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SAMMANFATTNING 
Att den rika västvärlden måste behärska sin konsumtion är ett synsätt som har fått stort genomslag. 
Miljöproblemen växer och arbetare utnyttjas runt om i världen. När frågor om hållbarhet 
uppmärksammas alltmer, får även etisk konsumtion ökad uppmärksamhet. Samtidigt som 
efterfrågan av etiska produkter ökar och företags ansvarstagande aktiviteter ökar har en viss 
problematik med kommunikation mellan företag och konsumenter uppmärksammats. Samtidigt som 
konsumenter efterfrågar mer information att grunda sina etiska val på så dömer de lätt ut företags 
etiska agerande som skenheligt. 
 
Ett nytt sätt att informera om ansvarstagande aktiviteter ser vi hos Dole Organic. På företagets 
hemsida kan besökare knappa in ett nummer som står på Dole Organics frukter för att få tillgång till 
bland annat text och bilder på plantagen där frukten odlades. Vi anser att det som Dole Organic 
förmedlar, det vill säga information om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö, är helt rätt i tiden 
eftersom information om företags ansvarstagande aktiviteter är bristfällig och problematisk att 
kommunicera. Vi ställer därför frågan: Vad har konsumenter för attityder till information om en 
specifik produkts exakta ursprungsmiljö?  
 
Då information om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö är ett helt nytt koncept som det, 
enligt vår vetskap, inte har bedrivits någon forskning kring tidigare väljer vi att utföra en explorativ 
studie. Vi väljer vidare att genomföra en kvalitativ fokusgruppsstudie för att få förståelse för så 
många aspekter av ämnet som möjligt samt då vi anser att konsumenterna behöver befinna sig i en 
stimulerande och kreativ miljö för att bli motiverade att tänka fritt och fundera fram olika alternativ 
till en av våra frågeställningar. 
 
Konsumenterna i fokusgrupperna efterfrågar följande information om en specifik produkts exakta 
ursprungsmiljö: information om samtliga led i en produkts produktionsprocess inklusive information 
om antibiotika, arbetsförhållanden, besprutning, distribution, djurens föda, djurhållning, energikällor, 
exakt adress, genmodifiering, manuell/automatisk produktion, miljöutsläpp, paketering, rensning, 
resväg, slakt, smaksättning, transportmedel, vilka som arbetar med produkten och återvinning.  
 
Konsumenterna föreslår bland annat att information om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö 
ska kommuniceras på en hemsida där man kan klicka på samtliga delar av en produkts 
produktionsprocess. Den specifika information som bör finnas på hemsidan är bilder och text om de 
miljöer som produkten passerar, bilder på hur arbetarna arbetar, bilder på hur djur som medverkar i 
produktionen har det, film via en webbkamera på produktionen och djur i transporter, karta över hur 
produkten transporteras, möjlighet att zooma in fabriken via Google Earth, samt intervjuer med 
arbetarna.  
 
Vi kommer bland annat fram till att de konsumenter i vår studie som konsumerar etiskt framförallt 
har positiva attityder till information om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö som innehåller 
information om de etiska frågor som de själva värdesätter och som tillfredsställer deras inre känsla 
av nyttighet, struktur, värdering, struktur och/eller personförsvar och att de konsumenter som inte 
konsumerar etiskt framförallt har positiva attityder till information om en specifik produkts exakta 
ursprungsmiljö som innehåller trovärdig information och som kommuniceras på ett trovärdigt sätt 
och som tillfredsställer deras inre känsla av struktur.  
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1. INLEDNING 
 
 
I inledningskapitlet redogör vi för vårt val av ämne, för den information som har lett oss fram till vår 
problemformulering och våra frågeställningar samt studiens syfte. Vidare ger vi här förklaringar till 
vad vi avser med vissa begrepp som används i uppsatsen.  
  
 

1.1 Ämnesval 
Idén till uppsatsämnet uppkom när en av författarna läste i en publikation med spaningar om 
aktuella ämnen inom kommunikations- och marknadsföringsområdet från kommunikations- och PR-
byrån Prime. En medarbetare på Prime hade författat artikeln ”Lär känna din gris - innan du äter upp 
den”, som berör konsumenters ökade efterfrågan av information om livsmedelsprodukters 
ursprungsmiljö. Båda författarna kunde identifiera sig med den medvetna konsumenten som 
efterfrågar rena produkter som både är bra för mage och miljö.  
 
Ganska direkt ställdes frågan: Varför finns det ingen detaljerad information om produkters exakta 
ursprungsmiljö? Det vill säga information om den miljö som grisen vi äter växte upp i och den miljö 
som fåren, vars ull vi har i tröjan, levde i. Vi gjorde grundläggande efterforskning i ämnet och det vi 
kunde hitta var Dole Organics tjänst på internet där besökare kan följa en specifik banan eller ananas 
till dess exakta ursprungsmiljö via bilder och Google Earth. Därutöver hittade vi ett par företag som 
visar upp foton på sina anställda och odlingarna på deras respektive hemsidor. Vi blev väldigt 
konfunderade över varför det inte finns bättre information om produkters exakta ursprungsmiljö. Är 
det för att företag inte har förstått att konsumenter efterfrågar informationen? Eller är det helt 
enkelt för att konsumenterna inte efterfrågar informationen? 
 
Av ovanstående resonemang blev vi väldigt intresserade av att undersöka vad konsumenter 
egentligen har för attityder till att få tillgång till information om en specifik produkts exakta 
ursprungsmiljö, och i så fall hur och varför konsumenterna skulle vilja få den informationen, vilken 
information de skulle vilja ha och för vilka produktkategorier de skulle vilja ha informationen. Vi är 
även intresserade av att undersöka om informationen skulle kunna leda till ökad köpbenägenhet av 
produkten som informationen avser.  
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1.2 Mot en gemensam hållbar utveckling 
Att den rika västvärlden måste ta kontroll över sin konsumtion är ett synsätt som har fått stort 
genomslag. Miljöproblemen är växande och arbetare utnyttjas runt om i världen. Detta 
uppmärksammas allt mer i media och nya mediekanaler gör det möjligt för information att spridas 
snabbare och till allt fler. Det finns nu möjligheter för konsumenter att fatta mer informerade beslut. 
(Newholm & Shaw, 2007)  
 
När frågor om hållbarhet uppmärksammas allt mer får även etisk konsumtion ökad uppmärksamhet 
(Newholm & Shaw, 2007). Konsumenter konsumerar etiskt av olika anledningar. De kan ha 
miljömässiga, sociala, politiska eller religiösa motiv till sina konsumtionsval. (Harisson et al., 2005) 
Det som etiska konsumenter har gemensamt är att de bryr sig om hur deras konsumtionsval påverkar 
omvärlden. (Harrison et al., 2005) 
 
Konsumenter har, som nämnts ovan, många möjligheter att genom sina konsumtionsval bidra till att 
motverka olika omvärldsproblem. Genom att exempelvis köpa ekologiskt odlade produkter kan 
konsumenter bidra till bättre djurhållning och minskad användning av giftiga besprutningsmedel 
(Krav, 2009), och genom att köpa rättvisemärkta produkter kan konsumenter bidra till bättre arbets- 
och levnadsvillkor för arbetare i utvecklingsländer (Rättvisemärkt, 2009).  
 
I Sverige har konsumtion av ekologiska livsmedel ökat med 20 procent sedan 1997 (Onyango et al., 
2007). Anledningen till att individer väljer att handla ekologiskt varierar. Enligt Krav (2009) gör 91 
procent av de konsumenter som handlar ekologiskt, detta av hänsyn till miljön. Även försäljning av 
rättvisemärkt har ökat. Under 2008 ökade försäljningen av rättvisemärkta produkter med 75 procent 
på den svenska marknaden (Rättvisemärkt, 2009).   
    
Försäljningen av ekologiska livsmedel ökar visserligen, men 2007 uppgick konsumtionen av 
ekologiska livsmedel i världen endast till två procent av den totala dagligvaruförsäljningen. (Onyango 
et al., 2007) Jämför detta med andelen konsumtion av läsk och sötsaker som uppgick till cirka 30 
procent av den totala dagligvarukonsumtionen i Sverige 2007 (SCB, 2009). Den ekologiska 
konsumtionen är således inte någon stor del av den totala dagligvarukonsumtionen och skulle kunna 
öka mer. Dels genom att fler börjar konsumera ekologiskt, dels genom att de som redan konsumerar 
ekologiskt ökar sin ekologiska konsumtion. På motsvarande vis skulle även försäljningen av 
rättvisemärkta och andra etiska produkter kunna öka.  
 
Ur företagarsynpunkt bör företag, för att vinna och behålla kunder, leverera mer värde till 
konsumenter än vad konkurrenterna gör. För att lyckas med det är det av vikt för företag att förstå 
konsumenters behov och köpbeteende. Konsumenter är i regel nyttomaximerande och väljer de 
produkter som ger dem mest värde. Genom att differentiera1 sig inom olika områden kan företag 
erbjuda konsumenter i sin målgrupp mer värde och på så sätt få en konkurrensfördel. (Kotler, 2005, 
hänvisar till Porter, 1985) 

                                                           
1 Kotler (2005) beskriver differentiering som en metod för att skapa konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter genom 

att skapa skillnader med avseende på produkt, service, personal, image och kanal. 
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Företag som vill positionera2 sig som ansvarstagande och nå etiskt medvetna konsumenter kan 
differentiera sig genom ansvarstagande aktiviteter. Att kommunicera om etiska aktiviteter kan dock 
vara problematiskt för företag. Samtidigt som kunder efterfrågar mer information att grunda sina 
etiska val på (Simon, 1995; Carigan & Attilla, 2001) dömer de lätt ut företags etiska agerande som 
skenheligt (Harrison et al. 2005).  
 
Att etiska aktiviteter kan vara problematiskt för företag att informera om, samtidigt som det finns ett 
behov hos konsumenter att få information att grunda sina etiska konsumtionsval på, gör att 
information om etiska produkter är ett intressant ämne att studera. Det är av intresse att undersöka 
konsumenters ställningstagande till olika metoder, genom vilka företag kan informera om sitt 
ansvartagande agerande, för att öka förståelsen för detta komplexa område.  
 
Ett sätt att informera om ansvarstagande aktiviteter ser vi hos Dole Organic. Dole Organic har en 
internettjänst3 där konsumenter som besöker deras hemsida har möjlighet att spåra exakt från vilken 
plantage den köpta ekologiska och rättvisemärkta bananen eller ananasen kommer ifrån. Varje frukt 
är märkt med ett nummer och genom att knappa in det numret på Dole Organics hemsida får 
konsumenter möjlighet att se bilder från farmen där frukten odlades, se satellitbilder på odlingen via 
Google Earth samt få information om vilka certifikat farmen har erhållit. Den här tjänsten tolkar vi 
som att företaget informerar om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö. 
 
Vi anser att det som Dole Organic förmedlar, det vill säga information om en specifik produkts exakta 
ursprungsmiljö, är helt rätt i tiden. Detta då bland annat miljöproblem är växande och arbetare 
utnyttjas runt om i världen, samtidigt som information om företags ansvarstagande aktiviteter är 
bristfällig och problematisk att kommunicera. Vi tror att rätt information om en specifik etisk 
produkts exakta ursprungsmiljö skulle kunna förena konsumenter och företag för att nå en 
gemensam hållbar utveckling. Detta då rätt information om etiska produkters exakta ursprungsmiljö 
skulle öka efterfrågan och således utbudet av etiska produkter.  
 
För att ta reda på vad konsumenter har för inställning till företags etiska agerande är det vanligt att 
studera konsumenters attityder. Se bland annat Boulstridge och Carrigan (2001) och Makatouni och 
Harper (2002). Attityder är en individs totala utvärdering av ett objekt (Peter & Olson, 2008) och 
består av individens tankar, känslor och beteende (Fishbein & Ajzen, 1975; Solomon et al, 1999; 
Schiffman & Kanuk, 2004). Genom att få förståelse för konsumenters attityder kan företag anpassa 
sina produkter och sin marknadsföring utefter dessa. (Peter & Olsson, 2008) Detta gör företag för att 
få sitt utbud och sin kommunikation att överensstämma med vad konsumenter efterfrågar för att 
vidare öka konsumenters köpbenägenhet av deras produkter.  
 
Då information om företags ansvarstagande aktiviteter är problematiskt att kommunicera samtidigt 
som efterfrågan av informationen är stor och information om en specifik produkts exakta 
ursprungsmiljö är en ny möjlighet för företag att kommunicera sina ansvarstagande aktiviteter, samt 
att det, enligt vår vetskap, inte finns någon tidigare forskning om vad konsumenter har för attityder 
till information om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö, gör att vi ställer oss frågan: Vad har 

                                                           
2 Positionering är ett företags arbete för att få konsumenter att starkt förknippa dem med vissa attribut som de önskar bli 
förknippade med. Detta kan de göra med tex. marknadsföring och pr-aktiviteter. 
3 Se Dole Organics hemsida i bilaga 2. 
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konsumenter för attityder till information om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö? Vi delar in 
problemformuleringen i fem frågeställningar:  
 
Vilken information om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö vill konsumenter ha? Varför? 
 
Hur kan information om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö kommuniceras på bästa sätt? 
Varför? 
 
För vilka produktkategorier efterfrågas information om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö? 
Varför?  
 
Hur kan konsumenters attityder till information om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö 
påverka köpbenägenhet av produkten som informationen avser?  
 
Hur skiljer sig konsumenter som konsumerar etiskt med konsumenter som inte konsumerar etiskt 
attityder med avseende på ovan nämnda frågor? 
 

1.3 Syfte 
Vår studie syftar till att identifiera och förstå konsumenters attityder till information om en specifik 
produkts exakta ursprungsmiljö.  
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1.4 Begreppsdefinitioner  
Vi utgår från att varje individ har en egen bild av vad nedanstående begrepp innebär. Då vi studerar 
konsumenters attityder utgår vi från deras individuella tolkning när vi presenterar det empiriska 
resultatet. Begreppsdefinitionerna nedan är de definitioner som vi använder oss av i den övriga 
uppsatsen. 
 
Deltagare som inte konsumerar etiskt: En av våra frågeställningar är att jämföra konsumenter som 
konsumerar etiskt med konsumenter som inte konsumerar etiskt. De konsumenter som vi benämner 
som konsumenter som inte konsumerar etiskt i denna studie är konsumenter som aldrig konsumerar 
ekologiskt respektive rättvisemärkt. 
 
Ekologisk odling: Odling av grödor där inga kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. 
Djurhållningen innebär att djuren får gå ute och att djurens foder till största del är ekologiskt odlat på 
gården. Läkemedel till djuren, till exempel antibiotika, används i så liten mängd som möjligt. 
(Livsmedelsverket, 2009) 
 
Etisk konsument: Konsument som genom sin konsumtion visar att han/hon bryr sig om hur 
hans/hennes konsumtionsval påverkar omvärlden. (Harrison et al., 2005) Till exempel genom 
konsumtion av rättvisemärkta eller ekologiska produkter. 
 
Etisk konsumtion: Konsumtion som antingen bidrar med positiv eller mindre negativ inverkan på 
omvärlden, i ett eller flera avseenden. (Harrison et al., 2005)  
 
Etisk produkt: En produkt som har blivit producerad genom etisk produktion. 
 
Etisk produktion: Etisk produktion är företags motsvarighet till etisk konsumtion (Harrison et al., 
2005). Det vill säga produktion som antingen bidrar med positiv, eller minimerar negativ inverkan på 
omvärlden. 
 
Fair Trade: Fair Trade är den internationella benämningen för rättvisemärkt. I den här uppsatsen 
använder vi rättvisemärkt och Fair Trade synonymt.    
 
Företags etiska/ansvarstagande aktiviteter/agerande: Dessa begrepp använder vi synonymt för 
företags aktiviteter som har positiv, eller mindre negativ, inverkan på omvärlden. Detta inkluderar 
etisk produktion samt etiska aktiviteter utanför produktionen. 
 
Hållbar konsumtion: Hållbar konsumtion är konsumtion som syftar till att minimera den negativa 
inverkan på omvärlden inför framtiden. (Jackson & Michaelis, 2003; Yates, 2008; Pepper, 2009) I 
denna uppsats använder vi hållbar konsumtion synonymt med etisk konsumtion. Vi använder 
begreppet hållbar konsumtion i fokusgruppfrågorna eftersom vi anser att det är ett allmänt 
vedertaget begrepp, till skillnad från etisk konsumtion.  
 
Rättvisemärkt: Rättvisemärkning av en produkt innebär en garanti för att de som har arbetat med 
produkten får en skälig ersättning och har människovärdiga arbetsförhållanden. (Rättvisemärkt, 
2009) 
 
Specifika produkters exakta ursprungsmiljöer  
Deltagare i båda fokusgrupperna betonar att de är intresserade av att få information om samtliga 
miljöer som en produkt har vistats i. Då en av deltagarna benämner detta som samtliga led i en 
produkts produktionsprocess så behandlar vi dessa beskrivningar synonymt.  
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Vårt ursprungliga problem är att undersöka vad konsumenter har för attityder till information om en 
specifik produkts exakta ursprungsmiljö. Då deltagare i båda fokusgrupperna samtalar kring 
information om samtliga miljöer, som en produkt har vistats i, bestämmer vi att samtliga miljöer som 
en produkt har vistats i/samtliga led i en produkts produktionsprocess, ingår under begreppet en 
specifik produkts exakta ursprungsmiljö, i denna uppsats. 
 
Specifik information om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö  
Då vi skriver ”specifik information om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö” syftar vi på att 
informationen om en produkts ursprungsmiljö är beroende av informationsinnehåll, vilken produkt 
den avser samt hur den har kommunicerats. 
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2. STUDIENS UTGÅNGSPUNKTER  
 
 
I det här kapitlet kommer vi att redogöra för de underliggande faktorer som är avgörande för studien 
och dess utformning, så att läsaren får förståelse för förutsättningarna för studien. Vi kommer att 
beskriva vår förförståelse, vårt vetenskapliga förhållningssätt och den forskningsansats vi tillämpar. 
Avslutningsvis redogör vi för de teorier vi använder, samt för kritik av dessa. 
 
 

2.1 Förförståelse 
De erfarenheter och kunskaper som forskare har inverkar på hur studier genomförs och vad som 
undersöks. Därför bör forskare reflektera över förförståelse och beskriva och medvetandegöra den 
så att läsare kan skapa sina egna bilder av vilka faktorer som kan ha påverkat studierna. (Bryman & 
Bell, 2005) Vi redogör därför för vår förförståelse och de faktorer som kan ha inverkat på studien, så 
att läsaren kan skapa sig en egen uppfattning. 
 
Vi har båda läst två år på Service Management programmet vid Umeå Universitet samt studerat 
företagsekonomi i USA respektive Kanada. Kurser vi har läst under vår studietid har mestadels varit 
inom det företagsekonomiska området och vi har båda läst kurser i marknadsföring. Detta har gett 
oss en förförståelse för hur företag och konsumenter agerar. Att vi har läst marknadsföring ger oss en 
bredare kunskapsbild av det område vi studerar i denna uppsats. Vårt ämnesval och val av de teorier 
vi använder oss av i studien har med största sannolikhet påverkats av våra tidigare erfarenheter av 
studier inom marknadsföring.  
 
Våra egna erfarenheter av ”etisk konsumtion” sträcker sig till sporadiska inköp av ekologiska 
produkter. Troligen så har även våra erfarenheter av etisk konsumtion omedvetet påverkat vårt val 
av ämne. 

 
2.2 Vetenskapligt förhållningssätt  
Det man syftar till att undersöka och den frågeställning man har hänger samman med vilket 
vetenskapligt förhållningssätt man utgår från (Bryman & Bell, 2005). Två kunskapssyner som står på 
varsin kant och som ofta nämns är positivism och hermeneutik. 

 
2.2.1 Positivism  
Positivism är ett vetenskapligt förhållningssätt som innebär att det finns en verklig verklighet, och att 
all giltig kunskap går att passa in i den verkligheten. Genom att hitta orsakssamband kan forskare 
generera vetenskapliga förklaringar. (Lindholm, 2005) Det som kännetecknar positivism i forskning är 
att forskare är helt neutrala i sina roller och inte påverkar några delar av studier med sina personliga 
erfarenheter. Vidare är utgångspunkten i positivistisk forskning teorier, varifrån hypoteser skapas och 
testas empiriskt. (Patel & Davidson, 1994)  
 
Eftersom vi har som syfte att identifiera och förstå konsumenters attityder till information om en 
specifik produkts exakta ursprungsmiljö, och inte förklara eller finna orsakssamband så är inte 
positivism det vetenskapliga förhållningssätt som vi bör utgå från. Det förhållningssätt som beskrivs 
som positivismens motsats är hermeneutiken (Patel & Davidson, 1994).  
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2.2.2 Hermeneutik  
Patel och Davidson (1994) beskriver hermeneutik som en tolkningslära, där den mänskliga 
verkligheten är uppbyggd av språk, och att det genom språk är möjligt att förstå mänskliga 
företeelser.   
  
Det som kännetecknar hermeneutik i forskning är att forskare söker förståelse genom att tolka 
företeelser och se till helheten jämfört med delarna för att få denna förståelse. Forskare är mer 
subjektiva. Erfarenheter spelar in i forskningen och de ska inte undantryckas då de är en tillgång för 
att få förståelse. Till skillnad från positivism som har utgångspunkt i teorin, så innebär en 
hermeneutisk inställning ingen särskild utgångspunkt eller slutpunkt, utan forskare ändrar ständigt 
perspektiv. (Patel & Davidson, 1994)  
 
Då syftet med vår studie är att förstå individers attityder till information om en specifik produkts 
exakta ursprungsmiljö väljer vi att tillämpa mer av ett hermeneutiskt förhållningssätt. De två 
förhållningssätten är dock två ytterligheter och vi kan inte påstå att det positivistiska 
förhållningssättet helt har frångåtts. Vi anser att en hermeneutisk kunskapssyn är mest lämplig då 
studien handlar om att förstå en företeelse som får en betydelse genom människors åsikter och som 
tolkas genom vad de säger. Vi utgår från att verkligheten har skapats av de sociala samspelen. Det 
går i hermeneutiken att förstå människors handlingar och intentioner genom att tolka språk och 
deras handlingar (Patel & Davidson, 1994) vilket är vad vi syftar till att göra med vår studie. När 
attityder och värderingar spelar in blir verkligheten subjektiv och bakomliggande faktorer måste tas 
hänsyn till, vilket inte görs enligt positivismen. 

  
2.3 Forskningsansats 
Det vetenskapliga förhållningssätt forskare utgår från påverkar till viss del vilken roll teorin ska spela 
(Bryman & Bell, 2005). Deduktion och induktion är två sätt att använda teori på. (Patel & Davidson, 
1994). 
 
Den deduktiva ansatsen utgår från teorin, ur vilken hypoteser skapas och testas empiriskt. (Bryman & 
Bell, 2005) Det är teoriavsnittet som avgör vilken information som kommer att samlas in samt hur 
den informationen tolkas. Den deduktiva processen är vanlig inom naturvetenskapen. (Patel & 
Davidson, 1994)  
 
Inom humanvetenskap är den induktiva ansatsen vanligare. I den induktiva processen är den 
studerade verkligheten utgångspunkten och med utgångspunkt i det framkomna empiriska 
materialet skapas teorier. Ett problem med en rent induktiv forskningsansats är att det är svårt att 
avgöra hur pass generaliserbar teorin som skapats är, då den är utformad med utgångspunkt i endast 
en situation. Men teorierna som skapas beskriver å andra sidan ett avgränsat område ingående och 
olika teorier tillåts existera samtidigt. (Patel & Davidson, 1994) 
 
Skillnaden mellan dessa två forskningsansatser är således att deduktion utgår från redan formulerade 
teorier och testar dessa i en verklig situation, medan induktion utgår från att en speciell situation i 
verkligheten studeras, och utifrån det skapas teorier. Dessa har dock ofta inslag av varandra och bör 
inte ses som absoluta metoder av vilka forskaren måste välja en. (Bryman & Bell, 2005)  
 
Syftet med den här studien är att identifiera och förstå konsumenters attityder till information om en 
specifik produkts exakta ursprungsmiljö, och frågeställningarna är att undersöka vilken information 
konsumenter vill ha, hur konsumenter vill att informationen ska kommuniceras, för vilka 
produktkategorier konsumenter vill ha informationen, huruvida informationen påverkar 
köpbeteendet hos konsumenter samt hur attityder till information om en specifik produkts 
ursprungsmiljö skiljer sig mellan konsumenter som konsumerar etiskt och konsumenter som inte 
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konsumerar etiskt. För att besvara syftet och frågeställningarna tillämpar vi både en deduktiv och 
induktiv forskningsansats. Den deduktiva ansatsen tillämpar vi när vi skapar underlag för 
genomförandet av studien och fokusgruppsfrågor, genom att vi utgår från befintliga teorier. Då vi 
väljer att studera ett ämne som det, enligt vår vetskap, inte har bedrivits någon tidigare forskning 
inom (attityder till information om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö) och vi syftar till att 
skapa förståelse för en ny företeelse så tillämpar vi även en induktiv forskningsansats.   

