam som riktar sig in på miljövänliga aspekter troligen få en bättre inverkan på konsumentens 
köpbeteende än reklam som riktar in sig på andra attribut.  
 
Omgivning kan sannolikt vara en annan källa till övertygelse. Då en stor del av respondenterna 
får information kring nya livsmedel just från sin omgivning är omgivningens åsikt kring dessa en 
viktig faktor som avgör om den omtalade varan köps eller inte. Då omgivningen består av 
individer kan deras uppfattning om olika livsmedel, dess smak, kvalité, nyttighet och även pris 
ofta vara subjektiv. Det kan alltså finnas risk att en individs upplevelse av ett livsmedel inte alltid 
stämmer överens med en annan individs upplevelse av samma livsmedel. Det är därför viktigt att 
den information man får från omgivningen är positiv och till en fördel för lokalproducerade 
livsmedel. Omgivningen är kanske den mest pålitliga informationskällan för konsumenterna då 
informationen som ges är mindre kommersiellt präglad. Är informationen från omgivningen 
positiv kring en vara är det sannolikt att den även handlas av konsumenterna. Genom att 
informera respondenterna om nya livsmedel kan omgivningen medvetet och även omedvetet 
övertyga de om fördelar med vissa varor, vilket kan leda till köp. Då majoriteten av 
respondenterna handlar lokalproducerade livsmedel har de även huvudparten av sin omgivning 
som handlar dessa livsmedel. Vi kan därför inte utesluta att omgivningen är en annan faktor som 
kan vara ursprunget till övertygelse för våra respondenter och därmed bidra till den positiva 
attityden kring lokalproducerade livsmedel. Dessutom menar vi att omgivningen spelar även en 
inlärande roll, det vill säga att genom att diskutera livsmedel med sin omgivning, får 
konsumenter mer information kring livsmedel och dess miljövänlighet. Diskussionen kring 
livsmedel uppstår oftast mellan personer som är förvärvsarbetande eller studenter. Detta kan tyda 
på att man har större chanser att diskutera ämnet när man är student och har en stor 
bekantskapskrets. Är man förvärvsarbetande kan det tyda på att sådana diskussioner uppstår 
mellan kollegor på arbetsplatsen.  
 
Då den absoluta majoriteten konsumenter är medvetna att deras omgivning handlar 
lokalproducerat innebär att de dels har diskuterat området och dels att de är medvetna om vilka 
fördelar lokalproducerade livsmedel har. Diskussion med omgivningen har alltså påverkan på 
konsumenternas efterfrågan och köpbeteendet. Vi vill även mena att konsumentens köpbeteende 
kan formas efter och liknar sin omgivnings köpbeteende.   
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Omgivningen är inte bara att betrakta som ett yttre stimuli utan den får även konsekvenser för de 
inre faktorerna hos konsumenten. Omgivningen har en påverkan på attityderna kring 
lokalproducerade livsmedel. Konsumenternas attityd gentemot lokalproducerade livsmedel anser 
vi är väldigt positiv. Då konsumenterna tar till sig den information som deras omgivning ger 
samtidigt som omgivningen köper lokalproducerade livsmedel gör att vi kan dra slutsatsen att det 
finns ett medvetande kring lokalproducerat. Medvetande är en av de inre faktorerna som enligt 
teorier har påverkan på köpbeteende, vilket vi även i denna studie kan urskilja.  Många 
respondenter, speciellt de med högre utbildning, anser i stor utsträckning att lokalproducerade 
livsmedel är miljövänliga, samtidigt som att de handlar dessa livsmedel. Då medvetandet och 
kunskap kring en produkt är sammanlänkade med det värde produkten genererar anser vi att det 
är just miljövänligheten som i första hand är värdet för konsumenterna. Detta tyder på att 
medvetande kring lokalproducerade livsmedel också spelar en stor roll vid köpbeslutet.  
 