 
2.4 Perspektiv 
Den verklighet som upptäcks i en studie är avgörande för vilket perspektiv forskare väljer att anta. 
(Halvorsen, 1992)    
 
Vi väljer i den här studien att utgå från framför allt ett konsumentperspektiv, då vårt syfte är att 
studera konsumenters attityder. Men då vi söker teorier och skapar underlag för 
fokusgruppstudierna har vi även ett företagsperspektiv i åtanke eftersom vi studerar ett sätt som 
företag och organisationer kan förmedla information till kunder genom. 

  
2.5 Explorativ undersökning  
Explorativa undersökningar är utforskande till sin karaktär och är lämpliga när kunskapen som finns 
inom ett visst område är bristfällig. (Patel & Davidsson, 1994)  
 
Då det, enligt vår vetskap, inte finns någon forskning om attityder till information om en specifik 
produkts exakta ursprungsmiljö, väljer vi att utföra en explorativ undersökning på området. Patel och 
Davidson (1994) betonar vikten av bredd inom problemområdet och kreativitet, då explorativa 
undersökningar ofta ligger till grund för fortsatt forskning. Vi försöker att få en bred förståelse för det 
aktuella fenomenet (en specifik produkts exakta ursprungsmiljö) genom flera problemfrågor som 
belyser många delar av det vi syftar till att undersöka. Vi tillämpar fokusgrupper och väljer att ställa 
öppna frågor för att få så breda och kreativa svar som möjligt. 

 
2.6 Sekundärkällor 
De teorier som vi utgår ifrån då vi syftar till att öka förståelsen för konsumenters attityder till 
information om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö är ”Attitydens tre komponenter”, 
”The Attitude-Toward-Object” och ”Attitydernas funktioner”.     
 
Efter att ha studerat textböcker om konsumentbeteende i Umeå Universitets bibliotek samt 
Stockholms Universitets bibliotek finner vi att samtliga böcker utom en berör dessa tre teorier i syfte 
att förklara konsumenters attityder till en produkt, tjänst eller marknadsföring. Då vi forskar om 
konsumentbeteende anser vi att litteratur inom ämnet är lämplig att utgå ifrån.  
 
Efter att vi uppmärksammat att textböcker inom området konsumentbeteende använder ovan 
nämnda teorier för att förklara konsumenters attityder till produkter, tjänster och marknadsföring 
letar vi upp ursprungsteorierna.  
 
Triandis H.C. var den första forskare som delade in en attityd i tre komponenter. Vi antar att detta 
var väldigt länge sedan då vi inte har kunnat hitta några artiklar eller böcker skrivna av honom i 
någon databas. I böcker och vetenskapliga artiklar som beskriver ”Attitydens tre komponenter” är 
endast exempel refererade till annan forskning. Då inga textböcker har refererat generell information 
kring modellen till en forskare antar vi att ”Attitydens tre komponenter” är allmänt vedertaget inom 
forskning av attityder. Vi nöjer oss således med att referera till textböcker inom konsumentbeteende 
samt psykologi då vi redogör för attitydens tre komponenter. 
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Gällande teorin ”The Attitude-Toward-Object” refererar litteratur inom konsumentbeteende till 
Ajzen och Fishbeins textböcker ”Understanding Attitudes and Predicting Social behavior” och ”Belief, 
Intention and Behavior”. Se bland annat Schiffman (2004) och Peter och Olson (2008). Vi väljer att 
referera till båda textböckerna tillsammans med litteratur inom området konsumentbeteende. Ajzen 
och Fishbeins teorier är väl citerade inom all form av attitydforskning. Inom ramarna för det område 
som vi avser att studera har flera forskare utgått ifrån deras teorier. Se bland annat Shaw och Clarke 
(1999), Norton och Seock (2007) och Shaw och Shiu (2003).  
 
Litteratur och forskning som redogör för ”Attityders funktioner” hänvisar till Katz artikel “The 
Functional approach to the Study of Attitudes” från 1960. Enligt Google Search är artikeln citerad i 
1003 scholar articles, det vill säga publicerade vetenskapliga artiklar. Vi väljer att referera till Katz 
artikel när vi redogör för attityders funktioner. Vi refererar även till textböcker om 
konsumentbeteende när vi ger exempel. 
 
Efter att vi har fått ökad förståelse för konsumenters attityder till produkter, tjänster och 
marknadsföring så letar vi vidare efter information om attityder inom området etisk konsumtion. 
Framför allt för att få förståelse för varför konsumenter väljer respektive inte väljer att konsumera 
etiskt samt vilka attityder de har till information om etisk produktion. Då vi syftar till att undersöka 
konsumenters attityder till information om en specifik etisk produkts exakta ursprungsmiljö, anser vi 
att det vore lämpligt att öka förståelsen för etiska konsumenter och deras informationsbehov. 
 
Vid sök av information om etisk konsumtion hittar vi en artikel: ”Studying the ethical consumer: A 
review of research” (Newholm & Shaw, 2007) och en bok: ”The ethical consumer” (Harrison et al., 
2005), som båda överblickar ämnet etisk konsumtion. Från dessa källor samt från sökningar i 
sökmotorerna Emerald Fulltext, Business Source Premier och Elin @ Lund hittar vi en mängd artiklar 
om etisk konsumtion. Och de som ökar förståelsen för vår studie och är mest aktuella till datumet 
presenterar vi i uppsatsen.   
 
Den teori vi använder oss av för att öka förståelsen för huruvida konsumenters attityder till 
information om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö kan leda till ökad köpbenägenhet av 
produkten som informationen avser är Ajzen och Fishbeins teori ”Theory of Reasoned Action”. Denna 
teori är väl citerad i litteratur, vetenskapliga artiklar och uppsatser inom konsumentbeteende och 
således enligt vår mening lämplig för vår uppsats.  

 
2.6.1 Källkritik 
Den viktigaste faktorn för att ett teorikapitel ska tjäna sitt syfte är att de teorier som ingår är av 
yttersta relevans för studien. Teorikapitel bör innehålla klassiska teorier, samt aktuella studier inom 
de ämnen som forskare avser att undersöka. (Berg, 2004)  
 
Då det, enligt vår vetskap, inte finns någon tidigare forskning inom det ämne som vi avser att 
studera, dvs. attityder till information om en specifik etisk produkts exakta ursprungsmiljö så väljer vi 
att läsa in oss på forskning inom närliggande ämnen. Det vill säga forskning om attityder till etisk 
konsumtion samt attityder till information om etisk produktion. Vi anser att teorier inom dessa 
ämnen är av yttersta relevans för vår studie då vi genom förståelse för attityder till etisk konsumtion 
och information om etisk produktion ökar vår förståelse för varför konsumenter kan vara 
intresserade av information om specifika etiska produkters exakta ursprungsmiljöer, vilken 
information de vill ha, för vilka produkter de vill ha informationen samt hur informationen kan 
kommuniceras på bästa sätt. 
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Vi anser även att klassiska teorier om attityder är av stor relevans för vår studie då vi avser att 
studera konsumenters attityder. Genom att få förståelse för vad attityder är, och vad som påverkar 
dem, får vi ökad förståelse för de konsumenter vi avser att studera och deras attityder till 
information om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö. 
 
Enligt Johansson Lindfors (1993) är aktualitet viktigt vid val av källor till en rapport eller uppsats. De 
ursprungskällor till attitydteorier som vi använder oss av i uppsatsen är från 1980 och tidigare. Dessa 
källor kan tyckas gamla men då de är ursprungskällor samt att de refereras i vetenskapliga artiklar 
och textböcker än idag så anser vi att de är av yttersta relevans för studien. Ursprungskällan är alltid 
viktig att läsa för att få ”rätt” bild av teorin. Vi försöker använda oss av så nya källor som möjligt i den 
mån vi funnit sådana. 
 
Vilka informationskällor teorier kommer ifrån påverkar deras relevans och trovärdighet. Berg (2004) 
har gjort en lista över hur olika informationskällor förhåller sig till varandra i fråga om acceptans av 
vetenskapliga kommittéer. På första respektive tredje plats på listan kommer vetenskapliga artiklar 
respektive textböcker. Vi använder oss endast av dessa två informationskällor i vårt teorikapitel och 
anser i enlighet med Berg (2004) att de är av yttersta relevans. 
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3. ATTITYDER OCH ETISK KONSUMTION 
 
 
I det här kapitlet kommer vi att redogöra för den teoretiska referensram som utgör grunden för den 
här studien för att öka förståelsen för det område som vi avser att studera. Vi inleder med en 
teoriöversikt. 
 
 

3.1 Teoriöversikt 
Vid kvalitativ forskning syftar teorikapitlet till att öka förståelse för det forskare avser att undersöka 
(Bryman & Bell, 2005). Då det, enligt vår vetskap, inte finns någon tidigare forskning om attityder till 
information om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö så väljer vi att läsa in oss på teorier inom 
närliggande ämnen.  
 
För att få ökad förståelse för konsumenters attityder, vilka vi avser att studera, väljer vi först att 
redogöra för tidigare forskning om attityder. Genom att få ökad förståelse för konsumenters 
attityder får vi ökad förståelse för varför konsumenter efterfrågar viss information om en specifik 
produkts exakta ursprungsmiljö, för vilka produktkategorier de efterfrågar informationen och hur de 
anser att den kan kommuniceras på bästa sätt. För att öka förståelsen för hur konsumenters attityder 
till information om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö kan leda till ökad köpbenägenhet av 
produkten som informationen avser redogör vi sedan för forskning om attityders påverkan på 
köpbeteende. 
 
Avslutningsvis väljer vi att redogöra för forskning om attityder till etisk konsumtion och attityder till 
information om företags etiska aktiviteter för att öka förståelsen för den etiska medvetenhet som 
utmärker sig på marknaden idag. 

 
3.2 Attityder 
I detta avsnitt ämnar vi öka förståelsen för attityder. Först kommer vi att redogöra för 
attityddefinitioner samt vad en attityd är i denna studie. Därefter kommer vi att redogöra för teorier 
som syftar till att ge ökad förståelse för en individs attityd till ett objekt. Då vi studerar 
konsumentbeteende så har vi sammanställt en egen modell som sammanfattar vad som påverkar en 
konsuments attityd till en produkt eller ett koncept. Denna modell kommer vi att presentera och 
förklara under en egen rubrik. Eftersom en av våra frågeställningar är att få förståelse för hur 
konsumenters attityder till information om en specifik etisk produkts exakta ursprungsmiljö kan 
påverka deras köpbenägenhet av den specifika produkten så kommer vi avslutningsvis att redogöra 
för hur attityder kan påverka en konsuments köpbeteende. 

 
3.2.1 Vad är en attityd? 
1931 definierade Thunderstone attityder som ”the amount of affect a person has for or against an 
object”. Genom åren har 100-tals definitioner formulerats efter ny forskning som syftat till att öka 
förståelsen för attityder (Peter & Olson, 2008). Ajzen och Fishbein är två författare som många 
forskare refererat till i sina forskningsrapporter. De specificerade att attityden till ett objekt påverkas 
av summan av alla positiva och negativa tankar kring objektet. 
 
Nedan följer ett par attityddefinitioner från författare som är välkända inom ämnet Consumer 
Behavior, och som vardera har skrivit ett flertal böcker inom området: 
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”An attitude is an expression of inner feelings that reflect whether a person is favorably or 
unfavorably predisposed to some “object” (Schiffman & Kanuk, 1997, s.234).  
“An attitude is a lasting, general evaluation of people (including oneself), objects or issues” (Solomon 
et al.1999 s.121). 
 
Peter och Olson (2008, hänvisar till Fishbein & Ajzen) beskriver att det finns en gemensam nämnare 
gällande attityddefinitioner. I de flesta fall definieras attityden nämligen som en människas 
utvärdering av en sak eller händelse. Deras definition är; ”A person´s overall evaluation of a concept”. 
(Peter & Olson, 2008). 
 
Med utgångspunkt från vad ovanstående forskare anfört har vi valt att definiera en attityd i vår 
studie som den totala utvärdering den individ vi avser studera gör av de objekt vi avser att studera. 
Då Peter och Olson (hänvisning till Fishbein & Ajzen) fastställt att de flesta attityddefinitioner 
innehåller en människas utvärdering av en sak eller händelse, ansåg vi att det är den mest lämpliga 
definitionen.  
 
Likasom Ajzen och Fishbein kommer vi att utgå från summan av individens positiva och negativa 
tankar kring objektet för att fastställa individens totala utvärdering och vidare attityd till objektet. Då 
många böcker inom ämnet ”Consumer Behavior”, vetenskapliga artiklar och uppsatser refererar till 
Ajzens och Fishbeins teorier än idag, anser vi att de även är av yttersta relevans för vår studie.      

 
3.2.2 Attitydens tre komponenter 
De flesta forskare är överens om att en attityd har tre komponenter: affekt (känsla), beteende och 
kognition (kunskap). (Fishbein & Ajzen, 1975; Solomon et al, 1999; Schiffman & Kanuk, 2004)  
 
Den kognitiva komponenten (kunskapskomponenten) är individers uppfattning av ett objekt som 
bygger på tidigare erfarenheter av och information om objektet. Kunskap om ett objekt leder till att 
individer får en uppfattning om huruvida objektet har vissa attribut som de efterfrågar alternativt 
avser att undvika. (Schiffman & Kanuk, 1997) 
 
Den affektiva komponenten är individers känslor rörande ett objekt. Sannolikheten är större att 
individer konsumerar en produkt som de har positiva känslor för. (Schiffman & Kanuk, 1997) 
 
Beteendekomponenten är individers uppfattning om huruvida deras attityder till ett objekt kommer 
att leda till ett beteende. När vi diskuterar köpbeteende är beteendekomponenten konsumenters 
uppfattning om huruvida deras attityder till en produkt kommer att leda till konsumtion av 
produkten. (Schiffman & Kanuk, 1997) 

 
3.2.3 The Attitude-Toward-Object Model 
Enligt Fishbein och Ajzen (1975), Schiffman och Kanuk (1997) och Solomon et al. (1999) kan 
konsumenters attityder till produkter eller koncept mätas på följande sätt.  
 
Först undersöks konsumenters tankar kring vilka attribut som påverkar deras utvärdering av de 
produkter eller koncept som forskare avser att undersöka. Attribut kan vara vad som helst och är helt 
beroende av vad konsumenter själva värdesätter. Exempel på vad konsumenter kan värdesätta 
gällande produkter kan vara att de är enkla att använda, om det är status att använda dem och/eller 
att designen är snygg.   
 
Sedan undersöks konsumenters övertygelse om huruvida produkter eller koncept innehar de viktiga 
attributen. Därefter så utvärderar konsumenter vart och ett av de viktiga attributen i grad av 
viktighet.  
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Konsumenter har i regel positiva attityder till produkter eller koncept som de anser innehar många av 
de attribut som de värdesätter för de specifika produkterna eller koncepten. På motsvarande vis har 
konsumenter i regel negativa attityder till produkter eller koncept som de inte anser innehar många 
av de attribut som de värdesätter vid bedömning av produkterna eller koncepten. (Schiffman & 
Kanuk, 1997)  

 
3.2.4 Attitydens funktioner 
En individs attityd har en eller flera psykologiska funktioner för individen (nytto-, personförsvar-, 
värderings- och kunskapsfunktionen). Genom att studera vilken/vilka dominant(a) funktion(er) en 
individs attityd har till en produkt kan företag anpassa designen och marknadsföringen därefter. 
(Solomon et al., 1999)   
 
Företag kan även genom ökad förståelse för attitydens psykologiska funktioner påverka 
konsumenters motivation till att konsumera en produkt genom till exempel marknadsföring. 
(Schiffman & Kanuk, 2004)  
 
Enligt Katz (1960) har attityder fyra olika funktioner:  
 
Nyttofunktionen  
Nyttofunktionen avgör om produkter eller händelser ger mest belöning eller bestraffning för 
individer. Individer vill maximera belöningar och minimera bestraffningar. (Katz, 1960) När företag 
testar konsumenters attityder till livsmedels smak är det framförallt individers nyttofunktion som 
avgör om attityder till produkten blir positiva eller negativa. Anser individer att produkten smakar 
gott anses det som en belöning för individerna och smakar produkten dåligt upplevs det som en 
bestraffning. (Solomon, 1997, hänvisar till Katz, 1960) 
 
Företag kan påverka konsumenters attityder till produkter eller tjänster genom att marknadsföra att 
produkterna eller tjänsterna tillfredsställer individers nyttofunktion. (Schiffman & Kanuk, 2004) 
 
Personförsvar-funktionen  
Personförsvar-funktionen syftar till att skydda individer från kännedom om den hårda omvärlden och 
sanningen om dem själva. Istället för att ta i tu med sina inre impulser eller upplevda hot från 
omvärlden kompenserar individer sin tvekan eller osäkerhet med en känsla av säkerhet och 
självförtroende.  (Katz, 1960)  
 
Till exempel är snabbkaffe ett hot för den identitet en hemmafru vill visa upp. På motsvarande vis 
skyddar cigaretter en man som vill verka macho. (Solomon et al., 1999)  
 
Företag kan genom att få förståelse för individers osäkerhet producera och marknadsföra produkter 
så att de hjälper individer att skydda sin osäkerhet. (Schiffman, 2004) 
 
Värderingsfunktionen  
Värderingsfunktionen ger individer tillfredsställelse genom att de uttrycker attityder som passar in i 
deras uppfattning av dem själva. (Katz, 1960) 
 
Värderingsfunktionen avgör om produkter matchar individers centrala värderingar och 
självuppfattning. Företag utgår från värderingsfunktionen bland annat när de utför livsstilsanalyser. 
Konsumenter utgår ifrån vad produkter säger om dem. (Solomon et al., 1999) 
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Genom att få förståelse för individers värderingsfunktion kan företag anpassa marknadsföring efter 
individers värderingar och livsstil för att få dem att få positiva attityder till produkter. (Schiffman, 
2004) 
 
Kunskapsfunktionen  
Kunskapsfunktionen är individers behov av ordning, struktur och betydelse. (Katz, 1960)  
Bland annat efterfrågar individer ofta kunskap när en ny produkt dyker upp. (Solomon et al., 1999)    
Genom att få förståelse för vilken information konsumenter vill ha och hur de vill ha den för att 
tillfredsställa deras behov av ordning, struktur och betydelse, kan företag anpassa marknadsföringen 
efter det. (Schiffman, 2004)   

 
3.2.5 En konsuments attityd till en produkt eller ett koncept 
För att få en bättre överblick av vad som påverkar individers attityder till specifika objekt så har vi 
sammanställt en egengjord modell (se figur 3:1). Som vi nämnt i början av kapitlet utgår vi från att en 
attityd är en individs totala utvärdering av ett objekt. Vår modell beskriver med hjälp av de teorier, 
som vi redogjort för tidigare detta i kapitel (”Attitydens tre komponenter”, ”The Attitude-Toward-
Object Model” samt ”Attitydens funktioner”), hur utvärderingen går till. 
 
Då vi studerar konsumentbeteende är vi främst intresserade av konsumenter respektive produkter, 
tjänster och marknadsföring. Därför bestämmer vi att individen i modellen är en konsument och att 
objektet som konsumenten har en attityd till är en produkt eller ett koncept. Modellen är uppdelad i 
två delar. Den högra sidan beskriver de faktorer som påverkar en konsuments attityd till en produkt 
eller koncept som företag direkt eller indirekt kan påverka. Den vänstra sidan är konsumenten och 
dennes tankar om och känslor för produkten. 
   
Som vi redogör för under rubriken Attitydens komponenter så består en individs attityd av kognition 
(tankar), affekt (känslor) och beteende (i detta fall intention till ett köp av produkten). Vi har 
illustrerat detta som konsumentens huvud i vår modell. 
  
Under rubriken The Attitude-Toward-Object Model redogör vi för hur man kan mäta en individs 
attityd till ett objekt genom att ta reda på vilka attribut han/eller hon värdesätter gällande objektet 
och huruvida han/eller hon anser att objektet har de attributen. Då ”The Attitude-Toward-Object 
Model” beskriver en individs tankar kring ett objekt väljer vi att placera utvärderingen av produktens 
attribut ovanför tårtbiten i konsumentens huvud som illustrerar kognition (tankar).  
 
Vilka attribut som en konsument värdesätter hos en produkt och vidare vilken attityd hon eller han 
har till produkten påverkas av attitydens funktioner (som vi redogjort för under rubriken Attitydens 
funktioner). Attitydens funktioner berättar om en konsument får belöning eller bestraffning av 
produkten, om produkten ökar konsumentens självuppfattning, om produkten skyddar konsumenten 
eller om produkten ger struktur och betydelse för konsumenten. Då attitydens funktioner är 
känslomässiga har vi valt att placera dem vid tårtbiten för affekt (känsla). 
 
Efter att ha läst in oss på ämnet attityder anser vi att denna modell ger en bra bild av vad som 
påverkar en konsuments attityd till en produkt. 
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Figur 3:1. En egengjord modell som syftar till att illustrera vad som påverkar en konsuments attityd till en 
produkt eller ett koncept. Modellen består av tre attitydmodeller: ”Attitydens tre komponenter” (Schiffman & 
Kanuk, 1997), ”The Attitude-Toward-Object Model” (Fishbein & Ajzen, 1975) och ”Attitydens funktioner” (Katz, 
1960).  

 
3.2.6 Leder attityder till köpbeteende? 
Attityder kan påverka konsumenters motivation till att antingen konsumera eller inte konsumera en 
produkt. (Schiffman & Kanuk, 1997)  
 
Att en individs attityd till en produkt är bättre än till en annan produkt behöver inte alltid betyda att 
individen köper den förstnämnda produkten. Många studier har påvisat att det endast finns ett litet 
samband mellan en individs attityd och faktiska beteende. Därför är det viktigt att få förståelse för 
vad som kan påverka en individs val av att konsumera eller inte konsumera produkten. 
 
För det första bör man ta hänsyn till konsumenters attityd till att konsumera produkten. Detta är 
viktigare än att veta attityder till själva produkten. Till exempel kan ungdomar ha jättebra attityder 
till kondomer men sedan tycker de bara att det är bökigt att använda dem. (Ajzen & Fishbein, 1980; 
Solomon et al., 1999) På motsvarande vis kan konsumenter även ha en negativ attityd till en produkt, 
men de konsumerar den ändå då de har en positiv attityd till att konsumera produkten. 
 
För det andra är det viktigt att ta hänsyn till sociala påtryckningar. Ibland är det fler som ska 
medverka i köpbeslutsprocessen. Antingen ska produkten köpas gemensamt med en eller flera 

Kognition. (Attitude Toward-Object 
Model)  
Attribut 1-Y är viktiga för mig gällande 
produkt X.  
Hur högt värdesätter jag attribut 1-Y 
gällande produkt X?  
Huruvida anser jag att produkt X 
innehar attribut 1-Y? 
 

Affekt. (Psykologiska  
funktioner) 
- Nyttof. 
- Person-försvarsf. 
- Värderingsf. 
- Kunskapsf. 
 

Beteende. 
Tror jag att jag att jag 
kommer att köpa 
produkt X? 
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andra, eller så kan påtryckningar från till exempel kamrater påverka att en konsument omvärderar 
sina tidigare preferenser. (Solomon et al., 1999) Enligt Ajzen och Fishbein (1980) ämnar individer 
utföra ett beteende då de själva anser att det är ett beteende som är bra och att de personer de 
anser viktiga i deras omgivning också tycker att det är bra. (Ajzen & Fishbein, 1980)  
 
För att veta om en individ kommer att utföra ett beteende som de själva och de viktiga personerna i 
deras sociala omgivning inte har samma åsikter om måste man även ta hänsyn till den relativa nivån 
av viktighet mellan individens egna åsikter och den sociala normen. Den relativa nivån kan bero på till 
exempel om personen i fråga är introvert eller extrovert. En extrovert person är mer känslig för 
sociala påtryckningar vilket påverkar den relativa viktigheten mellan egen attityd och sociala normer. 
(Ajzen & Fishbein, 1980) 
 
Enligt Ajzen och Fishbein modell ”Theory of Reasoned Action”, som många forskare refererar till, är 
en konsuments intention till att konsumera en produkt det bästa sättet att mäta om en konsument 
kommer att köpa produkten eller inte.  
 
”The Theory of Reasoned Action” tar hänsyn till konsumenters attityd till att konsumera en produkt, 
sociala normer och påtryckningar samt den relativa nivån mellan dessa när den redogör för vad en 
konsuments intention till att köpa en produkt är. (Se figur 3:2) 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3:2. Factors determining a person’s behavior. (Ajzen & Fishbein, 1980, s.8) 
 
Dock behöver inte en individs intention till att konsumera en produkt betyda att han/hon kommer 
att konsumera denna. Attityder är beroende av den rådande situationen. Rådande omständigheter 
kan påverka köpbeteendet i sista stund. Till exempel kan pris och tillgänglighet hos konkurrerande 
produkter medföra att konsumentens attityd och intention inte är konsekvent med dess beteende. 
(Schiffman & Kanuk, 1997) 
 
Genom att få förståelse för vilka faktorer som kan påverka huruvida en attityd till en produkt leder till 
ett köp av produkten får vi ökad förståelse för huruvida information om en specifik produkts exakta 
ursprungsmiljö kan leda till konsumtion av den produkt som informationen avser.  
 

Individens egna tankar 
kring hur ett beteende 
leder till ett visst utfall, 
samt en utvärdering av 
utfallet 

Individens tankar om 
huruvida omgivningen 
anser att beteendet är 
lämpligt eller ej samt i 
vilken mån individen 
bryr sig om om-
givningens åsikter. 

Attityd till beteendet 

Relativ viktighet för 
beslutet mellan egna 
attityder och sociala 
normer 

Sociala normer 

Intention Beteende 
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3.3 Etisk konsumtion 
Vi kommer att redogöra för de motiv som konsumenter som konsumerar respektive inte konsumerar 
etiskt har till sitt beteende. Genom att få förståelse för de motiv konsumenter som konsumerar/inte 
konsumerar etiskt har till att konsumera/inte konsumera etiskt kommer vi få ökad förståelse för de 
motiv som de konsumenter vi studerar har till vilken information de vill ha om en produkts exakta 
ursprungsmiljö, för vilka produkter de vill ha information och hur den ska kommuniceras.  
 
3.3.1 Vad är etisk konsumtion? 
Etisk konsumtion är konsumtion som antingen bidrar med positiv eller minimerar negativ inverkan på 
omvärlden, i ett eller flera avseenden.(Harrison et al., 2005) 
 
Etisk konsumtion innefattar följande aktiviteter: bojkottning av produkter som har en negativ 
inverkan på omvärlden, konsumtion av produkter som har en positiv inverkan på omvärlden 
alternativt en mindre negativ inverkan på omvärlden än konkurrerande produkter (t.ex. ekologiskt 
märkta eller rättvisemärkta produkter), inläsning av information gällande vilka produkter och företag 
som har minst negativ påverkan på omvärlden, ge information till företag om önskemål gällande 
etisk produktion samt konsumtion av endast hållbart producerade produkter (t.ex. produkter som är 
producerade av återvunnet material) och minimering av konsumtion av ickehållbart producerade 
produkter. (Harrison et al., 2005) 
 
Uppfattning om vad som är ett etiskt korrekt sätt att handla på skiljer sig mellan konsumenter. 
Det som är etiskt korrekt för en individ behöver inte vara det för en annan. Varje individs värderingar, 
intressen, sociala omgivning och bakgrund har en inverkan på vad som är etiskt korrekt för honom 
eller henne. (Cherrier, 2007)  

 
3.3.2 Varför konsumerar konsumenter etiskt? 
Som nämnts under ovanstående avsnitt så har konsumenter olika uppfattningar om vad som är ett 
etiskt korrekt handlande. Konsumenters motiv till etisk konsumtion skiljer sig därför mellan individer. 
Exempel på motiv som konsumenter kan ha till att handla etiskt är miljömässiga, sociala, politiska 
eller religiösa (Harrison et al., 2005).  
 
Ett annat motiv som Shaw et al. (2006) beskriver är att konsumenter som handlar etiskt ser sin 
konsumtion som en metod att stödja det som de anser vara rätt för samhället i stort. Konsumenterna 
I Shaws studie liknade detta vid att ”rösta” genom sin konsumtion. 
 
Cherrier (2007) och Harrison et al. (2005) beskriver hur individer använder sin konsumtion för att visa 
andra vilka de är, och vad de står för. Genom att konsumera i enlighet med vad de själva anser etiskt 
visar de också det för andra.     
 
En anledning till att etisk konsumtion uppmärksammas just nu som Harrison et al. (2005) nämner är 
att individer i rika länder har de lägre ställda behoven på Maslows behovstrappa4 uppfyllda. Att 
konsumera etiskt kan vara ett sätt att uppnå självförverkligande. 
 
Creyer och Ross (1997) uppmärksammar bland annat att konsumenter är villiga att belöna företag 
som tillämpar etisk produktion genom ökad betalningsvilja för etiskt producerade produkter.  
 

                                                           
4 Maslows behovstrappa är en förklaring till hur människor prioriterar sina behov. Det första steget i behovstrappan är 
fysiologiska behov som sedan följs av trygghet och säkerhet, kärlek och tillhörighet och sedan självförtroende. Högst upp i 
behovstrappan är självförverkligande. Det är först när de lägre ställda behoven är uppfyllda som en individ kan uppfylla 
högre ställda behoven.  
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Pepper (2009) finner att konsumenter som genom sin konsumtion tar hänsyn till sociala frågor och 
miljöfrågor gör det som ett uttryck för sina värderingar rörande socialt ansvarstagande och miljö. 
Likaså finner Shaw och Clarke (1999) att de konsumenter som konsumerar etiskt gör det för att de 
bryr sig om de etiska frågorna.  

 
3.3.3 Varför konsumerar konsumenter inte etiskt? 
Anledningar till att konsumenter inte anpassar sitt köpbeteende efter hur etiskt företag agerar kan 
ha olika förklaringar.  
 
- Andra faktorer än företagets etiska beteende kan väga tyngre, som till exempel pris, kvalitet, 
tillgänglighet och mode (Boulstridge & Carrigan, 2000, Carrigan & Attalla, 2001).  
 
- Konsumenter är inte intresserade av den specifika etiska frågan som företaget är engagerad i 
(Boulstridge & Carrigan, 2000, Carrigan & Attalla, 2001) 
 
- Konsumenter känner att de inte kan påverka situationen genom sin konsumtion (Carrigan & Attalla, 
2001),  
 
- Konsumenter tycker att det är svårt att skilja ut vilka företag i en viss bransch som är oetiska 
(Carrigan & Attalla, 2001)  
 
- Konsumenter anser att de har bristfällig information om hur etiskt företag agerar (Simon, 1995, 
Carrigan & Attalla, 2001, Ehrich & Irwin, 2005)  

 
3.3.4 Information om etisk produktion  
Då vi syftar till att undersöka attityder till information om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö 
anser vi att det är relevant att fördjupa oss i forskning kring information om företags etiska 
produktion. Genom att skaffa oss kunskap för konsumenters attityder till information om etisk 
produktion får vi ökad förståelse för vilken information om en produkts exakta ursprungsmiljö, de 
konsumenter vi undersöker vill ha, samt för vilka produkter och hur den kan kommuniceras på bästa 
sätt.  
 
Det råder osäkerhet om huruvida konsumenter, som inte styr sina köp efter hur etiska företag är, har 
den information de efterfrågar och behöver för att kunna anpassa sina köp efter hur etiska företag 
är. Simons (1995) argumenterar att konsumenter har för lite information om företags etiska 
aktiviteter för att kunna ta ställning till hur de ska gå till väga för att handla etiskt. Berry och 
McEachern (2005) uppmärksammar forskning som visar på den låga medvetenheten bland 
konsumenter om företags etiska agerande. Men de betonar också att medvetenhet hos konsumenter 
inte behöver leda till faktiskt köpbeteende. I Boulstridge och Carrigans (2000) fokusgruppstudie 
visade det sig att konsumenterna hade lite information om företags etiska ageranden och att tillgång 
till information om företags etiska agerande endast för vissa konsumenter skulle leda till ändrat 
köpbeteende. För andra konsumenter spelade ytterligare information ingen roll och för andra skulle 
mer information om företags etiska agerande göra köpbeslutet mer besvärligt än vad det redan var. 
Information är väldigt viktigt för etiska konsumenter. 
 
Shaw och Clarke (1999) studerade konsumenter som tar hänsyn till etiska frågor i sin konsumtion och 
kom fram till att information om företags etiska agerande kan få konsumenter att känna att de har 
en möjlighet att välja rätt och/eller leda till negativa känslor, då medvetenhet om företags 
etiska/oetiska beteende får konsumenter att känna sig misslyckade om de inte alltid följer sina etiska 
principer i sin konsumtion. Vidare betonade de att information är väldigt viktigt för etiska 
konsumenter. Shaw och Clarke kom även fram till att det råder missnöje med innehållet på etiketter 
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på etiska produkter som är producerade av stora företag. De etiska konsumenterna i Shaw och 
Clarkes studie litar inte på information från företagen utan vill hitta informationen själv.   
 
Flera studier (Malhotra, 1984, Carmon et al., 2003, Mick at al., 2004) har uppmärksammat det 
informationsöverflöd som finns på marknaden. Precis som vid marknadsföring av andra produkter så 
måste kommunikation av information om etiska produkter vara kreativ och relevant för den aktuella 
målgruppen för att uppmärksammas av konsumenter.  
 
Carrigan och Attalla (2001) har skapat en modell (se figur 3:3) i vilken konsumenter kan kategoriseras 
beroende på hur pass medvetna de är om ett företags etiska produktion och deras vilja att 
konsumera etiskt. Carrigan och Attalla har vidare skapat fyra konsumenttyper beroende på dessa 
faktorer. Syftet med modellen är att förklara huruvida konsumenter i de olika grupperna efterfrågar 
information om etisk produktion och vidare hur den informationen kan leda till köp av produkten.    
 
 

Etisk medvetenhet 
Hög  Låg 

 
 
 
 
 
 
 Hög Bryr sig och är etisk Förvirrad och osäker 
 
 
 
 
Vilja att 
konsumera 
etiskt 
 
 
 
 
 Låg Cynisk och opartisk  Omedveten 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3:3. Konsumenters attityder till etisk konsumtion. Från The myth of the ethical consumer – do ethics 
matter in purchase behaviour? Carrigan, M och Attalla, A (2001) s 572 
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Förklaring till modellen I figur 3:3: 
- Konsumenter i gruppen ”Bryr sig och är etisk” söker själva efter information om huruvida 

företag är etiska eller inte i sitt handlande och vidare tar de hänsyn till hur etiska företag är 
när de konsumerar. Dock tar de bara hänsyn till de etiska frågor som de anser är viktiga. Av 
den anledningen är det betydelsefullt för företag att veta vad konsumenter i deras målgrupp 
värdesätter.   

- Konsumenter i gruppen “Förvirrad och osäker” anser antingen att de inte har tillräckligt med 
information om företags etiska agerande, eller så är de förvirrade av motsägelsefulla 
budskap gällande företags etiska agerande. De skulle gärna handla etiskt korrekt om de hade 
tillräckligt med information att bygga sina konsumtionsval på. För att nå konsumenter i den 
här gruppen behöver företag således ta reda på vilken information om deras ansvarstagande 
aktiviteter konsumenter i gruppen efterfrågar samt kommunicera denna.    

- Konsumenter i gruppen ”Cynisk och opartisk” tror inte att företag verkligen är etiska trots att 
de uppfattar att de är informerade om detta. Andra faktorer så som pris, kvalitet, märke och 
tillgänglighet väger tyngre, vid val av produkt, för dessa individer. Därför måste företag 
tillhandahålla etiska produkter, utan att göra avkall på de andra faktorerna, för att nå dessa 
konsumenter.  

- Konsumenter i gruppen ”Omedveten” har varken information eller vilja att konsumera etiskt. 
Det är osäkert huruvida de skulle kunna tänka sig att konsumera etiskt. Att de får tillgång till 
information är en förutsättning för att de ska kunna tänka sig att förändra sitt köpbeteende. 
(Carrigan & Attalla, 2001) 

 
Carrigan och Attalla (2001) efterfrågar en bredare spridning av information om ansvarstagande 
handlingar från företags sida. De föreslår en tydligare differentiering av företag som har 
ansvarstagande aktiviteter, med de ansvarstagande aktiviteterna som grund för differentieringen. 
Detta för att konsumenter lätt blandar ihop företaget med andra, oetiska företag, i samma bransch. 
För att ett företag ska positionera sig som ett etiskt företag och få positiva reaktioner, bör de vara 
etiska i en fråga som engagerar målgruppen. (Carrigan & Attalla, 2001)  
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4. PRAKTISK METOD  
 
 
I det här kapitlet redogör vi för vårt metodval, hur vi har gjort vårt urval av fokusgruppsdeltagare och 
fokusgruppsfrågor samt hur fokusgruppsamtalen gick till. Vidare redogör vi för fördelar och nackdelar 
med detta. Vi vill ge läsaren en förståelse för de val vi har gjort vid genomförandet av studien. 
 
 

4.1 Metodval  
För att undersöka vilka attityder konsumenter har till information om en specifik produkts exakta 
ursprungsmiljö, vilka produktkategorier konsumenter är intresserade av information om och varför, 
hur konsumenter vill att informationen ska kommuniceras och varför samt om attityder till 
informationen kan leda till ökad köpbenägenhet, väljer vi att utföra en kvalitativ studie. Fördelen 
med en kvalitativ studie är att vi kan få en djupare förståelse för de konsumenter som vi undersöker 
och deras attityder, jämfört med en kvantitativ studie där respondenterna oftast är fler men 
innehållet ytligare (Halvorsen, 1992). Då det, enligt vår vetskap, inte finns någon forskning inom 
ämnet vi avser att studera vill vi göra en djup studie för att fånga så många aspekter av ämnet som 
möjligt. Då information om etiska produkters exakta ursprungsmiljö är ytterst ovanlig i dagsläget, så 
är det viktigt att vi har möjlighet att visa exempel på sådan information för de konsumenter vi avser 
att undersöka. I en kvalitativ studie, där forskaren själv deltar i insamlandet av fakta (Halvorsen, 
1992) får vi möjlighet att i lugn och ro visa konsumenter exempel på den information vi avser 
undersöka. Vi har även möjlighet att anpassa frågor och information till konsumenters svar på våra 
frågor och på så sätt får vi en bättre bild av konsumenternas attityder. 
 
Nackdelen med en kvalitativ studie är att respondenterna är få vilket innebär att resultatet inte går 
att generalisera i samma utsträckning som i en kvantitativ studie. (Bryman & Bell, 2005) Dock 
kommer vi genom att jämföra vårt resultat med tidigare forskning inom närliggande ämnen kunna 
generalisera resultatet i viss utsträckning. 
 
Eftersom en av våra problemfrågor är att undersöka hur information om en produkts exakta 
ursprungsmiljö kan kommuniceras på bästa sätt, anser vi att konsumenter behöver befinna sig i en 
stimulerande och kreativ miljö för att bli motiverade att tänka fritt och fundera fram olika alternativ. 
Vi väljer därför fokusgruppsamtal som undersökningsmetod. Genom att vi väljer att tillämpa 
fokusgruppstudier får konsumenterna möjlighet att bygga på varandras resonemang och kan 
tillsammans skapa tankelösningar kring hur informationen kan kommuniceras på bästa möjliga sätt. 
(Bryman & Bell, 2005) Fokusgrupper, som är vanligt vid studier av attityder (McDaniel & Gate, 2008) 
och av nya marknadsföringskoncept (Bryman & Bell, 2005) är också fördelaktiga för att åstadkomma 
ett så verklighetsförankrat resultat som möjligt. Genom att flera individer, som inte känner varandra 
sedan tidigare, ska diskutera ett ämne gemensamt, känner individerna press på sig från de andra att 
göra så bra ifrån sig som möjligt. (McDaniel & Gate, 2008). Vidare menar McDaniel och Gate (2008) 
att fokusgruppsamtal är fördelaktiga jämfört med andra metoder på grund av att grupptrycket gör 
att fokusgruppdeltagare inte uttrycker något som inte är relevant för diskussionen. 
 
En nackdel med fokusgruppstudier är att det krävs att den person som leder samtalet måste ha 
speciell kompetens för att klara uppgiften. (McDaniel & Gates, 2008) En av författarna till detta 
arbete har läst en kurs på universitetsnivå som inkluderade kunskaper och tekniker för att utföra 
fokusgruppsamtal. Kursens mål var att studenter skulle få tillräckliga kunskaper om 
fokusgruppstudier för att kunna utföra dem själv. Hon har även själv medverkat i en fokusgrupp som 
ett kommunikationsföretag ordnade samt studerat marknadsföring på universitetsnivå. 
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En annan nackdel med fokusgruppstudier är att grupptrycket kan medföra att deltagare kanske inte 
alltid vågar framföra sina åsikter inför gruppen. Till exempel om fokusgruppens tema är ett känsligt 
ämne (Carrigan & Attala, 2001) som sex och samlevnad. Vi anser att detta inte påverkar vår studie i 
så stor utsträckning då vi för det första inte diskuterar ett känsligt ämne och för det andra ger 
deltagarna möjlighet att uttrycka åsikter som de inte vågar uttrycka under fokusgruppssamtalet, 
antingen på ett papper eller i enrum med moderatorn efter samtalets slut. 
 
En tredje nackdel med fokusgruppstudier är att grupptrycket kan påverka deltagare till att uttrycka 
en åsikt som de inte själva har. Då vi är intresserade av att studera attityder till ett nytt fenomen (och 
inte syftar till att ta hänsyn till konsumentkarakteristika annat än huruvida individen konsumerar 
etiskt) så anser vi att individers eventuella formulering av andra, än deras egna, åsikter inte påverkar 
vårt resultat i så stor utsträckning. Det viktiga är att individerna uttrycker åsikter som är relevanta för 
studien. Och i enlighet med McDaniel & Gate (2008), som vi nämnt ovan, är fokusgrupper 
fördelaktiga för att grupptrycket gör så att fokusgruppsdeltagare inte skulle uttrycka något som inte 
är relevant för diskussionen.  
 
Ytterligare en nackdel med fokusgruppsamtal kan vara att vissa deltagare tenderar att ta över 
diskussionen och att andra deltagare inte får något utrymme alls. (McDaniel & Gates, 2008) I vår 
fokusgruppsstudie är därför moderatorn noga med att se till att samtliga deltagare får uttala sig inom 
samtliga områden.  
 
4.2 Urval  
Vi har använt oss av ett bekvämlighetsurval då vi inte anser oss ha vare sig tid eller resurser för att 
kunna utföra ett slumpmässigt urval och då det inte heller är nödvändigt för en kvalitativ studie som 
inte främst syftar till att generalisera. Bekvämlighetsurval är passande för den här typen av studier 
enligt både Bryman och Bell (2005) och McDaniel och Gate (2008).  
 
Nackdelen med att vi använder oss av ett bekvämlighetsurval istället för ett slumpmässigt urval är att 
resultatet inte är lika generaliserbart på resten av befolkningen. (Bryman & Bell, 2005) Men då vår 
studie avser att öka förståelsen för konsumenters attityder, och inte förklara och dra slutsatser, 
anser vi att bristen på generaliserbarhet inte påverkar oss i så stor utsträckning. Istället får vi en 
djupare förståelse för konsumenters attityder till information om en specifik produkts exakta 
ursprungsmiljö än vad en kvantitativ studie hade kunnat ge. Vi anser inte heller att vi har den tid och 
de resurser som krävs för att utföra ett riktigt sannolikhetsurval.  
 
Vanligtvis består fokusgrupper av sex till tio deltagare. Om gruppen är för stor finns det risk för att 
alla inte vågar uttala sig. (Bryman & Bell, 2005) Vi väljer att ha med fem personer i varje fokusgrupp. 
Ett fokusgruppsamtal bör inte ta mer än två timmar i anspråk (McDaniel & Gate, 2008) och därför 
anser vi att fem personer är lagom för att varje person ska hinna uttrycka sina åsikter inom varje 
område. 
 
Att endast ha fem deltagare i varje fokusgrupp kan också vara en nackdel då vi får färre 
konsumenters åsikter än om vi hade haft fler deltagare i varje fokusgrupp. Dock syftar vår studie till 
att skapa en djup förståelse för ett nytt fenomen och därför anser vi att det är viktigare att samtliga 
deltagare får mycket tid att dela med sig av sina åsikter på än att flera skulle dela med sig av färre 
åsikter.  
 
Kraven vi ställer på deltagarna är att de ska vara ansvariga eller delvis ansvariga för inköp i hushållet. 
Det vill säga att de antingen helt själva beslutar vilka produkter som ska köpas in till hushållet eller 
delar det ansvaret med en annan person. Då en av våra frågeställningar är att diskutera huruvida 



 
27 

attityder till information om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö kan leda till konsumtion av 
produkten som informationen avser är det en förutsättning för att kunna besvara frågeställningen att 
deltagarna själva tar ansvar för sin konsumtion.   
 
För att få en så bra bild som möjligt av konsumenters attityder till information om en specifik 
produkts exakta ursprungsmiljö väljer vi att undersöka både konsumenter som idag handlar etiska 
produkter samt de som inte gör det. Vi delar in konsumenterna i två grupper beroende på etisk 
konsumtion och undersöker grupperna var för sig. Motivet bakom uppdelningen är att vi inte vill att 
någon av grupperna ska influera varandra med sina åsikter om etiskt producerade produkter och för 
att eliminera eventuellt grupptryck avseende åsikter om etisk konsumtion. Kravet för den grupp som 
består av konsumenter som handlar etiska produkter är att konsumenterna i gruppen måste handla 
ekologiska eller rättvisemärkta produkter minst en gång i veckan. Detta urval använde sig Makatouni 
och Harper (2002) av när de studerade konsumenters attityder till ekologisk mat och djurhållning 
med fokusgrupper som metod.  
 
Förutom att konsumenterna i den ena gruppen konsumerar etiskt och konsumenterna i den andra 
gruppen inte gör det samt att samtliga deltagare är ansvariga för hushållsinköpen så har vi som avsikt 
att ha så heterogena grupper som möjligt för att omfatta så många olika konsumenter som möjligt. I 
båda grupperna är två av deltagarna studenter på antingen civilekonom- eller ingenjörsprogrammet. 
Fördelen med att undersöka studenter är att de har en hög förståelse för forskning då de själva 
utsätts för forskningsrapporter dagligen. Fördelen med att undersöka civilekonomstudenter är att de 
har en högre förförståelse för marknadsföring och således mer ”kött på benen” för att lösa 
problemet hur information om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö kan kommuniceras på 
bästa sätt och varför. Av de deltagare som arbetar är även tre ekonomer. Fördelen med ekonomer 
och civilekonomstudenter är att de även kan se våra frågor ur ett företagsperspektiv och på så vis 
tänka fram relevanta förslag på våra frågor som både gynnar företag och konsumenter. De 
resterande deltagarna arbetar inom vården, skolan, resebranschen, som optiker samt är pensionär. 
Deltagarna är mellan 23 och 65 år och kommer från olika orter i Sverige. Från Luleå i norr till 
Trollhättan i söder. Samtliga deltagare är bekanta med eller bekants bekant till någon av författarna.  
 
En nackdel med att fokusgruppsdeltagarna antingen är bekanta med eller bekantas bekant till någon 
av författarna är att vi kan missa stora grupper av befolkningen i vår studie. Detta då människor som 
umgås oftast delar värderingar och intressen. Vi försöker att minimera detta genom att vi inte är nära 
vänner med alla deltagarna utan de är bland annat arbetskompisar, grannar och bekanta till våra 
föräldrar.  
 