Konsumenterna är inte bara medvetna om lokalproducerade livsmedel utan att de också handlar 
dessa regelbundet. De visar sig alltså vara väldigt lojala kunder till de märken och varor de köper. 
Deras lojalitet är sann med några latenta inslag. Latent lojalitet framgår då många anger att de 
brukar jämföra priser och varor före köpet. Detta kan innebära att genom att jämföra priser och 
märken före köpet beslutar sig konsumenten till att köpa en vara. Vid de kommande 
inköpstillfällena tas köpbeslutet däremot mest troligt utifrån de tidigare jämförelserna, vilket 
resulterar i sann lojalitet. Här har vi konstaterat att kvinnor är mer prismedvetna, det är dessutom 
kvinnor som brukar handla livsmedel oftare än män i ett hushåll. Återkommande köp av 
lokalproducerade livsmedel med dess högre prisbild måste därför innebära att dessa genererar ett 
värde till konsumenterna. Vi anser att lokalproducerade livsmedel måste ha fler attribut som gör 
dem unika nog för att klara av konkurrensen. Det värdet är inte bara miljövänlighet utan även bra 
kvalité. Då vi inte vet om konsumenterna upplever att lokalproducerat har bättre kvalité, drar vi 
ändå den slutsatsen att de anser det. Detta eftersom majoriteten av konsumenter värderar bra 
kvalité på varor i allra högsta utsträckningen vid val av en livsmedelsbutik samt att de köper 
dessa varor regelbundet.  Dessutom anser vi att attributen miljövänlighet hos denna 
livsmedelskategori associeras mest troligt med kortare transportsträckor. Med detta menar vi att 
konsumenter associerar även lokalproducerade livsmedel med deras ursprung före köpet. 
 
Vi anser att lokalproducerade livsmedel har skapat en unikhet som gör att de kan leverera ett 
värde till konsumenterna som talar för att en sann lojalitet är mest karakteristika hos 
respondenterna. Vi menar därför att lojaliteten formas inte bara av reklam och omgivning utan 
även av det värde som lokalproducerade livsmedel genererar till konsumenterna. 
Lokalproducerade livsmedel måste ha något alldeles unikt i sig för att kunna locka till köp trots 
det låga utbudet och den högre prisbilden. Det unika anser vi vara miljövänlighet.  
 
Sammanfattningsvis anser vi att konsumenter i Umeå har vanemässigt köpbeteende med vissa 
inslag av komplext köpbeteende gentemot livsmedel generellt. Däremot är det vanemässigt 
köpbeteende gentemot lokalproducerade livsmedel som är mest karakteristika för dem då vi drar 
slutsatsen att konsumenter kan göra en jämförelse mellan olika varor och priser, dock görs detta 
en gång. Därefter handlar konsumenter de varor som de gjort en jämförelse för vid tidigare 
tillfälle.  
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8. Sanningskriterier 
 
 
Detta kapitel har som syfte att redogöra för studiens kvalité sett utifrån reliabilitets- samt 

validitetskriterier.  

 

8.1 Reliabilitet och validitet 
 
En studies reliabilitet grundar sig i tillförlitligheten i mätmetoden och om samma resultat kan 
återfås om studien upprepas131. För kvalitativ metod kallas det kriteriet för replikation. För att 
detta ska vara möjligt måste bland annat arbetsgången för studien, forskarnas verklighetssyn, 
operationalisering av teorier, enkätkonstruktion och genomförandet av underökningen vara tydlig 
och korrekt återgivna i arbetet.132 Då detta är så tydligt som möjligt återgivet i arbetet, anser vi att 
möjligheten för replikation av studien av andra forskare i framtiden är god. 
 
Reliabiliteten riktar sig även in på hur noggrant forskaren genomfört undersökningen och om 
metoden för undersökningen är den mest lämpliga. 133 För att undersöka vilka faktorer som 
påverkar konsumenternas köpbeteende gentemot lokalproducerade livsmedel skulle till exempel 
ett alternativ vara att genomföra en observationsstudie. Med denna metod skulle man kunna 
observera huruvida respondenterna handlade lokalproducerade livsmedel eller inte. Detta skulle 
dock försvåra mätningen av faktorer som faktiskt påverkade konsumenternas köpbeslut. Att 
genomföra en kvalitativ studie och istället intervjua respondenterna skulle kunna vara ett annat 
alternativ. Intervjuer skulle visa mer ingående de enskilda individers köpbeteende gentemot 
lokalproducerade livsmedel samt undersöka djupare vilka faktorer som påverkar det. Intervjuer 
skulle även kunna bidra till att fler faktorer kunde identifieras än de genom en kvantitativ studie. 
Nackdelen med kvalitativ undersökning är dock att det avsevärt skulle begränsa antal 
respondenter och visa en betydligt begränsad bild av Umeå konsumenters köpbeteende. Att 
däremot genomföra intervjuer med samtliga respondenter skulle inte vara praktiskt möjligt för 
oss. Genom enkätundersökningen har vi kunnat nå en bred grupp respondenter i olika åldrar, kön, 
med olika sysselsättning och utbildningsbakgrund. Genom att genomföra undersökningen på 
livsmedelsbutiker har vi säkerställt att de tillfrågade var konsumenter. Dessutom bidrar ett större 
antal respondenter till att det blir lättare att generalisera svaren och se skillnader mellan de olika 
grupperna. Då enkäten var omfattande och innehöll många frågor anser vi att vi har fått en bra 
bild av respondenternas köpbeteende. Därför är enkätundersökningen i denna studie den bästa 
metoden för att kunna mäta och se skillnader mellan konsumenternas köpbeteende samt vilka 
faktorer som påverkar det.  
 
För en kvantitativ forskning är generaliserbarheten en viktig del för att studien ska uppnå en hög 
kvalitet. Med generaliserbarhet menas att det resultat som forskningen kommer fram till ska 
kunna appliceras på hela populationen och inte enbart på det stickprov som undersökningen är 
gjord på.134 De resultat som denna studie uppvisat ska alltså kunna generaliseras på samtliga 
konsumenter i Umeå. Vi anser att studien har en bra fördelning gällande respondenternas ålder, 
                                                 
131 A. Bryman, E. Bell, s. 102 
132 Ibid s. 99-101 
133 Ibid s. 48,93-95 
134 Ibid s. 99-101 
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sysselsättning, kön och utbildning, vilket gör att populationen kan ses som representativ ur den 
synvinkeln. Då undersökningen genomfördes uteslutande på stormarknader i Umeå innebär det 
att den grupp konsumenter som enbart brukar handla på mindre butiker är eliminerad ur studien. 
Vi menar att genom att genomföra undersökningen på fler och mindre affärer skulle 
generaliserbarheten för studien öka.  I det fallet då konsumenter som inte besöker stormarkader 
har ett utpräglat annorlunda köpbeteende blir inte resultaten generaliserbara. Vi gör dock 
bedömningen att de skillnader som ligger mellan konsumenter som besöker stormarknader skiljer 
sig marginellt från dem som enbart besöker mindre butiker. 
 
Ett annat viktigt kriterium för en kvalitativ forskning är kausalitet. Denna studie har genom en 
enkätundersökning mätt vilka faktorer som påverkar och hur de påverkar konsumenternas 
köpbeteende. Då vi genom mätningen fått fram orsak och verkan samband mellan faktorer för 
påverkan och vilken påverkan de får, anser vi att studien även har nått kausalitet. Omfattningen 
av de slutsatser som studien drar av dessa kausala samband får konsekvenser för validiteten. För 
att validiteten ska vara hög för de kausala samband som presenteras måste slutsatserna vara 
trovärdiga samt att de är generaliserbara. 135 
 
Vi anser att vi har en hög reliabilitet i studien då den använda mätmetoden är den som lämpar sig 
bäst för en konsumentundersökning av detta slag. Vi vill emellertid påpeka att vår förmåga att 
konstruera enkäter är något begränsad vilket därmed kan påverka validiteten i studien. Dock 
anser vi att vi genomgående försökt att säkerhetsställa att systematiska fel inte uppstod genom att 
använda oss av referenslitteratur. Vi hade även genomfört en pilotundersökning på flera 
kompetenta individer innan enkäten delades ut. Detta gjordes för att på så sätt minimera risken av 
felaktigheter i frågekonstruktionen. 
 
Validiteten innebär hur väl forskaren har lyckats med att operationalisera de teoretiska begreppen 
som ska mätas. Validiteten är alltså en fråga om hur studien mäter sitt syfte. Vid felformulerade 
frågeställningar i enkäten utifrån syftet finns det risk att resultatet blir missvisande. 
Enkätkonstruktionen är därför en komplicerad och krävande process för att kunna skapa så 
korrekt mätbara frågor som möjligt.136 För att underlätta för oss att identifiera det som skulle 
mätas i studien hade en sammanfattning av den teoretiska referensramen gjorts, vilket resulterade 
i en modell över de använda teorierna. Vidare genomfördes det, som nämnts ovan, en 
pilotundersökning för att testa om andra uppfattade frågorna så som det var ämnat att de skulle 
uppfattas. Detta tillsammans med att testet uppvisade en riktighet anser vi ökar arbetets validitet. 
Då studien har en hög svarsfrekvens och att enkäten är konstruerad utifrån den teoretiska 
referensramen, vilket gör att resultaten är applicerbara på teorierna, menar vi att validiteten i 
studien är genomgående hög. En hög validitet ökar chanserna för att respondenterna ska känna 
sig motiverade att ta sig tid och delta i undersökningen137. 
 