Efter att ha konstruerat så heterogena grupper som möjligt, i så många avseenden som möjligt, 
förutom gällande konsumtion av ekologiska och rättvisemärkta produkter, noterar vi att den 
fokusgrupp med konsumenter som konsumerar etiskt består av fyra kvinnor och en man och den 
fokusgrupp med konsumenter som inte konsumerar etiskt består av fyra män och en kvinna. Då 
tidigare forskning uppmärksammar att kvinnor konsumerar etiskt i större utsträckning än män anser 
vi att könsfördelningen i grupperna speglar könsfördelningen på marknaden för etiska produkter väl. 
Se bland annat Magnusson et al. (2001), Padel och Foster (2005), Loureiro och Lotade (2005).  
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4.3 Datainsamling och bearbetning  
Som sagts ovan väljer vi att genomföra vår undersökning i form av två kvalitativa fokusgruppstudier. 
Den ena gruppen består av fem respondenter som konsumerar etiska produkter minst en gång i 
veckan och den andra gruppen består av fem respondenter som aldrig konsumerar etiskt 
producerade produkter. Vi ger båda fokusgrupperna samma förutsättningar. Samma person leder 
båda fokusgrupperna med samma frågemall och samma exempel visas under båda fokusgrupperna. 
Fördelen med samma moderator, frågemall och exempel under båda fokusgrupperna är att det blir 
lättare att jämföra resultatet mellan de båda fokusgrupperna, vilket vidare är en av våra 
frågeställningar.  

 
4.3.1 Fokusgruppsmiljön 
Nackdelen med fokusgrupper är att deltagarna kan känna att det är en konstlad situation och därför 
inte vågar prata lika fritt som de som undersöker deltagarna vill att de ska göra. 
 
Av den anledningen konstruerar vi en miljö som vi anser är en blandning mellan professionell och 
vardaglig. Vi sitter i ett kök/vardagsrum där deltagarna både kan se spisen och soffan. Vi klär in ett 
långbord med vit duk och ställer mineralvatten, morotsstavar, gurkstavar, äppelbitar och en godisskål 
med godis i på bordet. Vi serverar deltagarna kaffe och te. Vi har en TV i slutet av långbordet på ena 
sidan och ett blädderblock på andra sidan. Dessa båda hjälpmedel använder vi oss av under 
fokusgruppsamtalen.  
 
Fördelen med att deltagarna kan se spisen och soffan samt att de får förfriskningar är att situationen 
inte känns lika konstlad, utan mer som en vardagssituation. Fördelen med TVn, på vilken vi visar Dole 
Organics tjänst, är att vi anser att det är skönt för deltagarna att få ett litet avbrott från diskussionen 
och titta på något annat.  
 
Nackdelen med ett blädderblock är att det kan uppfattas som konstlat eller som att sitta i en 
skolbänk. Dock är det väldigt användbart då deltagarna får en överblick över den diskussion som 
bedrivs och kan bygga vidare på de punkter som redan tagits upp. Då vi skapar en vardaglig situation 
i övrigt så antar vi att blädderblocket i princip inte har någon negativ inverkan på konsumenternas 
samtal.  
 
För att förhindra att fokusgruppsledaren (moderatorn) ska behöva sitta och anteckna allt som 
fokusgruppsdeltagarna säger, så spelar vi in fokusgruppsamtalen på en skiva. Efteråt lyssnar vi på 
inspelningen och skriver ner allt i ett dokument från vilket vi sedan tar informationen till vårt 
empirikapitel. (Bryman & Bell, 2005) Nackdelen med att spela in allt som fokusgruppsdeltagarna 
säger är att deltagarna kan känna sig obekväma med att bli inspelade. Därför frågar moderatorn först 
om deltagarna går med på att bli inspelade, samt informerar hon deltagarna om att de kommer att 
vara anonyma i uppsatsen.  
 
Förutom moderatorn sitter en av författarna för denna uppsats vid sidan av fokusgruppen och 
studerar deltagarna. Hon för anteckningar gällande deltagarnas kroppsspråk; om de signalerade att 
de håller med varandra eller har en annan åsikt. Nackdelen med att en person sitter och studerar 
deltagarna är att deltagarna kan känna sig obekväma. Detta försöker vi motverka med att personen 
berättar vad hon heter och småpratar lite med deltagarna före fokusgruppsamtalet för att de ska få 
en bild av henne och således känna sig mer bekväma med hennes närvaro. 
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4.3.2 Fokusgruppfrågor  
Under båda fokusgruppsamtalen ställs samma tolv frågor av moderatorn som deltagarna sedan 
besvarar. Fokusgruppsfrågorna är av öppen karaktär, t.ex. Hur skulle ni uppfatta information om 
hållbara produkters exakta ursprungsmiljö? Detta för att få en bred bild av fokusgruppsdeltagarnas 
tankar kring ämnet. Hade vi valt mer specifika frågor så hade vi inte fått lika breda och djupa svar. 
Smala, specifika frågor passar bättre i en kvantitativ undersökning. Varje fråga syftar direkt eller 
indirekt till att besvara studiens frågeställningar. För att se vilka frågeställningar respektive fråga 
svarar på se bilaga 1. 

 
4.3.3 Fokusgruppens disposition  
För att få en bred bild av konsumenterna och deras konsumtion inleder vi fokusgruppssamtalen med 
att ställa en öppen fråga om konsumenternas bild av sin konsumtion. Därefter ställer vi flertalet 
frågor som syftar till att ge en ökad förståelse för de faktorer som kan påverka konsumenternas 
konsumtion och attityder. Innan vi väljer att ställa de frågor som är avsedda för att direkt svara på 
våra frågeställningar gör vi ett test med fokusgruppsdeltagarna. Detta för få en bild av hur deras 
attityder till en produkt förändras, om den förändras, efter att de får information om produktens 
ursprungsmiljö. 
 
Testet går till enligt följande: Moderatorn tar fram två bananer och ber konsumenterna ponera att 
bananerna ser identiska ut. Sedan berättar hon att den ena bananen är en Dole Organic-banan och 
att vi inte har någon som helst information om den andra bananen. Sedan ber hon konsumenterna 
att berätta vilken banan som de skulle välja att äta och varför. Anledningen till att vi väljer äta istället 
för att köpa är för att då hade många fler faktorer spelat in, vilka vi inte avser att undersöka i vår 
studie, bland annat pris och tillgänglighet. 
 
I och med att information om en produkts exakta ursprungsmiljö är väldigt ovanlig väljer vi att visa 
konsumenterna Dole Organics tjänst (se Dole Organics hemsida i bilaga 2). Detta för att de ska få mer 
kreativa idéer för att lösa frågan: Hur kan information om en produkts ursprungsmiljö förmedlas på 
bästa sätt? Vilket är en av studiens frågeställningar. Dock väljer vi att ställa denna fråga även innan 
tjänsten visas för att de inte ska vara låsta vid tjänsten utan tänka helt fritt. I empirikapitlet väljer vi 
att slå ihop alla idéer kring hur information om en produkts exakta ursprungsmiljö kan förmedlas på 
bästa sätt för att underlätta för läsaren. 
 
Efter att vi visar tjänsten på Dole Organics hemsida och samtalar om för- och nackdelar med tjänsten 
får deltagarna utföra banantestet igen. De får återigen svara på vilken banan de väljer och varför. 
Fördelen med banantestet är att konsumenterna får en verklig produkt att förhålla sig till. 
Situationen blir lättare att relatera till än om man bara pratar om en produkt. 
 
En nackdel med att placera det första banantestet efter flera frågor om hållbar konsumtion är att 
deltagarna kan ha ändrat uppfattning om ekologiska och rättvisemärkta produkter efter att ha hört 
andra konsumenters åsikter om ekologiska och rättvisemärkta produkter. Vi uppmärksammar att vi 
är medvetna om detta så att läsaren har möjlighet att beakta banantestets placering i 
fokusgruppsprogrammet när han eller hon läser om konsumenternas val av banan i kapitlet 
”Fokusgruppsstudierna”.   
 
En nackdel med att deltagarna inte får någon som helst information om den banan som inte är en 
Dole Organic-banan är att de inte vet vilken enskild odlare eller vilket företag som har odlat den. Vi 
noterar, efter genomförandet av fokusgruppstudierna, att konsumenternas ovetskap om den andra 
bananens märkestillhörighet medför en osäkerhet inför den bananen. Detta medför att flera 
konsumenter väljer Dole Organic-bananen för att den bananen är den enda bananen med 
märkestillhörighet. Detta är en nackdel då testet inte endast mäter hur information om en specifik 
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produkts exakta ursprungsmiljö påverkar konsumenters val av den produkt som informationen avser. 
Testet mäter även hur märkestillhörighet påverkar konsumenters val av den produkt som har ett 
märke. Dock anser vi inte att utfallet hade blivit så annorlunda om båda bananerna hade varsin 
märkning. Då hade istället konsumenternas uppfattning om de olika märkena påverkat valet av 
banan. Det bästa alternativet hade troligen varit att den ena bananen varit en Dole Organic-banan 
och den andra bananen av märket X. Genom att uppmärksamma att testet även mäter hur 
konsumenternas val av banan påverkas av om bananen har ett märke eller inte, kan läsaren förhålla 
sig till detta när han eller hon läser kapitlet ”Fokusgruppsstudierna” och därmed få en bättre bild av 
hur konsumenternas val av banan påverkas av information om en specifik produkts exakta 
ursprungsmiljö. 
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5. FOKUSGRUPPSTUDIERNA 
 
 
I det här kapitlet redogör vi för det som framkom under fokusgruppsamtalen. Vi redovisar den 
information som ökar förståelsen för fokusgruppdeltagarna och ämnet, samt den information som 
hjälper oss att besvara problemformuleringen, frågeställningarna och syftet. 
 

 
5.1 Presentation av fokusgruppdeltagarna 
Fokusgrupp ett består av fem deltagare: fyra män och en kvinna, i åldrarna 23-27 år. Samtliga 
deltagare ansvarar för hushållsinköpen och konsumerar aldrig ekologiska eller rättvisemärkta 
produkter. Ingen av gruppdeltagarna har medverkat i en fokusgrupp tidigare. 
 
Fokusgrupp två besår av fem deltagare: fyra kvinnor och en man, i åldersintervallet 24-65 år. 
Samtliga av deltagarna ansvarar för hushållsinköpen och konsumerar ekologiska eller rättvisemärkta 
produkter minst en gång i veckan. En av deltagarna har medverkat i en fokusgrupp tidigare och har 
en väldigt positiv attityd till fokusgrupper efter sin tidigare erfarenhet.  

 
5.2 Presentation av resultatet  
 
5.2.1 Deltagarnas tankar om sin konsumtion 
Grupp 1 
Tre av deltagarna inleder med att säga att de försöker vara ekonomiska. Vidare nämner alla utom en 
vid senare tillfällen att priset och deras egen ekonomi spelar roll i deras konsumtion. Av de två som 
inte kommer in på pris och sin egen ekonomi på frågan hur de tänker runt sin konsumtion, säger en 
att det är bra att konsumera för världsekonomins skull, men att det inte går att konsumera hela tiden 
och att ett nytt system måste hittas. Den andra säger att han konsumerar för sin egen nytta. En av 
deltagarna nämner att han sparar och är ekonomisk för att kunna göra roliga grejer som att resa, 
istället för att köpa prylar, och en annan menar att hans utgångspunkt är att han köper det han vill ha 
men att ekonomin ändå ibland spelar in. Två av deltagarna nämner också att de konsumerar med 
Sveriges ekonomi till viss del i åtanke.    
 
Grupp 2 
Vid frågan vad deltagarna har för tankar om sin konsumtion kommer deltagarna direkt in på att de 
försöker begränsa den. Samtliga deltagare tänker noga igenom sina kläd- och prylinköp innan de 
konsumerar för att vara säkra på att de varor de tänker köpa är något de verkligen behöver.  
 
Sedan kommer samtalet in på livsmedelsprodukter. Alla har en negativ attityd till snabbmat och att 
allt ska gå fort. De försöker alla köpa produkter som är obesprutade och producerade under rimliga 
förhållanden. Fyra av fem tar hänsyn till E-ämnen genom att försöka att undvika att köpa dem när de 
konsumerar livsmedel. Alla försöker konsumera produkter som håller. 
 
Att produkterna är närproducerade är viktigt för samtliga deltagare. ”hellre ett svenskt äpple än ett 
argentinskt ekologiskt äpple” säger en av deltagarna.  
 
En av deltagarna berättar att han tidigare har arbetat i en stor internationell organisation och fick där 
en bra bild av hur dåliga arbetsförhållandena vid framförallt kaffeplantager var. Efter det började han 
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köpa mycket Fairtradeprodukter. ”Så fort jag ser en fairtradevara bredvid en vanlig vara och det är 
några kronor skillnad så tar jag fairtradevaran utan att tveka” Han berättar vidare att samma sak 
gäller för ekologiska produkter. ”Ser jag en ekologisk vara bredvid en annan vara så tar jag den 
ekologiska om det inte skiljer alltför mycket i pris därför att det är mindre besprutning och bättre 
villkor för djuren.”  
 
Samtliga deltagare nämner prisaspekten när de talar om sin konsumtion. De vill helst konsumera 
produkter som är bra för miljön, djuren och för arbetarna. Men de gör det endast om det inte skiljer 
allt för mycket i pris. Alla i gruppen anser att det är större prisskillnad mellan rättvisemärkta varor i 
förhållande till omärkta varor än vad prisförhållandet är mellan omärkta varor och ekologiska varor.  
 
Samtliga deltagare tycker att ekologiskt kött är dyrt. Alla utom en anser att det är bättre att 
konsumera mindre ekologiskt kött och kompensera med grönsaker för att bli mätt istället för att 
köpa oekologiskt kött. En av deltagarna berör att det är stora prisskillnader även på frukt och grönt. 

 
5.2.2 Hur deltagarna upplever att andra människor påverkar deras 
konsumtion 
Grupp 1 
När det gäller hur andra människor påverkar deltagarnas konsumtion inleder en av konsumenterna 
med att uppmärksamma hur delad ekonomi kan påverka konsumtionen. Ingen av deltagarna säger 
att detta påverkar dem i deras konsumtion. Tre av deltagarna diskuterar sedan huruvida andra 
människor påverkar deras konsumtion av modevaror. En av deltagarna säger att han tror att 
butikernas utbud påverkar mer än andra människor, genom att de gör produkter tillgängliga, medan 
de andra två säger att de tror att det främst är andra människor som påverkar vilka modevaror de 
köper.   
 
En deltagare nämner hur andra människors efterfrågan av produkter och tjänster möjliggör att han 
får tillgång till dessa.  
 
En deltagare ger exempel på hur en kamrats konsumtion gör att hon rycks med och handlar mer än 
vad hon egentligen har tänkt sig. En annan deltagare utrycker att även det motsatta kan hända; hur 
bekantas strävan att ha den värsta tv-apparaten leder till att han själv blir motståndare mot det och 
väljer att inte köpa samma produkter. En deltagare avslutar med att beskriva att han får tillgång till 
information om nya produkter genom vänner och bekanta, vilket han menar kan leda till ett 
eventuellt köp av produkten. 
 
Grupp 2 
Två av deltagarna anser att deras konsumtion i stor utsträckning påverkas av deras umgänge och 
omgivning. En av dem talar om att det är en kamrat som fått honom att både börja handla ekologiskt 
och rättvisemärkt. Båda deltagarna berättar om att människor i deras umgänge delar många 
värderingar gällande konsumtion med dem. 
 
De resterande tre deltagarna berättar att det snarare är de som påverkar andra människors 
konsumtion än tvärt om. De säger att de ibland känner sig ensamma i sin omgivning med att 
konsumera ekologiskt. ”Jag slåss nästan för att få andra människor att köpa ekologiskt” säger en av 
deltagarna. Vidare berättar alla tre att de har en del vänner som är ganska lika dem själva och de 
berättar att de påverkas av dem genom att de utbyter information med varandra om olika produkter. 
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5.2.3 Deltagarnas uppfattning av hållbar konsumtion 
Grupp 1 
När deltagarna får frågan om deras uppfattning om hållbar konsumtion börjar en deltagare med att 
förklara ”Hållbar konsumtion för mig, det är inte det system vi har nu, där vi konsumerar, konsumerar 
och konsumerar … och så bara växer soptipparna, och så utnyttjar vi tredjevärlden och så vidare. Till 
slut når vi en punkt där det inte går mer.” Samtalet kommer sedan in på vikten av återvinning och 
reparation av saker samt det materiella överflödet. En deltagare menar att anledningen till varför 
människor köper nytt är den snabba teknikutvecklingen, som gör att folk hellre vill ha nya saker än 
att reparera gamla. En annan deltagare menar att anledningen till att konsumeter efterfrågar mycket 
nytt är att det är så pass billigt att köpa nytt jämfört med att laga saker.  
  
Grupp 2 
En av deltagarna inleder diskussionen kring deltagarnas uppfattning om hållbar konsumtion med att 
säga: ”Man ska inte använda jordens resurser så att de tar slut, till exempel oljan.” Alla nickar 
instämmande. En annan deltagare fortsätter: ”Och om man använder jordar och åkrar fel så utarmas 
de.” 
 
Samtalet går vidare in på konsumtion och deltagarna berörde lokalproduktion, säsongsvaror, 
konstgödsel, transporter och förpackningar. Alla deltagare anser att det är ett dilemma att försöka 
minimera långa transporter samtidigt som de vill stödja bönder i fattiga länder. Samtliga deltagare 
nickar och ger ljudligt medhåll när någon av de andra deltagarna berättar om sina kunskaper och 
erfarenheter inom ovanstående ämnen.  

 
5.2.4 Hållbar konsumtion i förhållande till deltagarnas egen konsumtion 
Grupp 1 
”Inte det minsta, höll jag på att säga” blir en deltagares spontana svar när de får frågan hur de ser till 
hållbar konsumtion i förhållande till deras egen konsumtion. Sedan berättar samtliga deltagare att de 
återvinner, men i olika utsträckning. En deltagare förklarar att han återvinner om han inte behöver gå 
så långt för att göra det.  
 
En deltagare berättar att han försöker köpa produkter som inte har så mycket förpackningsmaterial 
runt sig, men han betonar att det endast är i de fall där det inte spelar någon roll vilken produkt han 
väljer. Han betonar även att priset kommer i första hand. Tre av de andra deltagarna berättar att de 
köper refillförpackningar och lågenergilampor.   
 
Grupp 2 
På frågan hur deltagarna uppfattar hållbar konsumtion i förhållande till deras egen konsumtion 
inleder tre av deltagarna med att berätta att de konsumerar ekologisk mjölk. ”Det köper man så ofta 
och det är så enkelt, det är ett lätt val att göra” säger en av konsumenterna. Samtliga deltagare 
berättar att de köper ekologiska ägg. Alla deltagare utom en berättar att de konsumerar ekologiska 
grönsaker och frukt. Tre av deltagarna berättar att de köper rättvisemärkt te och kaffe, fisk från 
hållbart fiske (ej rödlistade5) samt ekologiskt kött. Två berättar att de försöker köpa ekologiska kläder 
i mån av utbud. 
 
Samtliga bedömer att de tar hänsyn till följande faktorer vid all konsumtion: hälsa, miljö, djurhållning, 
humanitära förhållanden samt världens utveckling. En av deltagarna betonar att han främst tar 
hänsyn till miljö och hållbar utveckling och de andra deltagarna instämmer. 

 

                                                           
5 Världsnaturfonden har rödlistat utrotningshotade fiskar. Genom att sluta konsumera de rödlistade fiskarna kan 
konsumenter hjälpa till att påverka så att inte arter dör ut. 
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5.2.5 Uppfattning om ekologisk och rättvisemärkt konsumtion 
Eftersom grupp ett inte självmant kommer in på ekologiska produkter när de svarar på frågorna om 
hållbar konsumtion får moderatorn fråga om detta i en separat fråga. En av deltagarna inleder 
samtalet med att säga att han inte riktigt vet vad ekologiskt innebär, och får medhåll av två andra. 
Han förklarar att han är rädd att ekologisk märkning bara är ett marknadsföringsknep, och han 
berättar vidare att han har försökt läsa på förpackningar till ekologiska produkter men aldrig riktigt 
fått reda på vad ekologisk märkning innebär. Han får medhåll av en annan deltagare som vidare 
ifrågasätter hur ekologiskt det egentligen är att köra runt halva jorden med bananer. Gruppen 
fortsätter samtalet kring vad som egentligen ingår i ekologisk märkning. En av deltagarna säger: ” Det 
är det som är odlat helt fritt”, och en annan deltagare undrade om det är ekologiskt att inte 
genmodifiera.  
 
Då grupp ett inte heller självmant börjar prata om rättvisemärkt när de besvarar frågorna om hållbar 
konsumtion, får moderatorn även fråga om detta i en separat fråga. En deltagare säger att han tror 
att rättvisemärkt bara är en bluff. Han förklarar vidare att han är rädd för att det är en bluff, men han 
betonar att det skulle vara bra om det inte är det.  
 
En deltagare undrar vad Rättvisemärkt innebär, varpå en annan deltagare säger att det innebär 
förbud mot barnarbete. Enligt en deltagare innebär rättvisemärkt ”Bra löner och så… eller i alla fall 
bättre”. En annan deltagare förklarar att rättvisemärkt innebär att arbetet med produkten är utfört 
under reglerade arbetsförhållanden. Han fortsätter med att påpeka att det är tveksamt om det är bra 
att man ställer sådana krav på arbetsförhållanden då det kan leda till att de mest utsatta blir utstötta 
från en arbetsmarknad.  
 
Totalt är fyra av konsumenterna i fokusgrupp ett skeptiska mot rättvisemärkt. En av deltagarna 
förklarar att han är skeptisk eftersom andra företag kan härma symbolen för rättvisemärkt och på 
dessa märkningar framgår det inte vilka krav som ställs. En annan deltagare förklarar att han litar på 
de gamla symbolerna som är reglerade, som till exempel nyckelhålet och svanen. En av 
konsumenterna avslutar med att upplysa om att företag ofta får betala för rättigheter till att märka 
sina produkter med symboler, och därför skaffar inte alla märket.    

 
5.2.6 Deltagarnas uppfattning om information om hållbara produkter 
Grupp 1 
När fokusgruppsdeltagarna får frågan om vilken uppfattning de har om information om hållbara 
produkter, inleder en deltagare med att han vill ha mer information på produkterna, varpå en annan 
deltagare instämmer och tillägger att han vill ha garanti för att informationen stämmer. Personen 
som inleder samtalet fortsätter med att han vill ha tydligare information om hållbara produkter. Han 
förklarar att han vill veta vilka krav som ska vara uppfyllda för att en produkt ska få en ekologisk 
märkning. Varpå en annan deltagare säger att han vill ha information om huruvida produkter är 
besprutade och hur de är fraktade. En annan deltagare inflikar att det skulle vara intressant att veta 
om livsmedel är odlade med konstgödsel.   
 
Grupp 2 
En av deltagarna anser att det är ont om information om hur långt produkter har färdats och med 
vilka transportmedel. En annan deltagare instämmer och lägger till att det är ont om information om 
djurens föda. Och de andra instämmer. Konsumenterna uppmärksammar även att det är ont om 
information om hur förpackningar ska sorteras, tillsatser i produkter, samt om produkter är 
genmodifierade. En deltagare anser att det är dålig information om allting och de övriga håller med. 
 
En av deltagarna tycker att information om rättvisemärkta produkter är sämre än information om 
ekologiska produkter, och de andra instämmer. ”Rättvisemärkt är inte alltid så rättvisemärkt som 
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man tror att det är, du kan aldrig veta hur bonden har det om du inte själv går till platsen och tittar 
hur det är” säger en annan. 
 
Alla anser att det enda sättet för att bönder i utvecklingsländer ska få det bättre är att fler 
konsumerar rättvisemärkt. Trots att arbetsförhållandena inte lever upp till kraven så vill samtliga i 
gruppen fortsätta att konsumera rättvisemärkt. ”Det är det enda sättet för att de ska få det bättre” 

 
5.2.7 Hur får de tillgång till information  
Grupp 1 
Deltagarna tittar främst på etiketter för att få tillgång till information om en produkt. Två av 
deltagarna nämner även media som en källa till information.   
 