 
 

 

                                                 
135 A. Bryman, E. Bell, s. 99-101 
136 Ibid s. 48,95-98 
137 Ibid s. 48,95-98 
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9. Förslag till vidare forskning 
 
Då forskningen kring lokalproducerade livsmedel återfinns i väldigt liten omfattning finns det en 
mängd aspekter som man skulle kunna forska om på området. Här vill vi ge några förslag till 
vidare forskning i ämnet. 
 
En möjlighet är att utifrån konsumentperspektivet fördjupa sig på Corporate Social Responsibility 
och etik och moral gentemot lokalproducerade livsmedel. 
 
En annan möjlighet är att se på området utifrån tillverkarnas och återförsäljarnas perspektiv och 
undersöka hur en ökad efterfrågan på lokalproducerade livsmedel kan påverka dess priser och 
tillverkningsvolymer. Man skulle även kunna undersöka om produktionen av dessa livsmedel är 
lönsam i Umeåregionen. Att ta reda på orsaker kring det låga utbudet på dessa i affärer är en 
annan intressant fråga att forska vidare i. 

 
Man kan även undersöka lokalproducerade livsmedel sett ur arbetsmarknadens synvinkel. Detta 
genom att exempelvis se på hur den lokala arbetsmarknaden i en kommun eller i ett landskap 
påverkas av den lokala produktionen av livsmedel.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 - Frågeformulär 
 
Denna enkät ligger till grund för en studie som handlar om lokalproducerade livsmedel och faktorer som ligger 
bakom konsumeters val av dessa livsmedel. Studien är en kandidatuppsats av två studenter vid Umeå universitet. 
Dina svar i enkäten kommer att behandlas anonymt.  
 

Definition av lokalproducerade livsmedel: Med lokalproducerade livsmedel menas livsmedel som produceras 
och konsumeras inom ett visst område där avsändaren framgår tydligt. I denna undersökning menas med 

lokalproducerade livsmedel lokala produkter som produceras inom Västerbottens län och som finns tillgängliga 

samt konsumeras inom Umeå kommun. 

      
1. Är du  \ Man     \ Kvinna  
 
2. Hur gammal är du?  \ Under 20    \ 20-30     \ 31-40    \ 41-60  \ Över 60 

 
3. Vad har du för sysselsättning?  \ Förvärvsarbetande   \ Arbetslös   \ Studerande   

           \ Pensionär  \Annat ___________    
 

4. Vilken skolutbildning har du? Ange den högsta helt genomförda utbildningen. 
\  Folkskola/grundskola eller liknande 
\  Realskola/2-årigt gymnasium eller liknande   
\  Folkhögskola  
\  Minst 3-årigt gymnasium    
\  Universitet/högskola 

 
5. Vad är viktigt för dig när du väljer en livsmedelsbutik?  Kryssa för de två viktigaste faktorerna.     

\ Brett utbud  
\ God kvalitet på varor  
\ Bra service 
\ Fördelaktiga priser 
\ Trevlig personal 
\ Närhet  

    
6. Vilka av följande påstående anser du passa in bäst på dig?                       
Kryssa för ditt svar, där 1 står för ”stämmer inte alls” och 7 - för ”stämmer mycket bra”.  

 
Jag köper samma livsmedel och märken som 
jag alltid brukar köpa.  
 
Jag försöker variera mellan livsmedel och 
märken, utan att jämföra dessa med andra 
livsmedel och priser.   
 
Jag gör en noggrann jämförelse mellan alla 
liknande livsmedel som finns och har god 
kännedom om priser och varor innan jag 
bestämmer mig för köp.  
 
Jag är medveten om vilka olika alternativ av 
livsmedel som finns men det som avgör om jag 
köper eller inte beror mer på priset 
 

 
1 2 3 4 5 6 7  
�  �  �  �  �  �  �     

 
1 2 3 4 5 6 7  
�  �  �  �  �  �  �     

 
 

1 2 3 4 5 6 7  
�  �  �  �  �  �  �  
 
 
1 2 3 4 5 6 7  
�  �  �  �  �  �  �
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7. Varifrån får du i huvudsak information kring nya livsmedel som kommer ut på marknaden? Kryssa 
för de två vanligaste alternativen. 
�  Omgivning   
�  Tv-reklam  
�  Annonser i den lokala tidningen 
�  Reklamblad från butiken 
�  Tidningar och annan litteratur om matlagning 

 
8. Om det inte fanns någon reklam tillgänglig kring lokalproducerade livsmedel hade du ändå 

efterfrågat den typen av livsmedel? 
 \  Ja     \ Nej     \ Vet ej 

      
9. Finns det någon/några i din omgivning som brukar handla lokalproducerade    

livsmedel?   
\  Ja flera   \ Ja någon/ några     \Nej inga alls    \ Vet ej  

 
10. Hur ofta brukar du handla lokalproducerade livsmedel?                    
       \ Aldrig    \ Varje gång jag handlar livsmedel    \ Någon gång i veckan 
       \ Någon gång i månaden   \    Mer sällan än någon gång i månaden 
   
11. Om du handlar lokalproducerade livsmedel, ange de tre vanligaste lokalproducerade varor du köper.  

1__________ 2__________ 3__________     
 

12. Vilka av följande påståenden anser du passa in bäst på dig? 
 

 Kryssa för ditt svar, där 1 står för ”stämmer inte alls” och 7 - för ”stämmer mycket bra”

Jag anser att lokalproducerade livsmedel är 
miljövänliga.  
 
Det är viktigt för mig att livsmedel är 
miljövänliga. 
 
Utbudet på lokalproducerade livsmedel är stort 
i Umeå.  
 
Stort utbud av lokalproducerade livsmedel är 
viktigt för mig i mina val mellan livsmedel. 
 
Jag anser att lokalproducerade livsmedel är 
dyrare än icke lokalproducerade livsmedel.  
 
Priset är avgörande i mitt val mellan 
lokalproducerade livsmedel och andra 
livsmedel 

 

1 2 3 4 5 6 7  
�  �  �  �  �  �  �  

     
1  2 3 4 5 6 7  
�  �  �  �  �  �  �   

 
1 2 3 4 5 6 7  
�  �  �  �  �  �  �    

     
 1 2 3 4 5 6 7  
�  �  �  �  �  �  �   

 
1 2 3 4 5 6 7  
�  �  �  �  �  �  �   

   
1 2 3 4 5 6 7  
�  �  �  �  �  �  �       

 
13.  Brukar du köpa lokalproducerade varor i samband med storhelger och helgdagar? 

\  Ja alltid     \ Ja ibland          \ Nej     \ vet ej 
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14. Vilka av följande påståenden anser du passa in på dig bäst? 
Kryssa för ditt svar, där 1 står för ”stämmer inte alls” och 7 - för ”stämmer mycket bra”. 

 
Jag köper lokalproducerade livsmedel när och 
om de uppfyller mina krav på ett livsmedel.   
 
Jag anser att lokalproducerade livsmedel 
uppfyller mina krav på ett livsmedel men köper 
dem endast om priset är rimligt.  
 
Jag köper lokalproducerade livsmedel i brist på 
andra alternativ.  

 
Jag anser inte att lokalproducerade livsmedel 
uppfyller de krav jag har på ett livsmedel utan 
väljer hellre något annat livsmedel.  
 
Jag är beredd att betala mer för ett livsmedel 
som jag anser vara miljövänligt 
 

1 2 3 4 5 6 7  
�  �  �  �  �  �  �   
 
1 2 3 4 5 6 7  
�  �  �  �  �  �  �   
  
 
1 2 3 4 5 6 7  
�  �  �  �  �  �  �    
 
 
1 2 3 4 5 6 7  
�  �  �  �  �  �  �    
 
1 2 3 4 5 6 7  
�  �  �  �  �  �  �  

 
15. Vilka av följande varor tror du är mest miljövänliga?  
 
A. \ Broccoli från Spanien     eller        \ broccoli från Sverige? 
 
B. \ Mjölk från Västerbotten  eller        \ mjölk från Skåne?  
 
C. \ Morötter från Sverige      eller        \ morötter från Spanien? 
 

Tack för din medverkan!
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Bilaga 2 - sökord 
 

• Agri-food 
• Agri-food Industry 
• Attitudes and consumer 
• Availability 
• Behavior  
• Brand choice 
• Buying behavior 
• Consumer behavior 
• Consumer research 
• Consumer values 
• Consumer decision process 
• Environment and food 
• Environmental friendly food 
• Environmental friendly  
• Locally produced food 
• Lokalproducerade livsmedel 
• Lokalproducerat  
• Livsmedelsindustri och resursförbrukning 
• Marketing Mix 
• Miljövänliga livsmedel 
• Priselasticitet 
• Product and attribute 
• Promotion and consumer  
• 4P 

 
 