Grupp 2 
Tre konsumenter söker aktivt efter information på internet, bland annat om tillsatser och om vilka 
djur och fiskar man kan äta. 
 
Samtliga deltagare får information från radio, TV och tidningar. ”På TV-programmen förklarar de 
klart och tydligt hur det går till.” En av deltagarna tittar mycket på matprogram på TV och får 
information om hållbart producerade produkter därifrån. 

 
5.2.8 Första banantestet 
Testet går till på följande sätt: Moderatorn tar fram två bananer och ber konsumenterna ponera att 
bananerna ser identiska ut. Sedan berättar hon att den ena bananen är en Dole Organic och att vi 
inte har någon som helst information om den andra bananen. Därefter ber hon konsumenterna att 
berätta vilken banan som de skulle välja att äta och varför. 
 
Grupp 1 
Samtliga konsumenter väljer Dole Organic-bananen. Deltagaren som är först ut att välja banan 
förklarar: ”För mig ser de likadana ut” Han väljer sedan Dole Organic-bananen, med motiveringen: 
”Om de ligger här, låter hälsosammare”. Nästa deltagare väljer Dole Organic-bananen utan att tveka, 
med motiveringen att det är för att han har mer information om den. Han menar att den andra 
bananen känns mer osäker då han inte vet något alls om den. Den tredje spinner vidare på den förra 
deltagarens motivering: ”Den har man i alla fall lite information om, och det känns tryggt att det är 
ett stort företag på något sätt, den andra har man inte en aning om.”  Den fjärde konsumenten på 
tur att välja banan tar utan att tveka Dole Organic med motiveringen att han är nyfiken på att testa 
ekologiskt. Han förklarar att anledningen till att han vill testa ekologiskt är att han tror att det kan 
vara en smakskillnad. Den sista deltagaren tar inte Dole Organic-bananen lika självklart, utan hon vill 
helst ha den minsta bananen. Då moderatorn påminner om att bananerna är identiska väljer hon 
Dole Organic, eftersom ”det ger en bra känsla om man tror att man är miljövänlig”.  
 
Grupp 2 
Alla deltagare utom en väljer Dole Organic-bananen. Den första deltagaren motiverar sitt val av Dole 
Organic-bananen med att den är godare. Den andra konsumenten som också väljer Dole Organic-
bananen säger: ”Den andra kan vara besprutad och de som jobbar kan ha fått massa gifter i sig, jag 
köper aldrig en sån banan, om det så skulle vara den sista på jorden”. Den tredje konsumenten som 
väljer Dole Organic-bananen tar den dels för smakens, dels för miljöns skull. Hon tänker också på 
dem som har arbetat med den i bananplantagen. Den fjärde konsumenten väljer också en Dole 
Organic-banan och av samma anledningar som de som tidigare talat. Den femte konsumenten säger 
att det inte spelar någon roll för henne vilken banan hon tar på grund av att valet redan är gjort. Hon 
berättar vidare att om hon hade varit i affären själv skulle hon ha köpt ekologiska bananer.  
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5.2.9 Vi tittar på tjänsten  
Innan deltagarna får se Dole Organics tjänst så frågar moderatorn om deltagarnas uppfattning om 
information om produkters exakta ursprungsmiljö. Den information som deltagarna ger oss som 
direkt besvarar våra frågeställningar har vi placerat under respektive rubrik för att underlätta för 
läsaren. Doles Organics tjänst är mer utförligt beskriven under rubriken ”Mot en gemensam hållbar 
utveckling” i inledningskapitlet. En bild på Dole Organics hemsida finns i bilaga två. 

 
5.2.10 Attityder till Dole Organics tjänst 
Grupp 1 
Moderatorn låter en av deltagarna i fokusgruppen testa Dole Organics tjänst på hemsidan, samtidigt 
som de andra i gruppen får se detta på en tv-skärm. En av deltagarna säger ”Är det sant? Grymt! … 
Jag tycker det är bra. Intressant, välgjord och rolig… Jag tycker den är varumärkesstärkande”.  Två av 
konsumenterna är kritiska till Dole Organics tjänst eftersom informationen inte kommer från en 
utomstående tredje part, utan från företaget självt. En av deltagarna är mest kritisk till bilderna ”Jag 
tycket att bilderna är mest tveksamma, att ta bilder på olika saker och ting, har ganska litet värde”.  
 
Grupp 2 
Två deltagare upplever tjänsten som häftig. En deltagare upplever tjänsten som gullig. Samtliga 
tycker att tjänsten är i helt rätt riktning. En deltagare säger: ”Det är faktiskt ett väldigt bra alternativ, 
för att internet blir allt mer och mer portabelt, man kan ha det i sin I-phone eller sin telephone så 
borde man kunna, istället för att leta texter på produkterna som kommer att bli helt täckta i text, gå 
in på internet och slå upp numret på produkthemsidan och bara se allting på en gång.” Alla 
instämmer i uttalandet. 
 
Alla tycker att det räcker att man ser tjänsten en gång för att få en bra bild av den. 

 
5.2.11 Andra banantestet 
Grupp 1 
Sedan får deltagarna välja en av de två bananerna ännu en gång. Med de nya förutsättningarna, det 
vill säga att de har fått information om Dole Organic-bananens exakta ursprungsmiljö.   
 
Samtliga deltagare väljer även denna gång Dole Organic-bananen. Tre av deltagarna berättar att de 
tar Dole Organic-bananen med samma motivering som förra gången. En av de tre deltagarna betonar 
att om en tredje part hade tagit fram informationen om Dole Organic-bananens ursprungsmiljö, så 
hade det medverkat ytterligare till hans val av banan. De resterande två deltagarna svarar att 
informationen de har fått från Dole Organics hemsida har påverkat dem i deras val av banan. En av 
deltagarna betonar att sidan endast har en liten påverkan på hennes val av banan.   
 
Grupp 2 
De fyra som i första testet tar Dole Organic-bananen väljer den igen i det andra testet. En av 
deltagarna som väljer Dole Organic-bananen i första testet berättar ”Det har gett mig ännu större 
anledning att ta samma banan” och de andra instämde. Vidare berättar de att de känner starkare för 
den bananen nu. Konsumenten som det inte spelar någon roll för, vilken banan hon väljer, i första 
testet väljer Dole Organic-bananen direkt i andra testet: ”Det är ganska roligt, för nu känner jag 
mycket starkare att jag skulle vilja välja just den bananen” 
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5.2.12 Vilken information vill konsumenterna ha om en specifik produkts 
exakta ursprungsmiljö? Och varför? 
Grupp1  
Tre av fokusgruppsdeltagarna litar inte på information om en produkts ursprungsmiljö i form av 
bymärkning6. Detta på grund av att butikerna märker om produkterna för att de ska kunna sälja dem 
till ett högre pris eller att företaget sprider falsk information om vilken odling eller farm produkten 
egentligen kommer ifrån.  
 
Efter att konsumenterna uttryckt sin negativa inställning till bymärkning av produkter frågar 
moderatorn om det finns något sätt information om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö 
skulle kunna vara förmedlad på för att de skulle lita på den. 
 
Fyra av deltagarna samtalar om att information om samtliga led i en ekologiskt märkt, ursprungs- 
och/eller rättvisemärkt produkts produktionsprocess skulle kunna öka trovärdigheten för den 
ekologiska märkningen, ursprungs- och/eller rättvisemärkningen. Information om produkters 
produktionsprocess som deltagarna specifikt berör är: resväg, paketering, rensning (fisk), 
smaksättning, slakt, distribution, vilka som arbetar med produkten, arbetsförhållanden, 
genmodifiering, besprutning, energikällor (el), antibiotika, miljöutsläpp, djurhållning och 
automatisk/manuell produktion. 
 
Anledningarna till att deltagarna är intresserade av information om ovan nämnda delar av 
produktionsprocessen varierar mellan deltagarna. Fyra av deltagarna uppger att de är intresserade 
av information om olika områden av en produkts produktionsprocess av hälsoskäl. Tre av deltagarna 
är intresserade av information om produktens transportsträcka samt övriga utsläpp, som orsakats av 
produkten, av miljöskäl. En av deltagarna är intresserad av information om produkten är 
genmodifierad av samhällsekonomiska skäl. Han vill gynna genmodifiering och förklarar detta med 
att fler fattiga kan få tillgång till mat om produkter genmodifieras. Två av deltagarna är intresserade 
av att få information om hela produktionsprocessen för att kunna se att arbetsförhållandena ser bra 
ut. När det gäller energiföretag är deltagarna intresserade av att se den exakta ursprungsmiljön på 
grund av att de vill se i vilken kraftkälla som energin är producerad. 
 
Flera av deltagarna samtalar tidigare under fokusgruppssamtalet om att återvinning är hållbar 
konsumtion. Därför väljer moderatorn att fråga huruvida deltagarna skulle vara intresserade av 
information om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö om den är producerad av återvunnet 
material. En av deltagarna säger att hon skulle vara intresserad av den informationen. 
 
Grupp 2 
Samtliga deltagare berättar att de är intresserade av information om hur långt produkterna har 
transporterats och med vilka transportmedel. Detta förklarar de med att de vill få en bild av hur 
mycket utsläpp och därmed negativ miljöpåverkan som produkter har medverkat till. Ett exempel 
som en av gruppmedlemmarna nämner är att räkor transporteras fram och tillbaka till Thailand bara 
för att bli skalade. Gällande transporter av djur uppmärksammar de att de är intresserade av att veta 
huruvida regler för hur länge djur får fraktas i transport i verkligheten efterföljs. 
 
Alla utom en (för henne räcker det med en märkning: ursprung Sverige) vill ha mer precis information 
om den exakta lokaliseringen av svenska bönder. Om de får en adress menar de på att de vet hur 
långt ifrån deras affär produkten kommer ifrån och vidare hur långt den har transporterats. En av 
deltagarna framför att hon tycker att det skulle vara bra med länsbeteckningar som talar om i vilket 
län kossan är uppvuxen och var hon är slaktad. 

                                                           
6 Bymärkning innebär att produkter är märkta med information om den by som de kommer ifrån. 
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Samtliga i gruppen påpekar också att de är intresserade av information om djurens föda. Ett exempel 
som en deltagare uppmärksammar är att en del fiskar blir matade med fisk vilket bidrar till att haven 
fiskas ut. Ekologisk fisk däremot matas med fiskrens. Av hälso- samt djurhållningsskäl är de även 
intresserade av att veta med hur mycket antibiotika nötdjur och hönsfåglar medicineras. 
 
Deltagarna är även intresserade av att få information om arbetsförhållanden, för att se om arbetarna 
har det bra. En av deltagarna ger ett förslag på att en utomstående organisation skulle kunna göra en 
skala från ett till tio för att gradera böndernas arbetsförhållanden. Organisationen skulle även 
förmedla, via förslagsvis en hemsida, respektive farms gradering. Detta för att möjliggöra för 
konsumenter att se för vilka produkter arbetsförhållandena är bra. 
 
Alla är intresserade av information från hela produktionsprocessen för att få en möjlighet att 
överskåda att allt går rätt till och att det ser bra ut för alla parter.  
 
Alla är även intresserade av att veta vilka ämnen produkterna har blivit besprutade med. Detta av 
hälso-, miljö- och omvärldsskäl. 

 
5.2.13 För vilka produkter skulle det vara intressant att få information om en 
produkts exakta ursprungsmiljö? Och varför?  
Grupp 1 
En av deltagarna inleder med att svara: ”all mat, eftersom det är sådant man handlar mycket av”. 
Hon menar vidare att det är värt att lägga ner mer tid på att leta information om de produkter som 
hon köper mycket av. En annan deltagare menar att det är intressant att få denna information för 
livsmedel på grund av att man får i sig dem i kroppen.  
 
En av konsumenterna är intresserad av att få information om en produkts exakta ursprungsmiljö när 
det gäller kött. Han motiverar det med att kött kan vara hälsoskadligt om det inte hanteras rätt och 
om det innehåller antibiotika.  
 
Den konsument som efterfrågar information om produkters ursprungsmiljö, för de produkter hon 
konsumerar ofta, förklarar att hon inte skulle vara intresserad av sådan information för produkter 
hon köper sällan. Hon ger en blender som exempel på en produkt som hon inte skulle vara 
intresserad av information om den specifika ursprungsmiljön för.  
 
Ett annat exempel på en produkt, som en av deltagarna tycker att det är intressant att få information 
om den exakta ursprungsmiljön för, är fotbollar. Med motiveringen att det ofta är barnarbete 
involverat i produktion av fotbollar.  
 
En deltagare berättar att det skulle vara intressant att få information om en specifik produkts exakta 
ursprungsmiljö för alla produkter. Vidare fortsätter hon att förklara att det är speciellt intressant för 
de produkter som importeras, med motiveringen att det är intressant att se vilka förhållanden de har 
producerats under. Två ytterligare anledningar som nämns till varför informationen är intressant för 
alla produkter är utsläpp och djurskydd.  
 
En av deltagarna nämner även att vad var och en tycker är engagerande påverkar för vilka produkter 
de är intresserade av information om den exakta ursprungsmiljön.  Om man värdesätter att djur har 
det bra är man troligen intresserad av information om äggs ursprungsmiljö. Om man bryr sig om 
arbetsförhållanden är man troligen intresserad av produkter som är producerade utanför Sveriges 
ursprungsmiljö.   
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Grupp 2 
Samtliga deltagare vill framförallt ha information om en produkts exakta ursprungsmiljö när det 
gäller livsmedelsprodukter och produkter där det finns djur involverade i produktionen, till exempel 
kött eller dun. 
 
Anledningen till att de framförallt vill ha information om en produkts exakta ursprungsmiljö för 
livsmedel, är för att de anser att livsmedel är något som de måste konsumera, vare sig de vill eller 
inte. ”Där kan man ju liksom inte välja bort det, där får man ju välja rätt istället” säger en deltagare.  
De fortsätter samtalet med att säga att information om en produkts exakta ursprungsmiljö är 
intressant för livsmedel på grund av att de konsumerar mycket av det i förhållande till andra 
produkter. Gruppmedlemmarna är eniga om att de vill begränsa sin konsumtion av andra produkter 
än livsmedel så mycket som möjligt.   
 
Nedan följer citat från deltagarna om anledningen till att de är intresserade av att få information om 
ursprungsmiljö för alla produkter där det är djur involverade i produktionen. 
 
”Jag är intresserad av hur de sköter djuren” 
 
”Jag tycker att det är hemskt hur de behandlar djuren, en del får aldrig komma ut, kycklingar står så 
trångt och transporteras långa bitar” 
 
”Alltså djuren behandlas ju så fruktansvärt illa. ”Broiler uppfödning, kraftfoder så de ska växa fort, 
långa transporter.” 

 
5.2.14 Hur kan information om en produkts exakta ursprungsmiljö  
kommuniceras på bästa sätt? Och varför? 
Grupp 1 
En av deltagarna föreslår att information om samtliga led i en produkts produktionsprocess kan 
förmedlas via en hemsida på internet. Hon föreslår att konsumenter ska kunna klicka sig in på den 
del av produktionsprocessen som de är intresserade av och där kommer det upp information om den 
delen av produktens produktionsprocess. De specifika exempel som nämns är att man skulle kunna 
se bilder och läsa om de olika miljöer som produkten passerar, se bilder på hur arbetarna arbetar, se 
bilder på hur djur som medverkar i produktionen har det (framför allt höns), se film via en 
webbkamera på produktionen samt se intervjuer med arbetarna. Genom att man kan klicka sig in på 
en hemsida och få information om en specifik produkts samtliga miljöer, som den har vistats i, anser 
fyra av deltagarna att produktens ekologiska märkning, ursprungs- och/eller rättvisemärkning blir 
mer trovärdig. En deltagare uppmärksammar att om informationen är omfattande så ökar 
trovärdigheten ytterligare. 
 
För att förmedla information om en produkts transportväg föreslår en av deltagarna att det kan 
finnas en karta på hemsidan där konsumenter kan se vilken väg och hur långt produkten har 
transporterats. En av deltagarna föreslår Google Earth7, då den tjänsten även ger möjlighet att 
zooma in fabriken.    
 
En av deltagarna föreslår att texten som beskriver varje produkts samtliga miljöer, som den har 
vistats i, ska vara kort och okomplicerad att läsa. En annan deltagare nämner att produkter bör ha ett 
nummer som konsumenten kan söka efter på hemsidan och på så sätt få information om produktens 
samtliga miljöer som den har vistats i (precis som Doles Organics tjänst).  

                                                           
7 Google Earth är en virtuell jordglob på internet där det är möjligt att se sattelitbilder och flygfoton från i stort sett hela 
världen. Tjänsten ger användaren möjlighet att zooma in de platser på jorden som han/hon önskar titta på, samt möjlighet 
att räkna ut avstånd mellan två eller flera valda punkter på jorden.   
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Ett annat sätt att förmedla information om samtliga led i en produkts produktionsprocess (som en av 
deltagarna föreslår) är att en tredje part sätter in dolda filmkameror i slumpmässigt utvalda 
produkter (han föreslår bananer). Deltagarna anser att det är en bra metod för att öka 
trovärdigheten för produkternas ursprungsmiljö.  
 
Deltagarna samtalar om att det bör skapas ett organ. Organet ska ha som uppgift att förmedla 
information om samtliga miljöer som specifika ekologiskt märkta, ursprungs- och/eller rättvisemärkta 
produkter har vistats i. På liknande sätt som är nämnt ovan. Organet kan alternativt ha som uppgift 
att granska information om samtliga miljöer, som specifika produkter har vistats i, som förmedlas via 
företags egna kanaler. Deltagarna anser att organet skulle öka konsumenters förtroende ytterligare 
för produkters ekologiska märkning, ursprungs- och/eller rättvisemärkning. 
 
Enligt en deltagare bör organet vara icke-vinstdrivande. Till exempel en del av FN. En annan deltagare 
tycker att det kan finnas vinstintressen i organet. En tredje deltagare anser att organet kan verka som 
en branschorganisation. 
 
Deltagarna samtalar om att alla världens länder bör ha en gemensam kravmärkning. Vidare förklarar 
de att information om vad kravmärkningen innebär och huruvida den efterföljs bör förklaras klart 
och tydligt på en hemsida. 
 
Grupp 2 
På frågan hur en specifik produkts exakta ursprungsmiljö kan kommuniceras på bästa sätt svarar en 
av deltagarna att hon vill kunna se en produkts hela produktionsprocess. Hon förklarar att hon vill att 
den ska vara mer utvecklad än Dole Organics tjänst. ”Till exempel från odlingen av bomull till att 
någon syr ett plagg och distribuerar det”. Hon får medhåll av alla de andra deltagarna.  
 
Alla anser att de vill att tjänsten ska finnas på internet och att man ska kunna klicka på samtliga delar 
av produktionsprocessen.  
 
”om man har olika hållpunkter i en produkts kretslopp, så kan man klicka på en del och få en bättre 
beskrivning av till exempel var det är odlat, och sen efter det av besprutning, behandling, skörd, 
transporter till butiken, förpackning, vad som händer med förpackningen efter att du gjort dig av med 
den, hur kommer den tillbaka…” 
 
För att konsumenter ska få tillgång till information om produkters ursprungsmiljö via ovan nämnd 
internettjänst, anser deltagarna att det är smidigast att produkter eller produkters emballage är 
märkta med ett nummer som kan skrivas in på webbplatsen, för att där få upp information. 
Alternativt att man ska kunna läsa av produkters EAN-kod och få upp information om en produkts 
ursprungsmiljö på en monitor i butiken. Precis på samma sätt som man kan läsa av EAN-kod på flera 
livsmedelsprodukter idag för att få prisinformation.     
 
Samtalet kommer in på var informationen skulle kunna visas. Fokusgruppsdeltagarna berättar att de 
helst vill få informationen direkt i butiken. De säger att det vore bra om det finns en monitor i 
butiken där man kan besöka en webbsida med information om produktens ursprungsmiljö.  
 
Efter att deltagarna redogör för hur information om en produkts ursprungsmiljö skulle kunna 
kommuniceras i affärer uppmärksammar en av deltagarna en ny teknik som används på produkter i 
Japan. Den nya tekniken kallas taggning och Aftonbladet är ett av de första företag som tillämpat 
metoden i Sverige.  
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För att kunna använda sig av taggning måste användaren först ladda hem en taggläsare till sin 
mobiltelefon (Aftonbladet, 2009). Sedan går det, enligt fokusgruppsdeltagaren, till som följer: 
produkterna som avses att taggas är märkta med en liten fyrkant. Genom att ta ett foto med 
mobiltelefonen på fyrkanten och klicka två gånger så får man tillgång till den information som de som 
skapat produkten vill att man ska få i sin mobiltelefon.  
 
I Japan används denna metod för att förmedla produktinformation eller tävlingar, istället för att 
produkterna ska vara fulla med text. Aftonbladet använder tekniken för att förmedla nyheter. 
Deltagaren i fokusgrupp två som uppmärksammar den nya tekniken tycker att till exempel Dole 
Organic skulle kunna använda sig av tekniken för att få konsumenterna till sin webbplats.  
 
Efter att ha samtalat om en tjänst där man kan följa produkten från odling till distribution kommer en 
deltagare in på följande: ”Nu har vi ju övervakningskameror överallt, skulle man inte kunna ha 
övervakningskameror i djurtransporter? Hur ser det ut hos kycklingarna just nu?” 
En annan deltagare fortsätter: ”Varför kan inte ICA eller konsum ha någon monitor som visar hur det 
ser ut i hönseriet eller slakteriet.” Samtliga deltagare tycker att det skulle vara bra med 
bildövervakningskameror som filmar de djur som nyttjas i olika produktioner. 
 
En av deltagarna föreslår att Dole Organic skulle kunna göra en tävling på sin hemsida där man kan 
vinna en studieresa till bananplantagen. Hon menar att om tävlingen är på hemsidan så får fler 
konsumenter se Dole Organics tjänst om bananernas ursprungsmiljö. ”Man skulle ju kunna göra 
något för att få fler människor in till sidan och titta på den. Gå in här och leta bananer på hemsidan 
så vinner du en resa till plantagen. För att öka trafiken på hemsidan. Om jag kunde se på bananerna 
att jag kunde gå in och titta så skulle jag aldrig göra det men nu när jag har sett tjänsten så ökar ju 
det min inställning att köpa den här ekologiska bananen.”  En av deltagarna föreslår vidare att 
tävlingen skulle kunna marknadsföras på bananer i butiker. 
 
Samtliga deltagare tycker att det är viktigt att foton från produktionen ger en positiv bild av 
produktionen.”Ser inte bilderna roliga ut så brukar inte jag köpa paketet” säger en deltagare om sin 
äggkonsumtion. 
 
Konsumenterna uppmärksammar vikten av att ha information om en produkts ursprungsmiljö 
skriven med stor teckenstorlek och på svenska. En av deltagarna berättar att det endast hade stått på 
tyska att citronskal på Lidl´s citroner var farligt att förtära. Hon förklarar vidare att det är hälsofarligt 
för de konsumenter som köpt Lidl´s citroner och använt skalet vid till exempel bakning. 
 
En av deltagarna tycker att information om en produkts exakta ursprungsmiljö framförallt bör 
kommuniceras till barn för att de är mer nyfikna. ”Information från vilket djur blodpudding kommer 
och från vilka träd bananer växer kommer i långa loppet skapa en medvetenhet hos barn” berättar 
hon. 
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5.2.15 Hur uppfattar konsumenterna att information om en produkts exakta 
ursprungsmiljö skulle kunna påverka benägenheten av att köpa den produkt 
som informationen avser 
Grupp 1 
En av deltagarna säger att information om en produkts ursprungsmiljö bör kontrolleras av ett 
utomstående organ för att han över huvud taget ska överväga att bli mer aktiv i sitt val av produkter. 
Han betonar att det är specifikt information om huruvida produkten är besprutad eller 
genmodifierad som kan påverka hans val av produkt. 
 
En av deltagarna berättar att han främst tar hänsyn till priset när han konsumerar. Han fortsätter 
med att han är beredd att betala lite mer för en produkt för vilken han har fått information om hela 
produktionsprocessen.  
 
En deltagare är beredd att betala lite mer för en svensk produkt än för en utländskt producerad 
produkt. Han säger att information om produkters ursprungsmiljö kanske skulle kunna påverka hans 
konsumtion av köttprodukter. Detta förutsatt att informationen upplyser om bra arbetsförhållanden 
och att djuren inte fått i sig antibiotika, samt att det är en tredje part som förmedlar eller granskar 
informationen. 
 
En av deltagarna berättar att information om produkters ursprungsmiljö skulle få henne att 
konsumera mer produkter från u-länder förutsatt att informationen förmedlar att arbetarna som 
arbetade med produkten har det bra samt att produktionen är förlagd till ett u-land.  
 
Vidare berättar hon att hon skulle bli inspirerad att handla en ekologiskt märkt produkt om en tredje 
part hade gjort stickprovskontroller och tittat så att informationen om de miljöer som produkten har 
vistats i stämde, förutsatt att informationen är bra enligt henne. Hon tillägger att om ett företag visar 
information om en ekologisk produkts hela produktionsprocess, det vill säga samtliga miljöer som 
produkten har vistats i, på ett enligt henne trovärdigt sätt, utan att någon tredje part hade gjort 
stickprovskontroller, så skulle hon kanske köpa den.  
 
En av konsumenterna berättar att om information om en produkts ursprungsmiljö innehåller 
information om att produkten inte är genmodifierad, skulle detta påverka hans köpbeteende 
negativt. Han förklarar att han vill gynna genmodifiering och menar att genmodifiering är en 
förutsättning för att världens fattiga ska få mat.  
 
Grupp 2 
Alla säger att detaljerad information om produkters ursprungsmiljö skulle påverka dem till att köpa 
produkterna, förutsatt att det är positiv information. Tre av deltagarna berättar att de definitivt 
skulle köpa en produkt om de kunde se hela produktionskedjan på en hemsida med text och bild. En 
av deltagarna fortsatte: ”Man skulle ju bli mer misstänksam mot de produkter som inte hakar på, vad 
har de att dölja?” 
 
Samtliga deltagare uppmärksammar att de nog inte skulle titta på all information men att de skulle 
känna en trygghet i att allt går att titta på.  
 
Deltagarna resonerar att företagen aldrig skulle utsätta sitt varumärke för den kritik de skulle få om 
de inte höll det som informationen utlovar. 
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Då fokusgrupp ett betonar svårigheten med trovärdighet gällande information om en produkts 
exakta ursprungsmiljö frågar moderatorn vad grupp två har för bild av trovärdigheten: Så här lyder 
samtalet: 
 
”När jag ser på allt annat på internet så finns det ju så många som kritiserar om det inte är rätt, så 
jag tror ju att de har ögonen på sig, när de vågar lägga ut sig så här så tror jag att de är väldigt noga 
med det de har sagt, annars så tror jag att det är många som kommer: han den där han fan bara 
ljuger!” 
 
Alla instämmer. 
 
”Sen skulle det vara ännu bättre om det inte varit företaget som gjort filmen” 
 
”Det skulle till exempel kunna vara Fairtrade som gör filmen” 
 
”Däremot att de lägger ner så mycket krut på att visa upp sin ekologiska.., jag tror inte att de är 
änglar i alla avseenden utan det finns säkert brister i den kedjan och produktionen, men de gör en 
ansträngning, en ganska stor sådan, så tycker jag, det är precis som du sa med fairtrade, att du 
kanske inte har en 100 procentig garanti för att det är supersuperbra hela tiden, men good enough, 
det är det bästa vi kan göra än så länge” 
 
Alla instämmer ljudligt. 
 
”Man sminkar ju till sig själv också när man vaknar” 
 
”Tar de nu sig för och skriver ut det här och visar upp sig själva så försöker de ju verkligen, det finns ju 
säkert en del som inte tål att visas, men det är ju bättre än ingenting, bättre än den andra bananen 
som vi inte vet ett dyft om, den kan man ju verkligen ifrågasätta” 
 
Alla instämmer ljudligt. 
 
”Etablerade företag kan man nog lita på för att det skulle skada deras varumärke så mycket om de 
blev avslöjade” 
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6. ANALYS 
 
 
I analyskapitlet analyserar vi det som framkom under fokusgruppstudierna och kopplar detta till vår 
teoretiska referensram. 
 

 
 

6.1 Disposition 
För att uppfylla studiens syfte, det vill säga att identifiera och förstå konsumenters attityder till 
information om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö, kommer vi i detta kapitel att försöka 
identifiera och förstå fokusgruppsdeltagarnas attityder genom att analysera vårt empiriska material 
utifrån de teorier vi redovisat i kapitlet Attityder och Etisk konsumtion. 
 
För att identifiera fokusgruppsdeltagarnas attityder till information om en specifik produkts exakta 
ursprungsmiljö redogör vi först för vad en attityd är och utifrån det identifierar vi vad konsumenterna 
i vår studie har för attityder till information om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö. Vi 
kommer i detta avsnitt fram till att konsumenternas attityder till information om en specifik produkts 
exakta ursprungsmiljö är beroende av följande tre faktorer: informationsinnehåll, vilken produkt 
informationen avser samt hur informationen kommuniceras.  
 
Då konsumenternas attityder till information om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö är 
beroende av ovanstående tre faktorer så måste vi förstå hur deras efterfrågan av de faktorerna ser ut 
för att förstå deras attityder till specifik information om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö. 
Vi kommer att redovisa detta i tre separata avsnitt: Typ av information, Typ av produkter och 
Kommunikation. I dessa avsnitt jämför vi även vårt empiriska underlag med tidigare forskning inom 
etisk konsumtion. För att identifiera och öka förståelsen för hur attityder till specifik information om 
en specifik produkts exakta ursprungsmiljö skiljer sig mellan konsumenter som konsumerar etiskt och 
konsumenter som inte konsumerar etiskt så jämför vi även resultatet från de båda fokusgrupperna 
med varandra under varje rubrik. 
 
Efter att vi ökat förståelsen för varför konsumenters attityder till information om en specifik produkts 
exakta ursprungsmiljö är beroende av informationsinnehåll, för vilken produkt informationen avser 
samt hur informationen kommuniceras, utifrån teorier kring etisk konsumtion, kommer vi ytterligare 
att öka förståelsen för detta, genom två attitydteorier och en teori om etisk konsumtion, i tre 
separata avsnitt: Attitude toward-object model, Attitydens funktioner och Konsumenters attityder till 
etisk konsumtion. Anledningen till att vi fortsätter att redogöra för de tre attributen: typ av 
information, typ av produkter och kommunikation i tre ytterligare avsnitt är att de tre teorierna 
berör fler än ett av attributen. För att slippa upprepningar och underlätta för läsaren har vi valt 
denna disposition.   
 
Då en av våra frågeställningar är hur konsumenters attityder till information om en specifik produkts 
exakta ursprungsmiljö kan påverka köpbenägenheten av den produkt informationen avser så 
kommer vi avslutningsvis att redogöra för huruvida konsumenternas attityder kan påverka deras 
benägenhet att köpa den produkten som informationen avser.  
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6.2 Konsumenters utvärdering av och attityder till information om 
en specifik produkts exakta ursprungsmiljö 
En attityd är en individs totala utvärdering av en sak eller händelse (Peter & Olson, 2008). I denna 
studie är således en konsuments attityd till information om en specifik produkts exakta 
ursprungsmiljö konsumentens totala utvärdering av detta. En individs utvärdering kan innehålla både 
positiva och negativa tankar kring objektet. Attityden är den totala summan av de positiva och 
negativa tankarna. (Ajzen & Fishbein, 1975) För att identifiera vad konsumenterna i vår studie har för 
attityder till information om en specifik etisk produkts exakta ursprungsmiljö kommer vi nedan, i 
enlighet med Ajzen och Fishbein (1975), redogöra för de positiva och negativa tankar som vi 
uppfattade under fokusgruppsundersökningen och vidare analysera dessa tankar för att fastställa 
attityder: 
 
Positiva tankar 
- Att fokusgruppdeltagare uttrycker en önskan om att få tillgång till mer och tydligare information om 
etiska produkter. 
 
- Att fokusgruppdeltagare uttrycker en önskan om att få en garanti för att den nuvarande 
informationen om etiska produkter stämmer. 
 
- Att fokusgruppdeltagare uttrycker en önskan om att få tillgång till mer information angående 
huruvida produkter är besprutade, genmodifierade, hur de är fraktade, hur långt de är 
transporterade, om djurens föda och under vilka arbetsförhållanden de är producerade.   
 
- Ett uttryckt missnöje bland en del fokusgruppdeltagare att den information som finns om 
ovanstående idag är bristfällig. 
 
- Direkt positiva kommentarer till Dole Organics tjänst (intressant, välgjord, rolig, 
varumärkesstärkande, häftig och gullig).    
 
- Positiva kommentarer till att förmedla information om etiska produkters ursprungsmiljöer via 
internet. 
 
- Att deltagare uttrycker att information om Dole Organic-bananen exakta ursprungsmiljö gjorde att 
de kände starkare för Dole Organic-bananen.  
 
- Att en deltagare inte litar på information om mer specifika märkningar, som exempelvis 
bymärkningar, som det är idag. 
 
- Att fokusgruppsdeltagare uttrycker att trovärdighet för ekologisk märkning, ursprungs- och/eller 
rättvisemärkning skulle öka om de får se samtliga led i en ekologiskt märkt, ursprungs- och/eller 
rättvisemärkts produkts produktionsprocess. 
 
- Att deltagare vill se den exakta lokaliseringen av svenska bönder. 
 
- Deltagare uttrycker att omfattande information ökar trovärdigheten.  
 
Negativa tankar  
- Att fokusgruppdeltagare uttrycker att ekologisk märkning bara är ett marknadsföringsknep.   
 
- Att deltagare inte till fullo litar på rättvisemärkning.  
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- Att deltagare utrycker att ekologisk märkning, om det inte innebär genmodifiering, är dåligt ur 
samhällsekonomisk synvinkel då det är bra med möjlighet till genmodifiering för de svältande i 
världen. 
 
- Att rättvisemärkning enligt en deltagare inte är fördelaktigt för det outvecklade landet totalt sett. 
 
- Att bilder inte är ett trovärdigt sätt att förmedla information om en specifik produkts exakta 
ursprungsmiljö. 
 
- Att information om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö inte är pålitlig, om inte en 
utomstående tredje part har tagit fram informationen. 
 
- Att företag sprider falsk information angående ursprungsmiljön. 
 
- Att företag märker om ursprunget på förpackningar för att kunna sälja dem till högre pris. 
 
Av ovanstående negativa och positiva tankar om information om en specifik produkts exakta 
ursprungsmiljö kan vi uttyda att ingen av de negativa tankarna gäller information om en specifik 
produkts exakta ursprungsmiljö generellt. Samtliga negativa tankar är riktade mot 
informationsinnehåll, vilka produkter informationen avser eller en viss förmedling av informationen. 
Vi kommer därför att analysera konsumenternas attityder till information om en specifik produkts 
exakta ursprungsmiljö först generellt och sedan specifikt (det vill säga med ett visst 
informationsinnehåll, för en viss produkt och med ett visst sätt att kommunicera informationen på). 

 
6.2.1 Information om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö generellt 
Som nämnts i stycket ovan, har ingen av deltagarna uttryckt några negativa tankar om information 
om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö generellt.  Så därför antar vi i enlighet med Ajzen och 
Fishbein (1975) att samtliga deltagare antingen inte har någon attityd eller har en positiv attityd till 
information om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö generellt. 
 
Att samtliga deltagare överhuvudtaget samtalar och ger förslag rörande vilken specifik information 
de efterfrågar om en produkts exakta ursprungsmiljö, för vilka produkter informationen är intressant 
samt hur den kan kommuniceras på bästa sätt, tolkar vi som att de har en mer eller mindre positiv 
attityd till information om en produkts ursprungsmiljö generellt. Vi antar att individer inte skulle ge 
förslag till något som de har en negativ attityd till generellt. 
 
Vi antar att de konsumenter som sa att information om en produkts exakta ursprungsmiljö skulle få 
dem att köpa produkten (under vissa förutsättningar) har en positiv attityd till information om en 
specifik produkts exakta ursprungsmiljö generellt. Detta då vi antar att konsumenter inte skulle börja 
konsumera en produkt endast på grund av att de har fått information om den om de har en negativ 
attityd till den informationen. Av denna anledning antar vi att samtliga deltagare i fokusgrupp två och 
två deltagare i fokusgrupp ett har positiva attityder till information om en specifik produkts exakta 
ursprungsmiljö generellt. 

 
6.2.2 Specifik information om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö 
Då en attityd är en individs totala utvärdering av en sak eller händelse (Peter & Olson, 2008) så måste 
vi ta hänsyn till samtliga ovanstående positiva och negativa tankar när vi tolkar om individerna har en 
positiv eller negativ attityd till information om en produkts exakta ursprungsmiljö. Vi har efter 
undersökningen insett att information om en produkts exakta ursprungsmiljö är ett mer komplext 
begrepp än vad vi anade. De konsumenter vi undersöker sätter i stort sett hela tiden sina tankar kring 
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information om en produkts exakta ursprungsmiljö i relation till hur den är förmedlad, för vilken 
produkt den är förmedlad eller vilken specifik information den innehåller. Konsumenternas attityder 
till den specifika informationen, produkten eller till sättet informationen förmedlades på varierar 
mellan individerna och situationerna. I denna studie har vi för lite tid och resurser för att kunna 
analysera samtliga individer, olika specifika innehåll och sätt som tjänsten kan kommuniceras på. 
Därför begränsar vi oss till att uppmärksamma att konsumenterna hade negativa och positiva 
attityder till information om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö beroende av hur den är 
kommunicerad, vilken produkt den avser samt vilken specifik information den innehåller. Därtill 
kommer vi att öka förståelsen för detta med hjälp av tidigare forskning.  

 
6.3 Typ av information  
Vilken information vill konsumenter ha om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö?  
Den information om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö som deltagarna i fokusgrupp ett 
samtalar om är: information om samtliga led i en ekologiskt märkt, ursprungs- och/eller 
rättvisemärkt produkts produktionsprocess. Följande delar berörs under samtalet: resväg, 
paketering, rensning, smaksättning, slakt, distribution, vilka som arbetar med produkten, 
arbetsförhållanden, genmodifiering, besprutning, energikällor, antibiotika, miljöutsläpp, djurhållning 
och automatisk/manuell produktion. 
 
Deltagarna i grupp ett uttrycker inte direkt att de personligen är intresserade av ovanstående 
information. Då deltagarna själva kommer in på de olika ämnena under samtalet antar vi dock att det 
finns någon form av intresse för att få information om de nämnda områdena gällande en specifik 
produkts exakta ursprungsmiljö. Antingen från dem själva eller att de anser att det finns andra 
konsumenter som skulle tycka att det är intressant. Detta resonemang grundar vi på att en individ i 
en fokusgrupp inte skulle uttrycka något som inte är relevant för diskussionen (McDaniel & Gate, 
2008) 
 
Deltagarna i grupp två vill ha information om samtliga miljöer som en specifik etisk produkt har 
vistats i. Den specifika information som de efterfrågar om en etisk produkts samtliga miljöer är 
transportsträcka, transportmedel, lokalisering, djurfoder, antibiotika och besprutning. 
 
Varför? 
Anledningarna som konsumenterna i grupp ett uppger till varför det är intressant med viss typ av 
information om en specifik etisk produkts exakta ursprungsmiljö är varierande. Framför allt anser de 
att om samtliga miljöer som en ekologiskt märkt, ursprungs- och/eller rättvisemärkt produkt vistats i 
visas, ökar trovärdigheten för den ekologiska märkningen, ursprungs- och/eller rättvisemärkningen.  
De specificerar även varför det är intressant med den specifika informationen (exempelvis vilka som 
arbetar med produkten, och miljöutsläpp) som de nämnt. De skäl som de berör är: hälsoskäl, 
miljöskäl, samhällsekonomiska skäl och att de är intresserade av arbetsförhållandena och 
djurhanteringen.   
 
Grupp två vill ha information från hela produktionsprocessen för att få en möjlighet att överskåda att 
allt går rätt till och att det ser bra ut för alla parter. De specifika skäl de nämner varför det är 
intressant med information om en etisk produkts exakta ursprungsmiljö är hälso-, djurhållnings, 
miljö- och omvärldsskäl. 
 
Varje individ har en egen uppfattning om vad som är ett etiskt korrekt sätt att handla på. 
Värderingar, intresse, social omgivning och bakgrund har en inverkan på vad som varje individ 
uppfattar som etiskt korrekt för honom eller henne. (Cherrier, 2007) Vår studie visar, i likhet med 
Cherriers resonemang, att deltagarna har individuella uppfattningar om vad de anser är etiskt korrekt 
att ta hänsyn till vid sin konsumtion. Deltagarna uppger att de tar hänsyn till ingen, en eller flera av 
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följande faktorer (inte nödvändigtvis samma): djur, hälsa, medmänniskor, miljö och samhälle.  Då vi 
inte har homogena grupper, i annat avseende än att deltagarna konsumerar respektive inte 
konsumerar ekologiska produkter, antar vi att värderingar, intresse, social omgivning och bakgrund, i 
likhet med Cherriers (2007) resonemang, är faktorer som har en inverkan på vad varje individ i våra 
fokusgrupper uppfattar som etiskt handlande.  
 
Shaw och Clarke (1999) menar att de konsumenter som konsumerar etiskt gör det för att de bryr sig 
om de etiska frågorna. På motsvarande vis nämner Boulstridge och Carrigan (2000) och Carrigan och 
Attalla (2001) att konsumenter som inte är intresserade av en specifik etisk fråga inte påverkas i sin 
konsumtion av den frågan. Genom att få förståelse för dessa studier så får vi ökad förståelse för 
varför deltagarna i våra fokusgruppstudier som är intresserade av etiska frågor även är intresserade 
av information om motsvarande etiska frågor vid information om en specifik produkts exakta 
ursprungsmiljö.  Vi ser i vår studie att de som bryr sig om hur djur behandlas efterfrågar information 
om det, och för de individer som är engagerade i frågor om arbetsförhållanden i u-länder så är 
information om det viktigt. Vi får även ökad förståelse för varför de konsumenter som inte är 
intresserade av specifika etiska frågor, inte heller efterfrågar information om dem när det gäller en 
produkts exakta ursprungsmiljö.  
 
Shaw et al. (2006) beskriver hur konsumenter som konsumerar etiskt kan se sin konsumtion som att 
”rösta” för det som de anser vara rätt för samhället i stort. Då vi finner att en del konsumenter vill ha 
information om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö av omvärldsskäl, kan vi i likhet med 
Shaws et al. studie tolka det som att de konsumenterna röstar för vad de anser vara rätt för 
samhället i stort. Genom att få information om en produkts exakta ursprungsmiljö har konsumenter 
ytterligare en grund att bygga sina beslut på och välja det som de anser vara rätt.  
 
Harrison et al. (2005) uppmärksammar att en anledning till att etisk konsumtion uppmärksammas 
just nu är för att individer i rika länder har de lägre ställda behoven på Maslows behovstrappa8 
uppfyllda. Att konsumera etiskt kan vara ett sätt att uppnå självförverkligande. (Harrison et al., 2005) 
En psykologisk aspekt avseende varför konsumenter skulle kunna vara intresserade av information 
om en specifik etisk produkts exakta ursprungsmiljö skulle därför kunna vara att konsumtion av 
produkter som det finns sådan information om är ett sätt att självförverkligas.   
 
Jämförelse mellan grupperna 
Deltagare i båda grupperna är intresserade av information om samtliga delar av 
produktionsprocessen. Grupp ett, det vill säga den grupp som inte konsumerar etiskt, uttalar inte 
direkt att de är intresserade av den information som de delger (se andra stycket under 6.3.1), jämfört 
med grupp två som säger att de personligen är intresserade av den information som de tar upp. Vi 
tolkar denna skillnad mellan grupperna som att grupp två är mer säkra på vilken information de 
efterfrågar än vad grupp ett är.  
 
Vi ser en skillnad mellan grupperna avseende de motiv konsumenterna har till att få tillgång till en 
viss typ av information om en produkts exakta ursprungsmiljö. De konsumenter som inte konsumerar 
etiskt motiverar den information som de tar upp med att den skulle öka trovärdigheten för 
produkters ekologiska märkning, ursprungs- och rättvisemärkning medan de konsumenter som 
konsumerar etiskt motiverar den information som de efterfrågar med bland annat hälso-, 
djurhållnings, miljö- och omvärldsskäl. 
 

                                                           
8 Maslows behovstrappa är en förklaring till hur människor prioriterar sina behov. Det första steget i behovstrappan är 
fysiologiska behov som sedan följs av trygghet och säkerhet, kärlek och tillhörighet och sedan självförtroende. Högst upp i 
behovstrappan är självförverkligande. Det är först när de lägre ställda behoven är uppfyllda som en individ kan uppfylla 
högre ställda behoven.  
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Då deltagare i den grupp som inte konsumerar etiskt i början av fokusgruppssamtalet säger att de 
inte litar på ursprungsmärkt information i dagsläget tolkar vi det som att de efterfrågar information 
om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö för att kunna lita på ursprunget som anges. 
 
Den grupp som konsumerar etiskt motiverar varför de efterfrågar den information som de 
uppmärksammar med bland annat hälso-, djurhållnings-, miljö- och omvärldsskäl. Vi tolkar detta som 
att de vill ha informationen för att få stöd för sina etiska ståndpunkter i sin konsumtion. Exempelvis 
vill de veta hur långt och med vilka transportmedel produkter har transporterats för att få en bild av 
vilken negativ miljöpåverkan produkterna har haft. 
 
De i studien som är etiska i sin konsumtion vill således ha information om en specifik produkts exakta 
ursprungsmiljö för att bekräfta vad de redan vet, medan många bland de som inte konsumerar etiskt 
vill ha information för att kunna lita på märkningen. 

 
6.4 Typ av produkt 
För vilka produkter efterfrågar konsumenter information om en specifik produkts exakta 
ursprungsmiljö? 
Grupp ett nämner att information om en etisk produkts exakta ursprungsmiljö skulle vara av intresse 
för alla produktkategorier. De produkter de specifikt samtalar om är mat, kött och fotbollar.  
 
Grupp två är intresserade av information om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö för 
livsmedelsprodukter och produkter där det finns djur involverade i produktionen. 
 
Varför?  
De anledningar deltagare i grupp ett nämner gällande varför det skulle vara intressant med 
information om en specifik etisk produkts exakta ursprungsmiljö för alla produkter är 
arbetsförhållanden, utsläpp och djurskydd. De motiv till varför informationen är intressant för mat är 
av hälsoskäl och att det är något som man konsumerar mycket av. Anledningen som nämns till att 
informationen är intressant för fotbollar är att fotbollsproduktion förknippas med barnarbete. 
 
Anledningen till att deltagarna i grupp två är intresserade av information om en specifik produkts 
exakta ursprungsmiljö för livsmedelsprodukter är för att det är något som de måste konsumera. 
 
Motivet till varför de är intresserade av informationen gällande produkter där det finns djur 
involverade i produktionen är omtanke om djuren. 
 
Jämförelse mellan grupperna 
De produkter konsumenterna i vår studie är intresserade av att få information om den specifika 
ursprungsmiljön för skiljer sig mellan grupperna. Deltagare i grupp ett, som inte konsumerar etiskt i 
dagsläget, samtalar om att det skulle vara intressant med information om en produkts exakta 
ursprungsmiljö för alla produktkategorier medan grupp två, som konsumerar etiskt, säger att de 
framförallt är intresserad av informationen för livsmedel och produkter där djur är involverade i 
produktionen.  
 
I början av fokusgruppssamtalet, då vi diskuterar hållbar konsumtion, betonar konsumenter som 
konsumerar etiskt i dagsläget att begränsad konsumtion är hållbar konsumtion och att de försöker 
begränsa sin konsumtion så mycket som möjligt. Deltagare som inte konsumerar etiskt i dagsläget 
berättar i början av samtalet att de anser att återvinning och reparation är hållbar konsumtion.  
 
Förståelse för vad konsumenter anser att hållbar konsumtion är ökar vår förståelse för varför de vill 
ha information om en specifik etisk produkts exakta ursprungsmiljö för just de produkter de samtalar 
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om. Vi kan förstå varför de som konsumerar etiskt i dagsläget inte nämner att de vill ha 
informationen för alla produktkategorier då de anser att begränsad konsumtion är hållbar 
konsumtion och att de själva försöker göra det. Vidare får vi förståelse för varför deltagare som inte 
konsumerar etiskt i dagsläget är intresserade av information om en specifik etisk produkts exakta 
ursprungsmiljö för alla produkter. Då de anser att hållbar konsumtion är återvinning och renovering, 
så kan de med gott samvete konsumera produkter från alla produktkategorier om de kommer från 
återvunnet material och går att återvinna. 
 

6.5 Kommunikation 
Hur kan informationen kommuniceras på bästa sätt? 
Grupp ett föreslår att informationen ska kommuniceras på en hemsida på internet där konsumenter 
kan klicka sig in på den del av produktionsprocessen som de är intresserade av och då kommer det 
upp information om den delen av produktens produktionsprocess. Den specifika information som 
bör finnas på hemsidan är: bilder och text om de miljöer som produkten passerar, bilder på hur 
arbetarna arbetar, bilder på hur djur som medverkar i produktionen har det, film via en webbkamera 
på produktionen, karta över hur produkten transporteras, möjlighet att zooma in fabriken via Google 
Earth, samt intervjuer med arbetarna. Deltagare nämner att informationen bör vara omfattande och 
okomplicerad. De säger att produkter bör ha ett nummer som konsumenten kan söka efter på 
hemsidan och på så sätt få information om produktens samtliga miljöer som den har vistats i. 
 
Deltagare betonar att informationen bör kommuniceras av en tredje part. Som ett alternativ till 
tjänsten nämner de att en tredje part skulle kunna sätta in dolda filmkameror i slumpmässigt utvalda 
produkter och visa detta på en hemsida.  
 
Deltagare i grupp två anser att information om en specifik etisk produkts hela produktionsprocess 
ska kommuniceras på en hemsida på internet där besökare kan klicka på samtliga delar i produktens 
kretslopp. De hade tre förslag gällande hur konsumenter ska hitta till hemsidan. Antingen kan det stå 
ett nummer på produkten som konsumenten knappar in på hemsidan, eller så kan man läsa av 
produktens EAN-kod och få upp informationen på en monitor i butiken. Det tredje alternativet är att 
använda tagging. Genom att ta ett foto på en etikett på produkten så kommer all information upp i 
mobilen.   
 
För att marknadsföra tjänsten föreslår deltagarna att företag skulle kunna ha en tävling där man kan 
vinna en resa till produktens ursprungsmiljö. 
 
Deltagare betonar att bilder på produkten ska vara positiva, att texten ska vara stor och skriven på 
svenska.   
 
De är även intresserade av att det ska finnas monitorer i matbutiker som via webbkameror i 
djurtransporter visar hur djuren som är på väg till slakt har det just i det ögonblicket.  
 
Varför? 
De förslag som grupp ett uppmärksammar gällande hur information om en specifik produkts exakta 
ursprungsmiljö bör kommuniceras motiverar de med att de skulle öka trovärdigheten för produktens 
ekologiska märkning, ursprungs- och eller rättvisemärkning.  
 
Deltagare i grupp två motiverar att bilder på produktionen ska vara positiva med att de annars inte 
skulle köpa produkten som bilderna avser. 
 
Studier inom etisk konsumtion har bland annat funnit följande anledningar till varför konsumenter 
inte väljer att konsumera etiskt: konsumenter känner att de inte kan påverka situationen genom sin 
konsumtion (Carrigan & Attalla, 2001), konsumenter tycker att det är svårt att skilja ut vilka företag i 
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en viss bransch som är oetiska (Carrigan & Attalla, 2001) och konsumenter anser att de har bristfällig 
information om hur etiskt ett företag agerar (Simon, 1995, Carrigan & Attalla, 2001, Ehrich & Irwin, 
2005). Genom att få förståelse för dessa studier så får vi ökad förståelse för varför konsumenter i vår 
studie vill att information om en specifik etisk produkts exakta ursprungsmiljö ska kommuniceras på 
ett trovärdigt sätt. Genom att kunna följa en produkt till dess samtliga miljöer som den har vistats i 
och få se bilder eller video på bland annat arbetarna och djuren kan konsumenter få en bild av hur de 
själva är med och påverkar till exempel goda arbetsförhållanden och bra djurhållning. Genom att få 
trovärdig information om en produkts exakta ursprungsmiljö kan konsumenter vidare få en bra bild 
av huruvida företaget som informationen avser är etiskt eller inte. 
 
Jämförelse mellan grupperna 
Båda grupperna vill att informationen ska kommuniceras på en hemsida på internet där man kan 
klicka på samtliga delar av en produkts produktionsprocess/samtliga miljöer som en produkt har 
vistats i. Det som skiljer grupperna åt är att då grupp ett ger förslag på hur information om en 
specifik produkt kan kommuniceras på bästa sätt tar de konstant hänsyn till trovärdighetsaspekten. 
Grupp två kommer in på trovärdighetsaspekten först när de blir tillfrågade om den.  

 
6.6 The Attitude-Toward-Object Model 
Ett vanligt sätt att mäta konsumenters attityder till ett objekt är att först undersöka konsumenters 
tankar kring vilka attribut som påverkar deras utvärdering av objektet och därefter undersöka 
konsumenters övertygelse om att det studerade objektet innehar de viktiga attributen. Slutligen 
utvärderar konsumenter vart och ett av de viktiga attributen i grad av viktighet. (Fishbein & Ajzen, 
1975; Schiffman & Kanuk, 1997; Solomon et al., 1999). Konsumenter har i regel positiva attityder till 
produkter eller koncept som de anser innehar många av de attribut som de värdesätter vid 
bedömning av produkterna eller koncepten.  (Schiffman & Kanuk, 1997) 
  
Genom att få förståelse för ovanstående får vi ökad förståelse för varför konsumenter har positiva 
attityder till specifik information om en produkts exakta ursprungsmiljö. Om de attribut som 
konsumenter anser vara av stor vikt uppfylls, kommer konsumenter troligen ha en positiv attityd till 
information om en produkts exakta ursprungsmiljö.  
 
I vår fokusgruppsstudie framför konsumenterna vilken information de vill ha om en specifik produkts 
exakta ursprungsmiljö, för vilka produkter de vill ha informationen och hur den kan kommuniceras på 
bästa sätt. Vilken information de vill ha, för vilka produkter och hur de vill att den ska kommuniceras 
benämner vi som attribut gällande information om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö. 
Beroende på vilka av attributen i tabellen nedan, som var och en av konsumenterna i vår 
fokusgruppsstudie värdesätter, samt huruvida de anser att informationen innehar de attributen, 
påverkas hans eller hennes attityd till information om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö. 
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Attribut som påverkar en konsuments attityd till information om en specifik etisk produkts exakta 
ursprungsmiljö: 

Informationsinnehåll Produkt som informationen avser 
Hur informationen  
kommuniceras 

Antibiotika Alla produkter Besök 
Arbetsförhållanden El EAN kod 
Besprutning Fisk Film 
Distribution Fotbollar Foton 
Djurens föda Kött Google Earth 
Djurhållning Livsmedel Internet 

Energikällor 
Produkter med djur involverade i 
 produktionen Kamera i produkt 

Exakt adress X 
Klicka mellan 
produktionsprocesserna 

Genmodifiering X Monitor i butik 
Manuell/Automatisk produktion X Okomplicerat 
Miljöutsläpp X Omfattande 
Paketering X Svenska 
Rensning X Tagging 
Resväg X Text 
Samtliga led i 
produktionsprocessen X Tredje part 
Slakt X Tävling 
Smaksättning Xx Webbkamera i realtid 
Transportmedel X X 
Vilka som arbetar med produkten X X 
Återvinning X X 
 X X 
 X X 
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6.7 Attitydens funktioner 
En individs attityd har en eller flera psykologiska funktioner. Genom att få förståelse för vilken eller 
vilka funktioner en viss attityd har, ökar förståelsen för de bakomliggande motiven till attityden. 
(Solomon et al., 1999) Deltagarna i vår fokusgrupp framför att det vore intressant att få en viss sorts 
information om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö. De motiverar även varför de skulle vilja 
ha just den informationen. Genom att studera Katz teori om attitydens olika funktioner får vi ökad 
förståelse för varför konsumenterna just vill ha den information som de efterfrågar. På motsvarande 
vis får vi ökad förståelse för varför konsumenterna vill ha informationen för vissa produkter samt 
varför de vill ha informationen kommunicerad på ett visst sätt. 
 
Nyttofunktionen är en av attitydens funktioner som avgör om en produkt eller händelse ger belöning 
eller bestraffning för individen (Solomon et al., 1999). Flera av deltagarna uppger att de är 
intresserade av information från en livsmedelsprodukts ursprungsmiljö gällande specifikt 
besprutning, genmodifiering och huruvida djuren får antibiotika. Detta motiverar de med att de vill 
se om produkterna är hälsosamma. I enlighet med Katz teori antar vi att nyttofunktionen ligger 
bakom attityden till att vilja ha information som visar att produkters ursprungsmiljö inte får 
produkterna att bli ohälsosamma. Detta då det upplevs som en belöning att förtära en produkt som 
känns hälsosam för kroppen.  
 
Kunskapsfunktionen är en av attitydens funktioner som innefattar individens behov av ordning, 
struktur och betydelse. (Solomon et al., 1999) De flesta attityder som konsumenterna haft i denna 
studie går att koppla till kunskapsfunktionen.  
 
Deltagarna i fokusgrupp ett (den grupp som inte konsumerar etiskt) utgår framförallt ifrån att 
information om en produkts exakta ursprungsmiljö ska uppfattas som trovärdig när de föreslår vilken 
information de anser skulle vara intressant om ämnet, samt hur den kan kommuniceras på bästa 
sätt. Vi tolkar att bakom konsumenternas attityder till trovärdighet ligger individens behov av 
struktur och betydelse. Avsaknad av trovärdighet innebär att individen varken vet ut eller in om 
informationen stämmer, det vill säga raka motsatsen till struktur. Om individen inte vet om 
information stämmer så får informationen även mindre betydelse. Deltagarna i fokusgrupp ett, där 
de flesta inte tror på ekologisk märkning och rättvisemärkning, tar aldrig hänsyn till information om 
ekologisk märkning eller rättvismärkning när de konsumerar. Vi antar således att kunskapsfunktionen 
kan öka förståelsen för varför konsumenterna efterfrågar trovärdig information.  
 
I enlighet med Katz teori antar vi att kunskapsfunktionen kan förklara konsumenternas intresse för 
information om samtliga miljöer som produkter har vistats i. Genom att konsumenterna får följa en 
produkts produktionsprocess på en hemsida och få detaljerad och trovärdigt kommunicerad 
information om samtliga delar av processen, inklusive djurhållning, arbetsförhållanden och 
miljöutsläpp, så antar vi att det skapar en mental ordning, struktur och betydelse för konsumenten.  
 
Värderingsfunktionen avgör om en produkt matchar en individs sociala värderingar och 
självuppfattning. (Solomon et al., 1999) De flesta av konsumenternas attityder i vår 
fokusgruppsstudie påverkas troligen av värderingsfunktionen. Vare sig konsumenterna säger att de 
är intresserade av information om djurhållning, arbetsförhållanden eller miljöutsläpp, speglar det 
troligen deras värderingar (huruvida de värdesätter bra djurhållning, ren miljö eller goda 
arbetsförhållanden i tredje världen) och självuppfattning (huruvida de anser att de är individer som 
bryr sig om bra djurhållning, ren miljö eller goda arbetsförhållanden i tredje världen).  
 
Pepper (2009) finner i sin studie att konsumenter som genom sin konsumtion tar hänsyn till sociala 
frågor och miljöfrågor gör det som ett uttryck för sina värderingar rörande socialt ansvarstagande 
och miljö. I likhet med vad Pepper finner, så antar vi att de konsumenter som vill ha information om 



 
54 

en specifik produkts exakta ursprung av miljö- och omvärldsskäl samt av mänsklig omtanke är 
intresserade av detta som ett uttryck för sina värderingar.  
 
Samtliga svar på varför konsumenter vill ha en viss information om en specifik produkts exakta 
ursprungsmiljö, för vilka produkter och hur den ska kommuniceras är ihopkopplade med attitydens 
bakomliggande funktioner i nedanstående tabell. (Samtliga av konsumenternas motiv skulle kunna 
placeras under alla fyra attitydfunktioner. Vi har valt att placera motiven under den attitydfunktion 
som vi anser vara mest dominant för respektive motiv): 
 

Nyttofunktionen 
Personförsvar-
funktionen Värderingsfunktionen Kunskapsfunktionen 

Hälsoskäl Hälsoskäl Trovärdighet Trovärdighet 
 Miljöskäl Hälsoskäl Hälsoskäl 
  Hög konsumtionsmängd  Miljöskäl 
  Miljöskäl Omvärldsskäl 
  Omtanke om djur Hög konsumtionsmängd  
  Omtanke om människor Samhällsekonomiska  
  Omvärldsskäl skäl X 

  
Samhällsekonomiska 
skäl X 
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6.8 Konsumeters attityder till etisk konsumtion 
Carrigan och Attalla (2001) har gjort en modell i vilken konsumenter kan kategoriseras beroende på 
hur pass medvetna de är om ett företags etiska produktion och deras vilja att konsumera etiskt. 
Syftet med modellen är att förklara huruvida konsumenter i de olika grupperna efterfrågar 
information om etisk produktion och vidare hur den informationen kan leda till köp av produkten. 
Genom att få förståelse för de fyra olika konsumentgrupperna som Carrigan och Attalla illustrerar i 
modellen får vi ökad förståelse för varför konsumenter efterfrågar specifik information om en 
specifik produkts exakta ursprungsmiljö samt hur den kan kommuniceras på bästa sätt.  
 
 

Etisk medvetenhet 
Hög  Låg 

 
 
 
 
  
 Hög Bryr sig och är etisk Förvirrad och osäker 
 
 
 
Vilja att  
konsumera  
etiskt 
 
 
 
 
 Låg Cynisk och opartisk Omedveten 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6:1. Konsumenters attityder till etisk konsumtion. Från The myth of the ethical consumer – do ethics matter in purchase behaviour? 
Carrigan, M och Attalla, A (2001) s 572 

 
Förklaring till figur 6:1: 
Konsumenter i gruppen ”Bryr sig och är etisk” söker själva efter information om huruvida företag är 
etiska i sitt handlande och vidare tar de hänsyn till detta när de konsumerar. Dock tar de endast 
hänsyn till de etiska frågor som de anser är viktiga. (Carrigan & Attalla, 2001) 
 
Genom att få förståelse för att konsumenter, som är etiskt medvetna och vill konsumera etiskt, 
endast är intresserade av information som upplyser dem om de etiska frågor som de har intresse för, 
antar vi att så är fallet även gällande information om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö. Som 
vi nämnt tidigare i analyskapitlet finner vi i vår studie att de konsumenter som är etiskt medvetna 
och konsumerar etiskt är intresserade av information om de frågor som de själva värdesätter.  
 
Genom att få förståelse för att individer i den här gruppen själva söker reda på information om 
huruvida företag är etiska kan vi få ökad förståelse för varför konsumenter, som är etiskt medvetna 
och konsumerar etiskt i vår studie, vill att information om en produkts exakta ursprungsmiljö ska vara 
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detaljerad och kommuniceras genom olika kanaler, som exempelvis genom att läsa av en produkts 
EAN-kod och få upp en hemsida på en monitor i butiken, genom att knappa in ett nummer från en 
produkt på en hemsida på internet samt genom taggning (ta kort på en produkts speciella etikett och 
få upp information i mobiltelefonen). Vi antar att konsumenter som söker efter information själva 
uppskattar så mycket information som möjligt och via så många kanaler som möjligt. Ju mer 
detaljerad information och ju fler kanaler desto mer information finns att tillgå. 
  
Konsumenter i gruppen “Förvirrad och osäker” anser antingen att de inte har tillräckligt med 
information om företags etiska agerande, eller så är de förvirrade av motsägelsefulla budskap 
gällande företags etiska agerande. De skulle gärna handla etiskt korrekt om de hade tillräckligt med 
information att bygga sina konsumtionsval på. För att nå konsumenter i den här gruppen behöver 
företag således ta reda på vilken information om deras ansvarstagande aktiviteter konsumenter i 
gruppen efterfrågar samt kommunicera denna. (Carrigan & Attalla, 2001) 
 
Genom att få förståelse för konsumenter som har låg etisk medvetenhet och hög vilja att konsumera 
etiskt får vi ökad förståelse för hur information om en specifik etisk produkts exakta ursprungsmiljö 
skulle kunna öka deras konsumtion av etiska produkter. De konsumenter i vår fokusgruppstudie som 
är förvirrade gällande företags etiska agerande säger att detaljerad information om samtliga miljöer 
som specifika etiska produkter har vistats i skulle få dem att öka sin etiska konsumtion.  
   
Konsumenter i gruppen ”Cynisk och opartisk” tror inte att företag verkligen är etiska trots att de är 
informerade om detta. Andra faktorer så som pris, kvalitet, märke och tillgänglighet väger tyngre vid 
val av produkt för dessa individer.  
 
Genom att få förståelse för konsumenter som har hög etisk medvetenhet och låg vilja att konsumera 
etiskt får vi ökad förståelse för varför konsumenter i vår studie vill att information om produkters 
ursprungsmiljö ska kommuniceras på ett trovärdigt sätt. De konsumenter som är skeptiska mot 
information om etiska produkter idag säger att de kanske skulle kunna tänka sig att öka sin etiska 
konsumtion om det finns information om produkters exakta ursprungsmiljö som är kommunicerad av 
en tredje part. Då konsumenter i gruppen ”Cynisk och opartisk” ofta värdesätter andra faktorer mer 
än huruvida produkten är etisk antar vi att konsumenter i denna grupp endast skulle öka sin 
konsumtion av etiska produkter efter att ha fått information om den specifika ursprungsmiljön 
kommunicerad av en tredje part, om de faktorerna som de värdesätter mer är bättre eller 
oförändrade. 
 
Konsumenter i gruppen ”Omedveten” har varken information eller vilja att konsumera etiskt. Det är 
osäkert huruvida de skulle kunna tänka sig att konsumera etiskt. Att de får tillgång till information är 
en förutsättning för att de ska kunna tänka sig att förändra sitt köpbeteende. (Carrigan & Attalla 
2001)  
 
Då en av deltagarna i den grupp som inte konsumerar etiskt säger att han inte vet vad ekologiskt och 
rättvisemärkt innebär då moderatorn frågar om detta i en separat fråga (och två av de andra 
deltagarna instämmer) kan vi i viss mån placera de deltagarna i den här gruppen. Under 
fokusgruppens gång får de en tydligare bild av vad ekologiskt och rättvisemärkt innebär, och i slutet 
säger deltagarna att de skulle kunna tänka sig att konsumera etiska produkter om det finns specifik 
information om deras exakta ursprungsmiljö som deltagarna värdesätter. Genom fokusgruppen har 
vi fått ökad förståelse för hur konsumenter i gruppen ”Omedveten” kan tänka sig att konsumera 
etiskt om de får tillgång till information.  
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6.9 Hur kan konsumenters attityder till information om en specifik 
etisk produkts exakta ursprungsmiljö påverka köpebeteendet 
avseende den aktuella produkten?  
Samtliga deltagare i grupp ett berättar att de skulle konsumera en etisk produkt om informationen 
om produktens exakta ursprungsmiljö innehåller de attribut (se under stycket The Attitude- Toward 
Object Model ovan) som de värdesätter gällande information om en produkts exakta ursprungsmiljö.  
 
Samtliga konsumenter i grupp två säger att detaljerad information om produkters ursprungsmiljö 
skulle påverka dem att köpa produkterna, förutsatt att det är positiv information. Tre av deltagarna 
säger att de definitivt skulle köpa en produkt om de kunde se hela produktionskedjan på en hemsida 
med text och bild. 

 
6.9.1 The Theory of Reasoned Action 
Enligt Ajzen och Fishbein modell ”Theory of Reasoned Action”, som många forskare refererar till, är 
en konsuments intention till att konsumera en produkt det bästa sättet att mäta om en konsument 
kommer att köpa produkten eller inte.  
 
Då konsumenter i vår studie säger att de skulle köpa en produkt om informationen om dess exakta 
ursprungsmiljö innefattar de attribut som de värdesätter gällande information om en specifik 
produkts exakta ursprungsmiljö antar vi, i enlighet med Ajzen och Fishbein, att de med lika eller 
högre sannolikhet skulle köpa produkten om de fick tillgång till den informationen. 
 
För att få förståelse för varför konsumenter skulle välja att konsumera en produkt på grund av att de 
får tillgång till information om dess exakta ursprungsmiljö så tittar vi på ”Theory of Reasoned Action”. 
Se figur 6:2. 
 
”The Theory of Reasoned Action” tar hänsyn till konsumenters attityder till att konsumera en 
produkt, sociala normer och påtryckningar samt den relativa nivån mellan dessa när den redogör för 
vad en konsuments intention till att köpa en produkt är (Ajzen & Fishbein, 1980). 
 
I början av respektive fokusgruppsamtal berättar konsumenterna hur de uppfattar att andra 
människor påverkar deras konsumtion. Några konsumenter uppmärksammar att deras 
konsumtionsval påverkas av deras umgänge och några konsumenter betonar att det framförallt är de 
som påverkar andras konsumtion. Genom att få förståelse för hur deltagarna uppfattar att andra 
påverkar deras konsumtion får vi förståelse för huruvida deras attityd till specifik information om en 
specifik produkts exakta ursprungsmiljö kan leda till konsumtion av den specifika produkten eller 
inte. I enlighet med Ajzen och Fishbein (1980) teori ”Theory of Reasoned Action” påverkas de 
konsumenter, som upplever att deras umgänge påverkar deras köpbeteende, mer av påtryckningar 
från andra när de ska besluta om att köpa en produkt än vad de konsumenter gör som inte upplever 
att andra påverkar deras konsumtionsval. Påtryckningar kan vidare vara i både positiv och negativ 
riktning. De konsumenter som anser att andra påverkar deras köp av produkter kommer troligen 
med större sannolikhet att köpa produkten än de personer som inte upplever att andra påverkar 
deras köpbeteende, om konsumenternas umgänge har positiva attityder mot produkten. På 
motsvarande vis kommer troligen de konsumenter som anser att andra påverkar deras köp av 
produkter med lägre sannolikhet köpa produkten än de personer som inte upplever att andra 
påverkar deras köpbeteende, om konsumenternas umgänge har negativa attityder till produkten. 
 
”The Theory of Reasoned Action model” (se figur 6:2) illustrerar även att konsumenters attityd till att 
konsumera en produkt påverkar deras beslut att köpa produkten. Vi antar att de konsumenter som 
konsumerar etiskt idag har positiva attityder till att konsumera etiska produkter. Detta då vi antar att 
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konsumenter inte gärna skulle konsumera en produkt som de inte har en positiv attityd till att 
konsumera. Genom ökad förståelse för hur konsumenters köpbeslut påverkas av deras attityder till 
konsumtion av en produkt får vi ökad förståelse för varför konsumenter skulle välja eller inte välja att 
köpa en produkt efter att de fått specifik information om dess specifika ursprungsmiljö. Då vi antar 
att de konsumenter som konsumerar etiskt i dagsläget har en positiv attityd till att konsumera etiskt, 
så antar vi att de med större sannolikhet än de som inte konsumerar etiskt i dagsläget, skulle 
konsumera en produkt om de fick information om dess exakta ursprungsmiljö.  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6:2. Factors determining a person’s behavior. (Ajzen & Fishbein, 1980, s.8) 

 
Jämförelse mellan grupperna 
Deltagarna i den grupp som inte konsumerar etiskt idag har högre krav på vilka attribut information 
om en specifik etisk produkts exakta ursprungsmiljö ska inneha, för att de ska konsumera produkten 
som informationen avser, än den grupp som konsumerar etiskt idag. Genom förståelse för attitydens 
underliggande funktion som benämns som värderingsfunktionen (se attitydens funktioner tidigare i 
kapitlet) kan vi få förståelse för varför de konsumenter som inte konsumerar etiskt idag har högre 
krav på information om en specifik etiskt producerad produkts exakta ursprungsmiljö. De 
konsumenter som inte konsumerar etiskt idag berättar i början av fokusgruppssamtalet att de är 
skeptiska mot att produkter verkligen är etiskt producerade. Deras självuppfattning är därmed att de 
är skeptiska mot etiska produkter och information om dem. Information om etiska produkter måste 
således leva upp till de krav som dessa individer har (det vill säga de krav som individerna har för att 
upprätthålla sin uppfattning om sig själva och sina värderingar) för att individerna i slutändan ska 
konsumera produkterna.  
 
På motsvarande vis får vi ökad förståelse för varför de konsumenter som konsumerar etiskt idag inte 
har höga krav på information om en etiskt producerad produkts exakta ursprungsmiljö. Deras 
självuppfattning innefattar att de värdesätter att konsumera etiska produkter. Att konsumera etiska 
produkter efter att ha fått information om produkternas exakta ursprungsmiljöer skulle således inte 
krocka med deras självuppfattning och värderingar. 
 
 

Individens egna tankar 
kring hur ett beteende 
leder till ett visst utfall, 
samt en utvärdering av 
utfallet 

Individens tankar om 
huruvida omgivningen 
anser att beteendet är 
lämpligt eller ej samt i 
vilken mån individen 
bryr sig om om-
givningens åsikter. 

Attityd till beteendet 

Relativ viktighet för 
beslutet mellan egna 
attityder och sociala 
normer 

Sociala normer 

Intention Beteende 
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7. SLUTSATSER 
 
 
I det här kapitlet kommer vi att besvara vår problemformulering, frågeställningar och vårt syfte 
genom att redogöra för de slutsatser vi kan dra av analysen. Vidare kommer vi att redogöra för vad vi 
anser att studiens forskningsbidrag är och ge förslag till vidare forskning.  
 
 
Syftet med denna studie är att identifiera och förstå konsumenters attityder till information om en 
specifik produkts exakta ursprungsmiljö. Vi utgår från en problemställning (Vad har konsumenter för 
attityder till information om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö?) och fem frågeställningar9 
när vi genomför studien. 
 
Vi kommer nedan besvara vårt syfte, problemställning och frågeställningar.  
 
Konsumenters attityder till information om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö 
De konsumenter som vi undersöker har antingen inga eller positiva attityder till information om en 
specifik produkts exakta ursprungsmiljö generellt. Detta då ingen av deltagarna uttalar negativa 
tankar angående information om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö generellt. De riktar de 
negativa tankarna mot antingen informationsinnehållet, vilken produkt informationen avser eller hur 
informationen är kommunicerad. Huruvida konsumenters attityder till information om en specifik 
produkts exakta ursprungsmiljö är positiva påverkas således av innehållet i informationen, vilken 
produkt informationen avser samt hur informationen är kommunicerad. Vi kommer nedan att 
beskriva detta närmare under separata rubriker. 
 
Typ av information 
Konsumenterna i vår fokusgruppsstudie efterfrågar följande information om en specifik produkts 
exakta ursprungsmiljö: information om samtliga led i en produkts produktionsprocess/samtliga 
miljöer som produkten har vistats i, inklusive information om adress, resväg, transportmedel, 
paketering, rensning, smaksättning, slakt, distribution, vilka som arbetar med produkten, 
arbetsförhållanden, genmodifiering, besprutning, energikällor, antibiotika, miljöutsläpp, djurhållning 
och automatisk/manuell produktion.  
 
Konsumenternas attityder till information om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö påverkas av 
vilken av ovanstående information den innehåller. Vilken typ av information konsumenterna 
efterfrågar påverkas i sin tur av vilka etiska frågor som konsumenterna värdesätter och om 
informationen tillfredställer deras inre känsla av nyttighet, struktur, värdering och/eller 
personförsvar. 
 
Konsumenter har positiva attityder till information om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö om 
den innefattar de etiska frågor konsumenterna värdesätter samt om informationen tillfredställer 
deras inre känsla av nyttighet, struktur, värdering och/eller personförsvar. Till exempel har 
konsumenter som värdesätter miljöfrågor, positiva attityder till information om hur och hur långt 
produkter har transporterats. Genom att få information om hur och hur långt produkter har 

                                                           
9 Vilken information om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö vill konsumenter ha? och varför?, Hur kan information 
om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö kommuniceras på bästa sätt? och varför?, För vilka produktkategorier 
efterfrågas information om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö? och varför?, Hur kan konsumenters attityder till 
information om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö påverka köpbenägenhet av produkten som informationen 
avser?, Hur skiljer sig konsumenter som konsumerar etiskt med konsumenter som inte konsumerar etiskts attityder med 
avseende på ovan nämnda frågor? 
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transporterats tillfredställs konsumenternas inre känsla av struktur samt känslan av att de handlar i 
enlighet med sina värderingar.    
 
Typ av produkt 
Konsumenterna i vår fokusgruppsstudie efterfrågar information om en specifik produkts exakta 
ursprungsmiljö för följande produkter: Alla produkter, livsmedel, kött, fotbollar samt produkter där 
det är djur involverade i produktionen.  
 
Beroende av vilken produkt information om en produkts exakta ursprungsmiljö avser påverkas 
konsumenternas attityder till informationen. För vilka produkter konsumenterna efterfrågar 
information om den exakta ursprungsmiljön påverkas vidare av vilka etiska frågor som de 
värdesätter. Samt om information om en produkts exakta ursprungsmiljö för den aktuella produkten 
kan tillfredställa deras inre känsla av nyttighet, struktur, värdering och/eller personförsvar. 
 
Konsumenter har positiva attityder till information om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö för 
produkter vars information om dess exakta ursprungsmiljö innefattar de etiska frågor 
konsumenterna värdesätter samt om informationen kan tillfredställa deras inre känsla av nyttighet, 
struktur, värdering och/eller personförsvar. Till exempel har konsumenter som värdesätter att djur 
har det bra positiva attityder till information om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö för 
produkter där det är djur involverade i produktionen. Genom att få information om en produkts 
exakta ursprungsmiljö för produkter där det är djur involverade i produktionen tillfredställs 
konsumenternas inre känsla av struktur samt känslan av att de handlar i enlighet med sina 
värderingar.    
  
Kommunikation 
Konsumenterna i vår fokusgruppsstudie anser att information om en specifik produkts exakta 
ursprungsmiljö kan kommuniceras på bästa sätt enligt följande: 
 

• På en hemsida på internet där man kan klicka på samtliga delar av en produkts 
produktionsprocess/samtliga miljöer som en produkt har vistats i.  

• Om den specifika information som finns på hemsidan är: bilder och text om de miljöer som 
produkten passerar, bilder på hur arbetarna arbetar, bilder på hur djur som medverkar i 
produktionen har det, film via en webbkamera på produktionen och i djurtransporter, karta 
över hur produkten transporteras, möjlighet att zooma in fabriken via Google Earth, samt 
intervjuer med arbetarna. 

• Om informationen är omfattande och okomplicerad.  
• Om bilder på produkten är positiva och texten är stor och skriven på svenska. 
• Om man kan hitta produktens ursprungsmiljö på hemsidan genom att det står ett nummer 

på produkten, att man läser av produktens EAN-kod på en monitor i butiken eller att man via 
tagging tar ett kort på en etikett på produkten för att få upp informationen i mobiltelefonen.  

• Om marknadsföring av tjänsten sker genom en tävling där man kan vinna en resa till 
produktens ursprungsmiljö.  

• Om informationen kommuniceras av en tredje part eller om tjänsten är att sätta in dolda 
filmkameror i slumpmässigt utvalda produkter och visa detta på en hemsida.  

 
Konsumenternas attityder till information om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö är 
beroende av vilka av ovanstående sätt informationen är kommunicerad på. Vidare påverkas 
konsumenternas uppfattningar om hur information om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö 
kan kommuniceras på bästa sätt av huruvida sättet som informationen kommuniceras på 
tillfredställer deras inre känsla av nyttighet, struktur, värdering och/eller personförsvar. 
Konsumenter har positiva attityder till information om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö om 
sättet informationen kommuniceras på tillfredställer deras inre känsla av nyttighet, struktur, 
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värdering och/eller personförsvar. Till exempel tillfredställs konsumenters inre känsla av struktur och 
betydelse om informationen kommuniceras av en tredje part. 
 
Huruvida attityder till information om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö kan leda till köp 
av produkten som informationen avser 
Majoriteten av konsumenterna i vår studie säger att de skulle köpa en produkt om de fick 
information om dess ursprungsmiljö förutsatt att informationen innehåller de attribut som 
konsumenterna värdesätter (med avseende på informationsinnehåll, vilken produkt informationen 
avser samt hur informationen är kommunicerad). Dock behöver inte den uttalade köpintentionen 
leda till ett faktiskt köp utan flera faktorer påverkar. Vi drar slutsatsen att sannolikheten är högre att 
konsumenter som har positiva attityder till specifik information om en specifik produkts exakta 
ursprungsmiljö kommer att konsumera produkten som informationen avser än att konsumenter som 
inte har några eller som har negativa attityder till informationen kommer att göra det.   
 
Skillnader i attityder mellan etiska konsumenter och konsumenter som inte konsumerar etiskt 
Konsumenternas skäl till vilken information de efterfrågar om en specifik produkts exakta 
ursprungsmiljö och hur den bör kommuniceras (som vidare påverkar deras attityder till information 
om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö) skiljer sig mellan de konsumenter som konsumerar 
etiskt och de konsumenter som inte konsumerar etiskt. De konsumenter som inte konsumerar etiskt 
har framförallt positiva attityder till information om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö som 
innehåller trovärdig information och som kommuniceras på ett trovärdigt sätt. De konsumenter som 
konsumerar etiskt har framförallt positiva attityder till information om en produkts exakta 
ursprungsmiljö som innehåller information om de etiska frågor som de själva är intresserade av.  
 
Konsumenterna som inte konsumerar etiskt har högre krav på vilka attribut information om en 
specifik produkts exakta ursprungsmiljö ska innehålla för att de ska konsumera produkten som 
informationen avser än den grupp som konsumerar ekologiskt idag har. Med attribut menar vi vilken 
typ av information och för vilken produkt specifik information om en specifik produkts exakta 
ursprungsmiljö innehåller respektive avser samt hur informationen kommuniceras. 
 

7.1 Avslutande reflektion 
Vi väljer att studera konsumenters attityder till information om en specifik produkts exakta 
ursprungsmiljö av följande anledningar: 
 
– Information om företags ansvarstagande aktiviteter är problematiskt att kommunicera. 
– Efterfrågan av information om företags etiska agerande är stor. 
– Att kommunicera information om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö är en ny möjlighet för 
företag att kommunicera sina ansvarstagande aktiviteter. 
– Att studera konsumenters attityder är vanligt vid studier av konsumenters inställning till företags 
etiska agerande. 
– Genom att företag får förståelse för konsumenters attityder kan de anpassa sina produkter och 
marknadsföring efter dessa för att vidare öka försäljningen av sina produkter. 
– Enligt vår kännedom har det inte bedrivits någon tidigare forskning om konsumenters attityder till 
information om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö. 
 
Vi anser att företag kan öka sin försäljning av en specifik produkt genom att kommunicera den 
information om dess exakta ursprungsmiljö som konsumenter efterfrågar och på ett sätt som 
tillfredställer konsumenters psykologiska behov av nytta, värdering, personförsvar och/eller ordning 
och struktur. Vi vill dock uppmärksamma att vi är medvetna om att även andra faktorer än 
information påverkar konsumenters köpbeslut. I slutsatsen under rubriken ”Huruvida attityder till 
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information om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö kan leda till köp av produkten som 
informationen avser” betonar vi att det är andra faktorer än köpintention som påverkar 
konsumenters köpbeslut. I teoridelen (Attityder och Etisk konsumtion) under rubriken ”Varför 
konsumerar konsumenter inte etiskt?” uppmärksammar vi att andra faktorer än företags etiska 
agerande kan väga tyngre som till exempel pris, kvalitet, tillgänglighet och mode. I empiridelen 
(Fokusgruppstudierna) berör konsumenterna vikten av produkters pris när de berättar om sin 
konsumtion. Vi har valt att inte beröra några av dessa faktorer mer ingående eftersom vi avser att 
fokusera på attityder till specifik information. Men då konsumenterna vid flera tillfällen berör 
prisaspekten under fokusgruppsamtalen väljer vi avslutningsvis att reflektera över hur information 
om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö kan påverka priset på produkten som informationen 
avser. 
 
När vi frågar konsumenterna vilken information de efterfrågar om en specifik produkts exakta 
ursprungsmiljö, för vilka produkter de efterfrågar informationen och hur de anser att informationen 
kan kommuniceras på bästa sätt nämner vi inga ekonomiska ramar utan uppmanar konsumenterna 
att tänka helt fritt. Att genomföra många av de idéer konsumenterna föreslår kan vara kostsamt. Till 
exempel krävs det teknisk kunskap och utrustning för att genomföra kameraövervakning i 
djurtransporter som i realtid visas på monitorer i svenska matbutiker. Det förslaget innefattar även 
kostsamma reklamplatser i matbutiker om inte företag kan förhandla till sig fördelaktiga 
samarbetsavtal. Ökade kostnader för företag innebär ökade priser. Om ett företag vill skapa en tjänst 
där konsumenter kan följa en specifik produkt till dess exakta ursprungsmiljö är det således viktigt att 
ta hänsyn till konsumenternas betalningsvilja. Hur mycket mer är konsumenter beredda att betala för 
produkter för vilka det finns information om den specifika ursprungsmiljön? Genom att komplettera 
vår studie med en undersökning av konsumenters betalningsvilja för en specifik produkt, för vilken 
de avser att kommunicera information om dess ursprungsmiljö, får företag en mer omfattande bild 
av huruvida informationen kan leda till att konsumenters köpbenägenhet avseende produkten ökar. 
 
Då flera av konsumenternas förslag om hur information om en specifik produkts exakta 
ursprungsmiljö kan kommuniceras på bästa sätt kan uppfattas som kostsamma, vill vi även 
uppmärksamma att deras förslag, i förhållande till andra marknadsföringsstrategier, inte alls behöver 
vara särskilt kostsamma. De flesta förslag utgår från att information om en specifik produkts exakta 
ursprungsmiljö kommuniceras från företags egna kanaler och då främst via företags hemsidor. Vi 
utgår ifrån att det är allmänt vedertaget att det är billigare att kommunicera information via egna 
kanaler än köpta media. Att kommunicera information om en specifik produkts exakta 
ursprungsmiljö via egna kanaler i kombination med att detta görs på ett nytt och kreativt sätt kan ge 
företag lika stort eller större utrymme i massmedia (via PR-aktiviteter) än vad betalda annonsplatser 
ger. Även om vi är medvetna om att till exempel en första installation av kameror och uppbyggnad av 
hemsida etc. kan vara kostsam tror vi inte att företag som kommunicerar information om en specifik 
produkts exakta ursprungsmiljö skulle behöva öka sin marknadsföringsbudget då de inte skulle 
behöva kostsamma annonsplatser i samma utsträckning som tidigare då PR-aktiviteter kan ge samma 
eller större mediala utrymme.  
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7.2 Studiens bidrag 
Med den här studien anser vi att vi har tillfört ny kunskap till forskningen inom etisk konsumtion. Vi 
har studerat ett outforskat område, det vill säga, information om en specifik produkts exakta 
ursprungsmiljö och funnit vad konsumenter har för attityder till detta. Vidare bidrar vi med attityder 
till ett nytt koncept till forskning om hur företag och organisationer kan kommunicera etiskt 
agerande. 
 
Till företag bidrar vi med förståelse för vad både konsumenter som konsumerar etiskt i dagsläget och 
konsumenter som inte konsumerar etiskt i dagsläget har för attityder till information om en specifik 
produkts exakta ursprungsmiljö. Företag kan med ledning av vårt empiriska resultat anpassa sin 
marknadsföring av etiskt producerade produkter till de två segmenten (etiska konsumenter och 
konsumenter som inte konsumerar etiskt) för att förbättra deras attityder till företaget och 
eventuellt öka deras benägenhet att köpa de produkter som informationen avser. 
 
Vår studie bidrar även med kreativa idéer till hur företag kan marknadsföra sina etiskt producerade 
produkter samt konsumenternas motiv till varför de anser att informationen skall kommuniceras på 
dessa sätt. 

 
7.3 Avslutande ord 
För att forskare ska vara intresserade av att uppta undersökningar inom området information om en 
specifik produkts exakta ursprungsmiljö förutsätter det att konceptet har en samhällsroll i något 
avseende. Då information om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö, enligt vår kännedom, i 
princip är obefintlig på marknaden idag lämnar vi över stafettpinnen till den privata sektorn. 
 
I vår studie ”Hur bodde din banan?” ökar vi förståelsen för varför konsumenter efterfrågar 
information om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö, vilken specifik information de 
efterfrågar, för vilka produkter de efterfrågar informationen, hur informationen kan kommuniceras 
på bästa sätt, hur informationen kan leda till ökad benägenhet att köpa den produkt som 
informationen avser samt hur efterfrågan av informationen skiljer sig mellan konsumenter som 
konsumerar etiskt och konsumenter som inte konsumerar etiskt. Vi har även jämfört vårt empiriska 
resultat med teorier som har ökat förståelsen för och bestyrkt våra resultat. 
 
Företag kan, där vår forskning tar slut, välja att antingen undersöka begreppet vidare genom att till 
exempel undersöka vilken information deras målgrupper efterfrågar och hur de anser att den kan 
kommuniceras på bästa sätt eller själva implementera konceptet efter denna studies resultat genom 
att kommunicera informationen i enlighet med attityderna hos de konsumenter vi studerar. 
 
Vi anser som vi nämner inledningsvis att rätt information om en specifik produkts exakta 
ursprungsmiljö skulle kunna öka konsumtionen av etiska produkter. Genom att företag visar 
konsumenter hur de tar hänsyn till bland annat miljö, djur och människor i de miljöer där 
produkterna produceras har konsumenter mer belägg för att konsumera etiskt och på lång sikt kan 
detta leda till att konsumenter och företag gemensamt går mot en mer hållbar utveckling. 
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8. SANNINGSKRITERIER 
 
 
Här presenterar vi de sanningskriterier som brukar användas för att bedöma kvalitativa studier. Vi 
gör en beskrivning av vår tolkning av studiens trovärdighet och äkthet för att ge läsaren en bild av hur 
dessa kriterier kan tillämpas på vår uppsats.  
 
 
Vid kvalitativ forskning är andra kriterier mer lämpliga att använda för att bedöma en studies 
sanningskriterier än vid kvantitativ forskning. Eftersom kvalitativ forskning utgår från att den sociala 
verkligheten inte kan definieras på ett entydigt och absolut sätt kan inte kvantitativa forskningens 
sanningskriterier som utgår från att det finns en bestämd verklighet användas. (Bryman & Bell, 2005) 
 
Två kriterier som används vid bedömning av kvalitativa studier är trovärdighet och äkthet. (Bryman & 
Bell, 2005) 

 
8.1 Trovärdighet 
För att studien ska uppfattas som trovärdig bör fyra kriterier vara uppfyllda. Det första kriteriet är 
tillförlitlighet. 
  
Då den sociala verkligheten inte kan beskrivas på ett enkelt entydigt sätt enligt den hermeneutiska 
kunskapssynen, som vi tillämpar, så utgör de aktuella situationerna som vår studie utfördes i den 
sociala verkligheten i det här fallet. (Bryman & Bell, 2005) I en kvalitativ studie medverkar forskare 
själva i studier och påverkar studiers utfall med egna erfarenheter. (Halvorsen, 1992) Då det är 
forskares tolkning av en studerad situation som redovisas i rapporten så bygger uppsatsens 
tillförlitlighet på om forskare har tolkat den studerade situationen korrekt. (Bryman & Bell, 2005)  
 
För att stärka tillförlitligheten i vår studie har vi utgått från vedertagna metodböcker och tidigare 
forskning för att utföra undersökningen. Vi har ökat förståelsen för vårt resultat med hjälp av tidigare 
forskning.  
 
Vid genomförandet av fokusgruppsamtalen ställde moderatorn öppna frågor utan att styra in 
deltagarna till att svara på ett visst sätt (i de fall det behövdes har vi redogjort för i empirikapitlet).   
 
Då följdfrågor och sammanfattande frågor ställdes under samtalen fick deltagarna möjlighet att 
bekräfta moderatorns uppfattning av deras svar. Vi valde att redovisa all information som deltagarna 
gav oss och som direkt eller indirekt svarar på våra frågeställningar i empirikapitlet. Detta för att 
läsaren ska kunna skapa sin egen bild av konsumenternas uppfattningar.  
 
För att förstärka en studies tillförlitlighet föreslår Bryman och Bell (2005) att forskare kan skicka 
studiens resultat till deltagarna för att få bekräftat att deras uppfattningar är tolkade på ett korrekt 
sätt. Vi hade kunnat göra detta för att förstärka trovärdigheten hos vår uppsats ytterligare men då 
moderatorn ställde sammanfattande frågor till deltagarna för att få deras åsikter bekräftade anser vi 
att faktumet att vi inte har bett deltagarna att läsa igenom och bekräfta informationen inte har 
påverkat studiens tillförlitlighet i någon större utsträckning. 
 
Nästa kriterium för att stärka trovärdighet i studier är överförbarhet. Då vi undersökte två relativt 
små grupper blir det svårt att generalisera, vilket inte heller är syftet med kvalitativa studier (Bryman 
& Bell, 2005). Vårt syfte är istället att få djupare förståelse för konsumenters attityder till ett helt nytt 
fenomen, dvs. information om en specifik produkts exakta ursprungsmiljö.  
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Vi är medvetna om att resultatet från vår empiriska studie är specifikt för just de undersökta 
konsumenterna och tillfället. Men eftersom respondenterna i respektive grupp är representativa för 
konsumenter som konsumerar, respektive inte konsumerar, ekologiskt och rättvisemärkt och 
eftersom vi jämför studiens utfall med tidigare närliggande forskning påstår vi att resultaten är 
generaliserbara även till andra konsumenter i viss grad.  
 
Det tredje kriteriet för att avgöra studiens trovärdighet är pålitlighet. För att stärka en studies 
pålitlighet bör forskarna ge en ingående beskrivning av hela forskningsprocessen för att möjliggöra 
granskning. (Bryman & Bell, 2005) Vi anser att vi har redogjort detaljerat för hur studien har 
genomförts i kapitlen studiens utgångspunkter, praktisk metod och fokusgruppstudierna så att en 
granskning är möjlig. Vidare har handledaren och bekanta läst igenom och granskat studien och 
kommit med kommentarer som vi har beaktat.  
 
Det fjärde kriteriet för att bedöma studiers trovärdighet är möjlighet att styrka och konfirmera. Enligt 
Bryman och Bell måste forskare visa att de inte medvetet låter värderingar påverka studien till ett 
önskvärt resultat för att kunna påvisa studiens trovärdighet. Vi har hela tiden haft 
problemformuleringen, frågeställningen och syftet i åtanke då vi sökt teorier, valt metod, utfört vår 
empiriska studie samt analyserat resultatet och inte medvetet låtit våra värderingar påverka studien i 
några avseenden.  Under fokusgruppsamtalen använde vi oss av öppna frågor så att deltagarna 
kunde svara i enlighet med deras egna uppfattningar av ämnet och under analysen har vi haft som 
avsikt att tolka det som har sagts under samtalen neutralt. Genom att försöka minimera våra 
värderingar på dessa områden har vi strävat efter att resultatet ska vara så objektivt som möjligt. 

 
8.2 Äkthet  
Enligt Bryman och Bell (2005) är studiens äkthet bland annat huruvida undersökningen ger en 
rättvisande bild av de studerade konsumenternas åsikter och uppfattningar och om undersökningen 
gett någonting tillbaka till dem.  
 
Huruvida resultatet från studien ger en rättvisande bild av de studerade konsumenternas åsikter och 
uppfattningar är närmare beskrivet under avsnittet om tillförlitlighet under rubriken trovärdighet 
tidigare i kapitlet. 
 
På frågan om undersökningen har givit någonting tillbaka till de konsumenter som vi undersökte tror 
och hoppas vi att i alla fall några har fått ökad medvetenhet om hur de kan konsumera mer hållbart 
och hur de kan få reda på mer information om hållbar konsumtion.  
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